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41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 2018 

Ο ΟΑΜΘ διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του (Μαντ. Μαυρογένους 4) 
προκριματικούς αγώνες (3ης βαθμίδας) για το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 
Κατηγοριών 2018, για τις κατηγορίες 1-6, 1-9, 1-12 και 12-16, ανεξάρτητους ή 
ενιαίους, ανάλογα με τις συμμετοχές και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη της ΕΟΜ.  

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού των έξι (6) 
ζευγών για κάθε κατηγορία, τότε μπορεί να γίνει συγχώνευση δύο (2) ή τριών (3) 
κατηγοριών, αρκεί σε κάθε μία να παίζουν τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη αμιγώς 
ανήκοντα στην ίδια κατηγορία, δηλαδή ζεύγη 1-6, ή ζεύγη 1-9 κ.ο.κ., με ελάχιστη 
συνολική συμμετοχή έξι (6) ζευγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη 
της ΕΟΜ.  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής των Αγώνων για τις κατηγορίες 1-12 και 12-16:  

 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 20.30  

 Σάββατο 24 Νοεμβρίου 18.30  

 Κυριακή 25 Νοεμβρίου 11.00  

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής των Αγώνων για τις κατηγορίες 1-6 και 1-9:   

 Σάββατο 24 Νοεμβρίου 18.30  

 Κυριακή 25 Νοεμβρίου 11.00  

 

Δικαιώματα συμμετοχής: Ορίζονται σε 20€ ανά αθλητή για τις κατηγορίες 1-12 και 
12-16, 15€ για τις κατηγορίες 1-6 και 1-9. Οι γεννηθέντες την 1-1-1993 και μετά, 
καθώς και οι στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωση 50% στο ποσό που 
προαναφέρθηκε. Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν 
έκπτωση 50% επιδεικνύοντας τη σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ. Όσοι έχουν γεννηθεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά, καθώς και οι αθλητές συλλόγων της 
περιφέρειας που δεν διοργανώνουν αντίστοιχο προκριματικό, δεν καταβάλλουν 
καθόλου δικαιώματα συμμετοχής. 

Διαιτητής: ο πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ κ Οργαντζίδης Γιάννης. 

Δηλώσεις συμμετοχής: γίνονται δεκτές μέχρι την έναρξη της πρώτης ημερίδας, στα 
τηλέφωνα: 2310 313700 (ΟΑΜΘ) ή 6979 225846 (Αλ. Αθανασιάδης).  

Επιτροπή εφέσεων: η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 
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Βαθμολογία: Ο αγώνας θα διεξαχθεί με βαθμολογία IMP's εναντίον του μέσου 
όρου και μετατροπή του συνόλου των IMΡ΄s κάθε συνάντησης σε VP΄s. 

Οργανωτική επιτροπή: το ΔΣ του ΟΑΜΘ. 

 Για τον ΟΑΜΘ 

 Κωστής Δεστέφανος  

 Πρόεδρος ΔΣ  


