Τρίτη 27 , Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης 19:30 για το 1-6 και 19:45 για 1-9 και Όπεν. Δικαιώματα συμμετοχής : 6€/ημερίδα
Η ελάχιστη συμμετοχή που απαιτείται για τη διεξαγωγή αγώνα ανά κατηγορία είναι τα 8 ζεύγη. Σε αντίθετη
περίπτωση, ή θα γίνει συγχώνευση με την αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία, ή ο αγώνας θα γίνει Stratified.

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

30 Οκτωβρίου
31 Οκτωβρίου
1 Νοεμβρίου

ΖΕΥΓΗ

Ώρα 20:00

ΟΜΑΔΕΣ Ώρα 19:30

ΖΕΥΓΗ

Ώρα 19:30

ΟΜΑΔΕΣ Ώρα 19:00

ΖΕΥΓΗ

Ώρα 19:30

ΟΜΑΔΕΣ Ώρα 19:00

Για τα GRAND PRIX:
Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε όσες ημερίδες επιθυμεί,
και με όποιο συμπαίκτη θέλει κάθε φορά. Για να συμμετέχει στη
γενική ατομική κατάταξη πρέπει να παίξει τουλάχιστον 2 από τις
3ημερίδες, οπωσδήποτε όμως την τελευταία. Αν ένας παίκτης
λάβει μέρος σε όλες τις ημερίδες, αφαιρει την ημερίδα με το
χειρότερο ποσοστό, έστω και αν αυτή είναι η τελευταία.
Για τις ΟΜΑΔΕΣ:
Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 έως 6 παίκτες.
Στην κατηγορία 1-6 μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 παίκτες
κατηγορίας 7, αρκεί το άθροισμα δυναμικότητας να είναι μέχρι 24.
Στην κατηγορία 1-9 μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 παίκτες
κατηγορίας 10, αρκεί το άθροισμα δυναμικότητας να είναι μέχρι
36.
Η ελάχιστη συμμετοχή που απαιτείται για τη διεξαγωγή αγώνα ανά
κατηγορία είναι οι 4 ομάδες.
Τα τουρνουά θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/17 και τους
Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ.

ΕΠΑΘΛΑ GRAND PRIX
 1ος , 2ος , 3ος της γενικής
 Νικητές ημερίδων
ΕΠΑΘΛΑ ΟΜΑΔΩΝ
 1η ομάδα γενικής κατάταξης
(αν σε κάποιο τουρνουά
συμμετέχουν
περισσότερες από 6 ομάδες τότε
έπαθλα θα απονεμηθούν στις 2
πρώτες ομάδες)

Ειδικό Έπαθλο 1-6
 1η ομάδα 1-4
Διαιτητές:
Κηπουρός Νίκος
και Μπομπολάκη Μαριλένα

Δικαιώματα Συμμετοχής: Για τα ΖΕΥΓΗ:Για κάθε ημερίδα: 8 €/άτομο ή για το τριήμερο:
20 €/άτομο(ισχύει έκπτωση 50% για νέους και ανέργους ΟΑΕΔ)
Για τις ΟΜΑΔΕΣ: 90 €/ομάδα (ισχύει έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού για κάθε αθλητή κάτω των 25 ετών, στρατευμένο,
κάτοχο κάρτας ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες : Σ. Μπομπολάκης 690 6890500- Δηλώσεις συμμετοχής : Στο site της ΕΟΜ
Ο αγώνας Ζευγών θα γίνει Stratified αν συμμετέχουν τουλάχιστον 6 ζεύγη στις κατηγορίες όπεν και 1-9.

