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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Της 8ης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Το KOZASPORTS

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Την 8η Διοργάνωση Ατομικών Αγωνισμάτων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βετεράνων - Ανεξαρτήτων Ανδρών και
Γυναικών, με τους ακόλουθους όρους:
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Ατομικά Βετεράνων - Ανεξαρτήτων Ανδρών και Γυναικών
Κατηγορία 10-15 ετών Αγόρια & Κορίτσια
Κατηγορία 16-39 ετών Άνδρες
Κατηγορία 40-59+ ετών Άνδρες
Κατηγορία Γυναικών ανεξαρτήτως ηλικίας.
Για να διεξαχθεί μια κατηγορία χρειάζονται τουλάχιστον 8 δηλώσεις συμμετοχής, σε διαφορετική περίπτωση
συγχωνεύεται με την αμέσως νεότερη ηλικιακά κατηγορία.
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Βετεράνοι & Ανεξάρτητοι αθλητές και αθλήτριες.
3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γνωστοποιηθούν γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
infο@kozasports.gr και στα τηλέφωνα 2130261442, 6936213764 & 6947291941, έως την Παρασκευή
14/12/2018 και ώρα 20:00 για όλες τις κατηγορίες.
Στις δηλώσεις απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, email και η κατηγορία και το
αγώνισμα στο οποίο δικαιούνται να αγωνιστούν.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η πρώτη φάση των αγώνων θα είναι σε ομίλους των 3 ή των 4 και η δεύτερη φάση ΝΟΚ-ΑΟΥΤ.
Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν το Σάββατο 15/12/2018 και ώρα 09:45 στην αίθουσα του KOZASPORTS για τις
κατηγορίες 10-15 , 16-39 και Γυναικών και την Κυριακή 16/12/2018 και ώρα 09:45 στην αίθουσα για την κατηγορία
40-59+, σύμφωνα με την βαθμολογία που έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ανοικτών
τουρνουά του ΚΟΖΑSPORTS και με τον ισχύοντα πίνακα RL του ΠΟΦΕΠΑ.
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους συμμετέχοντες.
6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
7. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα στους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κάθε κατηγορίας καθώς και μετάλλια
και διπλώματα στους δεύτερους και τρίτους παίκτες και παίκτριες. Οι πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν
από μία δωρεάν μηνιαία συνδρομή εκμάθησης-προπόνησης σε γκρούπ με προπονητή. Τέλος σε κάθε
συμμετέχοντα προσφέρεται έκπτωση 10% στα είδη ρουχισμού της BUTTERFLY.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των Βετεράνων & Ανεξαρτήτων Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθούν στην έδρα του KOZASPORTS που
βρίσκεται στην Αδριανού 1 & Αλέκου Παναγούλη στο Ν. Ηράκλειο Αττικής στις πιο κάτω ημερομηνίες:
Α) για την κατηγορία 10-15,16-39 ετών και την κατηγορία Γυναικών το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 10:00
Β) και για την κατηγορία 40-59+ την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 10:00 π.μ.
Η αίθουσα θα είναι ανοικτή από τις 09:00 π.μ.
9. ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε συμμετέχοντα θα προσφερθούν ένα (1) υγιεινό γεύμα Herbalife σε ποτήρι που είναι το νούμερο 1
υποκατάστατο γεύματος και το οποίο προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών και
σημαντικά ιχνοστοιχεία. Ιδανικό σε συνδυασμό με άθληση, ή ένα (1) τοστ, μία (1) μπανάνα και ένα (1) μπουκαλάκι
νερό.
Κάθε παίκτης/παίκτρια συμμετέχει στους αγώνες με δική του ιατρική ευθύνη.
Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα υπεύθυνοι για την επίλυσή τους είναι οι διοργανωτές των αγώνων.
Δεκέμβριος 2018

