
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY 2017

XYLOKASTRON GRAND SLAM  30/6 - 2/7

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

(Νομός/Πόλη/Περιοτή):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΑΡ 30/6 12.00

ΠΑΡ 30/6 13.00

ΠΑΡ. 30/6 20.00

ΑΒ.1/7 9.00

ΠΑΡ. 30/6 20.00

ΑΒ. 1/7 09.00

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΕΜΦΑΝΙΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ:

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Μετακινήσεις

Ακσρώσεις: 

Για επιβεβαίωση 

εγγραυών/ακσρώσεων και 

πληρουορίες:

210-6801969 TMHMA BEACH VOLLEY / ΓΗΜΗΣΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΔΟΠΔ - Γήκνο Ξπινθάζηξνπ-Δπξωζηίλεο

Αξηζκόο Οκάδωλ: 8

έλαξμε αγώλωλ θνξηηζηώλ

Τπνρξεωηηθά εγγξάθωο θαη ζύκθωλα κε ηελ πξνθήξπμε.

Κπξίωο Σακπιό: (ΝΑΙ). Οη αζιεηέο ζα ιάβνπλ κία αγωληζηηθή θαλέια ηελ νπνία ππνρξενύληαη λα θνξνύλ θαηα ηελ 

δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ. 

Πξνθξηκαηηθά: (ΟΥΙ) Οη αζιεηέο ζα αγωλίδνληαη κε δηθή ηνπο εκθάληζε θαη νκνηόκνξθν ζνξηο.

Αξηζκόο Οκάδωλ: 12

Αξηζκόο Οκάδωλ:  όιεο όζεο εγγξαθνύλ

Ξελνδνρείν KORALI γηα ηηο νκάδεο θνξηηζηώλ πνπ είλαη απεπζείαο ζην θπξίωο ηακπιό, από 30/6 βξάδπ. Οη νκάδεο 

θνξηηζηώλ από ηα πξνθξηκαηηθά παξαθαινύκε λα απεπζπλζνύλ ζηελ γξακκαηεία κεηά ηελ πξόθξηζε ηνπο γηα λα 

ελεκεξωζνύλ γηα ηα μελνδνρεία πνπ ζα δηακείλνπλ. Οη νκάδεο αγνξηώλ ζα δηακείλνπλ ζην μελνδνρείν Απόιιωλ. 

Κάπνηεο νκάδεο ελδέρεηαη λα θηινμελεζνύλ θαη ζε 4 θιηλα δωκάηηα (2 νκάδεο αλά δωκάηην). Η θηινμελία μεθηλάεη κε 

ην δείπλν 30/6 κε θνππόληα ηεο δηνξγάλωζεο πνπ ζα παξαιάβνπλ νη αζιεηέο από ηελ γξακκαηεία αγώλωλ από ηηο 

19.00 ην απόγεπκα ηεο 30/6 θαη κεηά. Check-out ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο απνθιεηζκνύ (εθόζνλ ν απνθιεηζκόο γίλεη 

κεηά ηηο 12.00 ην κεζεκέξη). Σνπηθέο νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ ζην ηακπιό ή ζα ιάβνπλ wild card δελ ζα 

δηθαηνύληαη θηινμελίαο.

Προκριματικά Κοριτσιών:

Σα μελνδνρεία ηωλ Juniors είλαη εληόο Ξπινθάζηξνπ θαη δελ πξνβιέπεηαη κεηαθίλεζε από ηα μελνδνρεία πξνο ηα 

γήπεδα. ε πεξίπηωζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηεο νκάδεο ηωλ πξνθξηκαηηθώλ λα κείλνπλ ζην Xylokastro Beach, ζα 

πξνβιεθζεί κεηαθίλεζε.

Κσρίως Σαμπλό Αγοριών:

Κσρίως Σαμπλό Κοριτσιών:

Προκριματικά (ημέρα/ώρα):

Κσρίως Σαμπλό (ημέρα/ώρα):

έλαξμε αγώλωλ θνξηηζηώλ

έλαξμε αγώλωλ αγνξηώλ

έιεγρνο νκάδωλ θνξηηζηώλ (θεληξηθό γήπεδν)

έιεγρνο νκάδωλ αγνξηώλ (Κεληξηθό γήπεδν)

XYLOKASTRON JUNIORS OPEN

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ: Παξαιία Ξπινθάζηξνπ

ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ: Παξαιία Ξπινθάζηξνπ

Πξνθξηκαηηθά Κνξηηζηώλ: ΠΑΡΑΚΔΤΗ 30/6

Κπξίωο Σακπιό Αγνξηώλ: ΑΒΒΑΣΟ 1/7, ΚΤΡΙΑΚΗ 2/7

Κπξίωο Σακπιό Κνξηηζηώλ: ΑΒΒΑΣΟ 1/7, ΚΤΡΙΑΚΗ 2/7

έιεγρνο νκάδωλ θνξηηζηώλ (θεληξηθό γήπεδν)

OPEN

1
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