Αθήνα,07/03/2017
αρ. πρωτ.:1447

Η Ε.Γ.Ο.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α΄ΚΑΙ Β΄ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2017 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2017

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΘΗΝΑ – SPORT PARK
1o χλμ. Λ. Πικερμίου Σπατών ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (τηλ.: 210 6635835)
Υπευθ. Διοργάνωσης: Αδαμίδης Παναγιώτης (τηλ:6977357317)
Διαιτητές: Λεβέντης Δημήτριος, Καλός Δημήτριος

Για την Ομοσπονδία 5€ ανά αθλητή, συνολικά 25€ (καταβολή μέσω συλλόγων)
Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος παιχνιδιών.
Τα παιχνίδια πληρώνονται από το κάθε σωματείο απευθείας στην αίθουσα.
Κόστος παιχνιδιών 160€.
Για κάθε μη έγκαιρη ακύρωση ή μη εμφάνιση του συλλόγου στην διοργάνωση, ο
Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή του παραβόλου (25€)

FORMAT ΑΓΩΝΩΝ
Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5άδες)
Συμμετέχουν οι δέκα (10) Σύλλογοι που ανήκουν στην Α’ Εθνική κατηγορία, όπως
αυτή διαμορφώθηκε μετά τα Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα της Αγωνιστικής
Περιόδου 2015 – 2016, και μετά την τελική πρόθεση συμμετοχής των συλλόγων.
Κάθε Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι επτά (7) αθλήτριες, (5 και 2
αναπληρωματικές) ανεξαρτήτου κατηγορίας βάση Μ.Ο.
Οι δέκα (10) Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε μία (1) αγωνιστική, δύο (2) ημερών με το
σύστημα “Αντιπάλων με βαθμούς”, σε εννέα (9) παιχνίδια, συν ένα (1) παιχνίδι
κατάταξης όπου θα αγωνιστεί ο 1ος της μέχρι τότε κατάταξης με τον 2ο, ο 3ος με τον
4ο κ.ο.κ. Η νίκη σε κάθε αναμέτρηση θα δίνει έξι (6) βαθμούς, ενώ στην ισοπαλία οι
αντίπαλοι Σύλλογοι θα μοιράζονται από τρεις (3) βαθμούς. Επίσης θα δίνονται
επιπλέον βαθμοί απόδοσης σε κάθε σύλλογο ανάλογα με τις κορύνες που θα πετύχει
βάση του παρακάτω πίνακα.
Κορύνες

Βαθμοί

έως 849
850 - 899
900 - 949
950 - 999
1000 - 1049
1050 - 1099
1100 & πάνω

0
1
2
3
4
5
6

Η κλήρωση των κωδικών των ομάδων θα γίνει το Σάββατο στις 8.00πμ στην αίθουσα
όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες και θα αγωνισθούν ως εξής:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη σε οποιαδήποτε θέση, την καλύτερη θέση
θα καταλαμβάνει ο σύλλογος με:

α) τις περισσότερες κορύνες,
β) τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια,
γ) το καλύτερο σετ, το 2ο καλύτερο σετ κ.ο.κ.
Ο πρώτος Σύλλογος σε βαθμούς της τελικής κατάταξης, ανακηρύσσεται
Πρωταθλητής Σύλλογος Γυναικών Α' Εθνικής κατηγορίας 2017. Ο ένας (1) τελευταίος
Σύλλογος της τελικής κατάταξης υποβιβάζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στην
Β' Εθνική κατηγορία.

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5άδες)
Συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι που δεν ανήκουν στην Α’ Εθνική κατηγορία 2015
2016.
Οι Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε δέκα (10) παιχνίδια σύνολο κορυνών.
Κάθε Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι επτά (7) αθλήτριες (5 συν 2
αναπληρωματικές) ανεξαρτήτου κατηγορίας βάση Μ.Ο.
Η κλήρωση των κωδικών των ομάδων θα γίνει το Σάββατο στις 8.00πμ στην
αίθουσα όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες και θα αγωνισθούν ως εξής:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη σε οποιαδήποτε θέση, την καλύτερη θέση
θα καταλαμβάνει ο Σύλλογος με:
α) τις περισσότερες κορύνες,
β) το καλύτερο σετ, το 2ο καλύτερο σετ κ.ο.κ.
Η πρώτη ομάδα στο σύνολο κορυνών των 10 παιχνιδιών ανεβαίνει στην Α κατηγορία
Γυναικών για την περίοδο 2017-2018.
Βραβεύονται οι τρείς (3) πρώτοι Σύλλογοι από κάθε κατηγορία.
Οι πρώτοι σύλλογοι από κάθε κατηγορία είναι και οι Πρωταθλητές σύλλογοι της
κατηγορίας τους για την περίοδο 2016-2017.
Για τις αθλήτριες ισχύουν οι κανόνες εμφάνισης που προβλέπονται από την ETBF.
Το χρώμα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο όσον αφορά τις μπλούζες αλλά και το
υπόλοιπο της εμφάνισης.

Συντήρηση διαδρόμων κάθε τρία (3) παιχνίδια.
Αρμόδια για ότι δεν αναφέρεται στην προκήρυξη είναι η ΤΕΜ.
Προπόνηση στο λάδωμα των αγώνων μπορούν να κάνουν οι ομάδες την Πέμπτη
16-03 και Παρασκευή 17-03,κατοπιν συνεννόησης με την αίθουσα.

Ώρες διεξαγωγής αγώνων
Σάββατο 18/3 08:45
Σάββατο 19/3 08:45
ΛΑΔΩΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Kegel Challenge Series - SUNSET STRIP - 3240 (50 uL)

Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει την ανάγνωση και αποδοχή της προκήρυξης
για την συγκεκριμένη διοργάνωση.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ E.T.B.F.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

