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ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Π.ΟΜΑΔΩΝ  

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Ο Π.Ο.Α.Μ. διοργανώνει τριήμερο προκριματικό αγώνα, για το 54ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ» 2020 στην  ενότητα 1-6 ή 1-9 ή 1-11 ή Ενιαίος 

 

Τόπος διεξαγωγής: Εντευκτήρια Π.Ο.Α.Μ 

 

Χρόνος διεξαγωγής:  Παρασκευή  6/3/2020 ώρα 19.30 

    Σάββατο       7/3/2020 ώρα 18.00 

   *Κυριακή      8/3/2020 ώρα 11.00 

    *σε περίπτωση που διεξαχθεί 3ημερος αγώνας  

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν τρείς (3) δηλώσεις συμμετοχής, ανά ενότητα τότε θα διεξαχθεί διήμερος 

αγώνας στις 6/3/2018 και 7/03/2018, τις ίδιες  ώρες.  

 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δηλαδή δηλώσεις συμμετοχής ανά κατηγορία άνω των 3 ομάδων ή 

αν προκύψει ενιαίος αγώνας, τότε βάσει της προκήρυξης της ΕΟΜ ο αγώνας θα είναι υποχρεωτικά 

3ήμερος.  

 

Τρόπος διεξαγωγής: Πλήρεις ομάδες, όλοι εναντίον όλων, με ελάχιστο αριθμό διανομών 24 ανά ημερίδα    

                                     και η βαθμολογία θα υπολογίζεται σε IMPs με μετατροπή αυτών σε VPs. Θα ισχύουν  

                                     ο ΔΚΑΜ/2017, οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ και η προκήρυξη του   

                                     Πρωταθλήματος.  

 

Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής:  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν την ομάδα τους μέχρι 

την Πέμπτη 5/3/2020 
  

Δικαίωμα συμμετοχής: Oρίζεται σε 70 ευρώ ανά ομάδα για το 3ήμερο. Σε περίπτωση που διεξαχθεί     

                                         2ήμερος αγώνας τότε θα είναι 50 ευρώ ανά ομάδα.  Εάν μία ομάδα περιλαμβάνει  

                                         παίκτη γεννηθέντα την 1-1-1992 και μετά, δικαιούται έκπτωσης 10%             

                                         στο προαναφερθέν ποσό, για κάθε έναν τέτοιο παίκτη. 

 

Διαιτητής: Διαιτητής  του  αγώνα,  θα είναι ο πτυχιούχος Διαιτητής της ΕΟΜ κ. Τσέβης Αθανάσιος. 

 

Βαθμίδα: Ο αγώνας ανήκει στην 3η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα απονεμηθούν οι ανάλογοι Μαύροι, 

Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης. 

 



Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

  

Οργανωτική επιτροπή: Η επιτροπή αγώνων του ομίλου μας.   

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΑΜ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: (βάσει της προκήρυξης της ΕΟΜ) 

1. Σε περίπτωση που σε μια ενότητα δηλωθεί μια και μόνο μια ομάδα τότε αυτή δε δύνανται να 

προκριθεί ακόμα και αν συμμετάσχει σε ενιαίο προκριματικό. 

 

2. Σε περίπτωση που σε μια ενότητα δηλωθούν 2 ομάδες είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα προκύψει 

θέση πρόκρισης για συμμετοχή της στην τελική φάση. Οι 3 ομάδες όμως εξασφαλίζουν σχεδόν 

σίγουρα μια θέση πρόκρισης. 

 

3. Τα παραπάνω αναφέρονται διότι ο προκριματικός στην Πάτρα θα διεξαχθεί σε ημερομηνία 

μεταγενέστερη του προκριματικού της Αθήνας. Αν κάποια ομάδα δηλώσει συμμετοχή στον ΠΟΑΜ 

και εμπίπτει σε κάποιο από τα προηγούμενα τότε δεν θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο 

πρωτάθλημα.  

 

4. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι αφενός η λήξη συμμετοχών είναι μια μέρα πριν την διεξαγωγή 

του προκριματικού, αφετέρου για όποιες ομάδες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην τελική φάση 

θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως την συμμετοχή τους ώστε να υπάρχει μια σαφή εικόνα για το τι 

ακριβώς θα γίνει. Ουσιαστικά αυτή η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 18/2/2020, πριν δηλαδή 

από τον προκριματικό της Αθήνας όποτε αν σε μια ενότητα δεν ικανοποιηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις τότε η ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε αυτήν την ενότητα να της δοθεί η 

δυνατότητα να λάβει μέρος στον προκριματικό της Αθήνας.  

 

5. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται υποχρεωτικά με mail στο ntsevis@yahoo.gr και όχι τηλεφωνικά, 

όπου θα αναφέρεται η σύνθεση της ομάδας και η ενότητα στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει.  

mailto:ntsevis@yahoo.gr

