
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 4ης 
ΒΑΘΜΙΔΑΣ  
RODOS CUP 

 
O OAMΡ διοργανώνει τον τριήμερο ατομικό αγώνα όπεν 4ης βαθμίδας 

RODOS CUP.  
  

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
Εγκαταστάσεις του ΟΑΜΡ (Ξενοδοχείο Σεμίραμις), την Παρασκευή 27/4/2018 
ώρα 21:00, το Σάββατο 28/4/2018 ώρα 19:00 & την Κυριακή 29/4/2018 ώρα 
18:00. 
 
2. Τρόπος διεξαγωγής  
Θα  διεξαχθεί Ατομικός αγώνας με βαθμολογία ακεραίου Top. Είναι αγώνας 
ζευγών με βαθμολογία ακεραίου Top και ατομική κατάταξη, κατά τον οποίο ο 
κάθε συμμετέχων σε κάθε γύρο αλλάζει συμπαίκτη με την εφαρμογή της 
κατάλληλης κίνησης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν με κοινή κάρτα 
συμβάσεων η οποία θα συνταχθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα 
και θα γνωστοποιηθεί μερικές ημέρες πριν τον αγώνα. Απαγορεύεται η χρήση 
οποιασδήποτε σύμβασης εκτός των αναγραφομένων στην εν λόγω κάρτα.     
Η κίνηση και ο ακριβής  αριθμός  των  διανομών,  θα  ανακοινωθεί  από  το  
διαιτητή  λίγο  πριν  την  έναρξη  της  πρώτης  ημερίδας. Οι  διανομές  θα  
είναι  προμοιρασμένες  από  ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  χωρίς κανένα  
περιορισμό. Για την τελική κατάταξη θα ληφθούν υπ όψιν τα αποτελέσματα και 
των τριών ημερίδων.  
O αγώνας ανήκει στην 4η βαθμίδα και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι βαθμοί 
διάκρισης. Έπαθλα θα δοθούν στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης, 
στον πρώτο αθλητή κατηγορίας 1-11, στον πρώτο αθλητή κατηγορίας 1-9 και 
στον πρώτο αθλητή κατηγορίας 1-6. Κανένας αθλητής δεν λαμβάνει 
περισσότερα του ενός έπαθλα. Απαραίτητη προυπόθεση για να δοθούν τα 
έπαθλα των κατηγοριών είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες στην 
εν λόγω κατηγορία.     
 
3. Όροι  συμμετοχής 
    Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν  όλοι  οι  αθλητές  που  έχουν  καταβάλει το  
παράβολο  Αγωνιστικού  Δελτίου  της  ΕΟΜ  για  το  2018. 
Επιτρέπεται αντικατάσταση παίκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Κάθε  συμμετέχων,  με  την  δήλωση  συμμετοχής  συμφωνεί  και  αποδέχεται  
ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης,  όπως  και  
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΟΜ  και  του  ΔΚΑΜ/17. 



Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  θα  γίνονται  δεκτές  μέχρι  την Πέμπτη 26/4/2018  
και ώρα 21:00. Τυχόν  εκπρόθεσμες δηλώσεις  συμμετοχής μπορούν να 
γίνουν δεκτές μόνο κατά την κρίση του διαιτητή. Η συμμετοχή για τα μέλη του 
ΟΑΜΡ είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η συμμετοχή για τα μη μέλη του ΟΑΜΡ ανέρχεται σε    
€ 15 για  όλο  το  τουρνουά. Το  ποσό  θα  καταβληθεί  ολόκληρο  την  πρώτη  
ημέρα  των  αγώνων. 
 
4. Eπιτροπή Εφέσεων, Οργανωτική Επιτροπή 
  Επιτροπή εφέσεων : Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. Οργανωτική  
  Επιτροπή: το Δ.Σ. του Ομίλου  
 
   To Δ.Σ. του Ομίλου  
  
 
 


