
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY 2017

CHIOS U19 FINAL  (21/7 - 23/7)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

(Νομός/Πόλη/Περιοχή):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μετακινήσεις

Ακυρώσεις: 

Για επιβεβαίωση 

εγγραφών/ακυρώσεων και 

πληροφορίες:

Κυρίως Ταμπλό (ημέρα/ώρα):

έναρξη αγώνων κοριτσιών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7 16.00 (Ναυτικός Ομιλος)

έναρξη αγώνων αγοριών: ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7 11.00 (Bloom Water Park)

έλεγχος ομάδων κοριτσιών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7 15.00 (Ναυτικός Ομιλος)

έλεγχος ομάδων αγοριών:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7 20.00 (Ναυτικός Ομιλος)

CHIOS JUNIORS U19 CHAMPIONSHIPS 

Χίος (Bloom Water Park & Ναυτικός Ομιλος-Bella Vista)

Κυρίως Ταμπλό Αγοριών: ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7, ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

Κυρίως Ταμπλό Κοριτσιών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7 (απόγευμα), ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7, ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

FINAL

1

TMHMA BEACH VOLLEY 210.6801969 / ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ (Τεχνικός Υπεύθυνος) 6937.413612

ΕΟΠΕ - Δήμος Χίου - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Τοπική Επιτροπή Χίου

Υποχρεωτικά εγγράφως και σύμφωνα με την προκήρυξη.

Κυρίως Ταμπλό: (ΝΑΙ). Οι αθλητές θα λάβουν μία αγωνιστική φανέλα την οποία υποχρεούνται να φορούν κατά τη 

διάρκεια των αγώνων. 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΑΓΗ)                                                                                                                                               

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ: Στo ξενοδοχείo ''ΑΓΙΑ 

ΜΑΡΚΕΛΑ'' στην περιοχή Βροντάδων. Η φιλοξενία αρχίζει από το μεσημέρι της Παρασκευής 21/7 και όλες οι 

ομάδες κάνουν check out την Κυριακή 23/7 στις 12:00 (η φιλοξενία περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις για 

Παρασκευή και Σάββατο βράδυ). Τοπικές ομάδες που θα προκριθούν στο ταμπλό ή θα λάβουν wild card δεν θα 

δικαιούνται φιλοξενίας. Θα υπάρχει διατροφή για τις ομάδες εκτός Χίου, με μέριμνα του συνδιοργανωτή. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ (18-07-17)

Ενημερώνουμε τις ομάδες και τους συνοδούς που θα ταξιδέψουν για Χίο με την Blue Star Ferries (Πέμπτη 20/7 

20.00 με το Blue Star 1) ή για την επιστροφή τους την Κυριακή 23/7 (11.00 με το Blue Star 1) ή την Δευτέρα 24/7 

(23.10 με το Blue Star 1), προκειμένου να έχουν την έκπτωση 50% επί των εισιτηρίων, θα πρέπει να τα εκδώσουν 

από το κεντρικό πρακτορείο της εταιρείας, Giovanti-Travel (6936.712346), το αργότερο την προηγούμενη ημέρα 

από την αναχώρησή τους. Εκεί θα ενημερώσουν και για τυχόν οχήματα, καμπίνες και ότι άλλο επιθυμούν.  Να 

επικοινωνήσουν με το παραπάνω εταιρικό τηλέφωνο για να κάνουν την σχετική συνεννόηση. 

Για κράτηση ή έκδοση εισιτηρίων αυθημερόν δεν θα ισχύει η έκπτωση. 

Για τη μετακίνηση των ομαδων με τα πλοία θα υπάρχει έκπτωση 50% στο αντίτιμο του εισιτηρίου για τους αθλητές 

και τους συνοδούς τους για το βραδινό δρομολόγιο Πέμπτη 20/7 (αναχώρηση 20.00) καθώς και για αντίστοιχη 

επιστροφή με την Blue Star το πρωί της Κυριακής και 30% για την επιστροφή με την Hellenic Sea Ways το βράδυ 

της Κυριακής. Οι αθλητές και οι συνοδοί τους μπορούν να επικοινωνούν για το θέμα αυτό με τον τοπικό συντονιστή 

κ. Μιχάλη Γλύκα (6977.483370).   

Θα υπάρχει μετακίνηση από τα ξενοδοχεία των ομάδων εως τα γήπεδα των αγώνων. Τα δρομολόγια μεταξύ 

ξενοδοχείων και γηπέδων θα ανακοινωθούν από τον τοπική οργανωτική επιτροπή.

Κυρίως Ταμπλό Αγοριών: Ομιλοι (max 12 ομάδων)

Κυρίως Ταμπλό Κοριτσιών: Ομιλοι (max 16 ομάδων)

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το 

απόγευμα της Παρασκευής και οι 

ομάδες θα πρέπει να αφιχθούν 

το αργότερο το πρωί της 

Παρασκευής (ακτοπλοικώς με τα 

βραδινά πλοία της Πέμπτης στα 

οποία θα υπάρχει έκπτωση). Θα 

προβλεφθεί ξεκούραση στα 

ξενοδοχεία με early check-in των 

ομάδων που αγωνίζονται την 

Παρασκευή.
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