
 

 

ΟΛΘΚΟ ΑΓΩΜΘΣΘΙΟΤ ΛΠΡΘΣΖ ΡΟΔΟΤ 

4ο χλμ Ε.Ο. Ρόδου-Κίνδου 85100 ΡΟΔΟ 

ΣΗΚ.: 2241066208      e-mail:oamrodou@gmail.com 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΟΡΣΑΣΗΚΟΤ ΣΡΗΖΜΔΡΟΤ       

 “ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” 

  ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΕΔΤΓΩΝ OPEN 4
ης

 ΒΑΘΜΗΓΑ  
 

O OAMΡ δηνξγαλώλεη ηξηήκεξν πξωηάζιεκα δεπγώλ όπελ 4εο βαζκίδαο 
ιόγω εγθαηλίωλ ηνπ λένπ ρώξνπ κεηεγθαηαζηάζεωο ηνπ. 

 
 1. Τόπορ και σπόνορ διεξαγωγήρ 
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΜΡ (επί ηεο 

ιεωθόξνπ Ρόδνπ-Λίλδνπ 4ν ρικ) ηελ Πέκπηε 09/01/20 ώξα 21:00, ηελ 
Παξαζθεπε10/01/20 ώξα 2100 & ηελ Κπξηαθή 12/01/20 ώξα 19:00 

 
2. Τπόπορ διεξαγωγήρ  
O  αγώλαο  ζα  δηεμαρζεί  ζε έλα  εληαίν  όκηιν όπελ.  
Oη δηαλνκέο ζα είλαη πξνκνηξαζκελεο από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή , ρωξίο 
θαλέλα πεξηνξηζκό. 
Ο  αθξηβήο  αξηζκόο  ηωλ  δηαλνκώλ,  ζα  αλαθνηλωζεί  από  ην  δηαηηεηή  

ιίγν  πξηλ  ηελ  έλαξμε  ηεο  πξώηεο  εκεξίδαο  θαη  ζα  εμαξηεζεί  από  ηνλ  
ηειηθό  αξηζκό  ηωλ  δεπγώλ  πνπ  ζα  ζπκκεηάζρνπλ.  

Η βαζκνινγία  ζα  είλαη ζε  Matchpoints (ζύζηεκα  αθεξαίνπ ηνπ).  
O αγώλαο αλήθεη ζηελ 4ε βαζκίδα θαη ζα απνλεκεζνύλ νη αληίζηνηρνη 

βαζκνί δηάθξηζεο.  
Έπαζια ζα δνζνύλ ζηα ηξία πξώηα Ζεύγε ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, θαζώο 

θαη ζην 1ν Ζεύγνο ηωλ θαηεγνξηώλ 1-11, 1-9 & 1-6.  
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα δνζνύλ ηα έπαζια ηωλ θαηεγνξηώλ είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 4 δεπγώλ αλά θαηεγνξία.      
 
3. Όποι  ζςμμεηοσήρ 
 Δηθαίωκα  ζπκκεηνρήο έρνπλ  όινη  νη  αζιεηέο  πνπ  έρνπλ  θαηαβάιεη ην  

παξάβνιν  Αγωληζηηθνύ  Δειηίνπ  ηεο  ΕΟΜ  γηα  ην  2019. 
Κάζε  ζπκκεηέρωλ,  κε  ηελ  δήιωζε  ζπκκεηνρήο  ζπκθωλεί  θαη  

απνδέρεηαη  αλεπηθύιαθηα  όινπο  ηνπο  όξνπο  ηεο  παξνύζαο  πξνθήξπμεο,  
όπωο  θαη  όιεο  ηηο  ζρεηηθέο  δηαηάμεηο  ηωλ  θαλνληζκώλ  ηεο  ΕΟΜ  θαη  ηνπ  
ηζρύνληνο ΔΚΑΜ. 

Οη  δειώζεηο  ζπκκεηνρήο  ζα  γίλνληαη  δεθηέο  κέρξη  ηελ  Σξίηε 07/01  θαη 
ώξα 21:00. Σπρόλ  εθπξόζεζκεο δειώζεηο  ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα γίλνπλ 
δεθηέο κόλν θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαηηεηή. Η  ζπκκεηνρή  νξίδεηαη ζε € 15  αλά  
άηνκν  γηα  όιν  ην  ηνπξλνπά. Σν  πνζό  ζα  θαηαβιεζεί  νιόθιεξν  ηελ  
πξώηε  εκέξα  ηωλ  αγώλωλ.  

 
4. Διαιηηηήρ, Eπιηποπή Εθέζεων, Οπγανωηική Επιηποπή 
 Δηαηηεηήο είλαη ν Κειεπέξαο Κώζηαο.  
Επηηξνπή εθέζεωλ: Η κόληκε επηηξνπή εθέζεωλ ηεο ΕΟΜ.  
Οξγαλωηηθή Επηηξνπή: ην Δ.. ηνπ Οκίινπ  
  
To Δ.. ηνπ Οκίινπ  

 


