Aρ. Πρωτ: 3680

Αθήνα: 16/6/2017

Προς: Σωματεία-Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2017
Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ αγώνων
Ανδρών – Γυναικών με τους παρακάτω όρους:
Τόπος : Κλειστό Γυμναστήριο Κεφαλονιάς ¨Αντώνης Τρίτσης¨
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο – Κυριακή 8-9 /7/ 2017
Ώρα έναρξης αγώνων: Σάββατο 09.00
Συνδιοργανωτές: Ε.Ο.Φ.Σ.Α., Α.Σ.ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ
Δικαίωμα συμμετοχής: ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ. Αθλητές και Αθλήτριες που
έχουν γεννηθεί πριν τις 31 /12 /1981
Οι αγώνες θα διοργανωθούν με το σύστημα των ομίλων με βάση την ηλικιακή κατηγορία των
συμμετεχόντων. Αν χρειαστεί στη συνέχεια οι νικητές θα τοποθετηθούν σε σχήμα για την
ανάδειξη του τελικού νικητή.
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
35 + γεννηθέντες το 1981 και κάτω
40 + γεννηθέντες το 1976 και κάτω
45 + γεννηθέντες το 1971 και κάτω
50 + γεννηθέντες το 1966 και κάτω
55 + γεννηθέντες το 1961 και κάτω
60 + γεννηθέντες το 1956 και κάτω
Σε περίπτωση περιορισμένων συμμετοχών οι ηλικιακές κατηγορίες μπορεί να συγχωνευτούν.
Σημείωση : Αν αθλητής ή αθλήτρια επιθυμεί μπορεί να αγωνιστεί σε μικρότερη ηλικιακή
κατηγορία αλλά όχι σε μεγαλύτερη.
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Δηλώσεις συμμετοχής: Έως την Παρασκευή 30 / 6 / 2017 στην ΕΟΦΣΑ, και στην Τριγκώνη
Αθηνά στα e mail : info@badminton.gr , atrigoni@gmail.com .
Αγωνίσματα:
Απλό Ανδρών, Απλό Γυναικών, Διπλό Ανδρών, Διπλό Γυναικών, Διπλό Μικτό.
Σύστημα Διεξαγωγής Αγώνων: Θα αποφασισθεί από την Τεχνική Επιτροπή ανάλογα με τον
αριθμό των δηλωθέντων αθλητών και αθλητριών ανά αγώνισμα.
Διαμονή : Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α δεν θα καλύψει την διαμονή των αθλητών, τα σωματεία και οι αθλητές
θα πρέπει να μεριμνήσουν από μόνοι τους για την διαμονή των αθλητών-αθλητριών.
Στο facebook : ¨Senior badminton of Hellas¨ μπορούν να βρουν ξενοδοχεία και τηλέφωνα για
κρατήσεις.
Μετακίνηση: Η μετακίνηση θα γίνει με ευθύνη των συμμετεχόντων.
Σας πληροφορούμε ότι η Κεφαλονιά συνδέεται ακτοπλοϊκά με την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω των
λιμανιών του Αστακού, της Πάτρας και της Κυλλήνης.
Παράβολο Συμμετοχής :Συμμετοχή 5 ευρώ / ανά αγώνισμα.
Φτερά: Φυσικά.
Επιδιαιτητής : Θα οριστεί από τους διοργανωτές.
Κλήρωση: στο κλειστό Γυμναστήριο πριν την έναρξη των αγώνων
Ενδυμασία: Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.
Γενικά: Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει και στα τρία αγωνίσματα.
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων
τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.
Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη του σωματείου τους
και του ιατρού του σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Φ.Σ.Α και οι διοργανωτές
των αγώνων δε φέρουν καμία ευθύνη.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2016 – 2017, οι
κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή του Επιδιαιτητή των
Αγώνων.

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χατζήνα Βικτωρία

Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
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