
Τουρνουά ζευγών Τουρνουά ζευγών Τουρνουά ζευγών Τουρνουά ζευγών 

Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4

στα εντευκτήριά του τηνστα εντευκτήριά του τηνστα εντευκτήριά του τηνστα εντευκτήριά του την

Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00
ΘΘΘΘα α α α παιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνου

Τα τουρνουά 1Τα τουρνουά 1Τα τουρνουά 1Τα τουρνουά 1----9 &9 &9 &9 &

τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   

τµηµατοποιηµένος (τµηµατοποιηµένος (τµηµατοποιηµένος (τµηµατοποιηµένος (

∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,

και στα τηλέφωνα του οµίλουκαι στα τηλέφωνα του οµίλουκαι στα τηλέφωνα του οµίλουκαι στα τηλέφωνα του οµίλου

Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944

Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942

 

Εορταστική Ηµερίδα

4ης Βαθµίδας

 

Τουρνουά ζευγών Τουρνουά ζευγών Τουρνουά ζευγών Τουρνουά ζευγών openopenopenopen    , 1, 1, 1, 1----9 & 19 & 19 & 19 & 1

Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4

στα εντευκτήριά του τηνστα εντευκτήριά του τηνστα εντευκτήριά του τηνστα εντευκτήριά του την    

Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00
παιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνου

∆ικαιώµατα συµµετοχής: 8 ∆ικαιώµατα συµµετοχής: 8 ∆ικαιώµατα συµµετοχής: 8 ∆ικαιώµατα συµµετοχής: 8 €€€€    

9 &9 &9 &9 &    1111----6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 

τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   τουλάχιστον 10 ζευγών ανα   κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει 

τµηµατοποιηµένος (τµηµατοποιηµένος (τµηµατοποιηµένος (τµηµατοποιηµένος (stratifiedstratifiedstratifiedstratified)                       )                       )                       )                       

∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,

και στα τηλέφωνα του οµίλουκαι στα τηλέφωνα του οµίλουκαι στα τηλέφωνα του οµίλουκαι στα τηλέφωνα του οµίλου    210 9408740210 9408740210 9408740210 9408740

Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944Βαγγέλης Γαλφιανάκης:  6944----847312847312847312847312    

Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942Θύµιος ∆ηµητρόπουλος: 6942----461390461390461390461390    

Εορταστική Ηµερίδα

Βαθµίδας στα   

9 & 19 & 19 & 19 & 1----6666    

Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4Ο οµιλός µας  διοργανώνει εορταστική ηµερίδα 4ηςηςηςης    βαθµίδας βαθµίδας βαθµίδας βαθµίδας 

Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00Πέµπτη 7/12 και ώρα 20.00    
παιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνουπαιχθούν οι διανοµές του ταυτοχρόνου    

6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 6 θα διεξαχθούν εαν υπάρχει συµµετοχή 

κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει κατηγορία , διαφορετικά ο αγώνας θα γίνει 

)                       )                       )                       )                           

∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,∆ηλώσεις συµµετοχής: στον πίνακα ανακοινώσεων,    

210 9408740210 9408740210 9408740210 9408740    

    

Εορταστική Ηµερίδα 

 


