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ΣΟΤΡΝΟΤΑ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ-ΚΛΗΡΩΗ
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018
Η Ε..ΠΕ.Δ.Α. διοργανϊνει για μία ακόμθ χρονιά αγϊνεσ βόλεϊ για ακλθτζσ-τριεσ για θλικίεσ
από 20 ετϊν και πάνω, με τθν ονομαςία τουρνουά βόλεϊ «vintage». Σα vintage τουρνουά κα
ξεκινιςουν με τισ ομάδεσ ανδρϊν και γυναικϊν και ςτθν πρωτακλιτρια ομάδα ανδρϊν και
γυναικϊν αντίςτοιχα κα δοκοφν ωσ επιβράβευςθ τθσ προςπάκειασ πζραν κυπζλλου και μεταλλίων
πζντε αγωνιςτικζσ μπάλεσ δϊρο. Καλωςορίηουμε παλιζσ και νζεσ και ευελπιςτοφμε ςε ζνα
επιτυχθμζνο από όλεσ τισ απόψεισ τουρνουά, με ςτόχο τθν απόλαυςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτο άκλθμα
του βόλεϊ.
Ακολουκοφν οι λεπτομζρειεσ τθσ κλιρωςθσ κακϊσ και του τρόπου διεξαγωγισ των
τουρνουά ανδρϊν και γυναικϊν. Παρακαλοφμε κερμά ενόψει τθσ ζναρξθσ των αγϊνων, όπωσ
προςκομίςετε εγκαίρωσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ νζων ειδικϊν δελτίων, τθν
προςκόμιςθ παλιϊν ειδικϊν δελτίων για ανανζωςθ (αν τυχόν υπάρχουν), κακϊσ και να
τακτοποιιςετε τισ οικονομικζσ ςασ υποχρεϊςεισ.
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ΑΝΔΡΩΝ
Μετζχουν (22 ομάδεσ) : ΑΣΕΡΑ, Γ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ, ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(1), ΑΟΝ
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(2), ΣΕΡΜΙΣΕ(1), ΣΕΡΜΙΣΕ(2), Γ ΠΑΝΙΩΝΙΟ, GUALS V.F. (ΓΑΛΑΣΕ), Γ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, ΑΟ ΠΗΓΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ, ΔΑ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ, ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, Γ ΑΡΙΩΝ, Α ΠΕΡΙΣΕΡΙ, ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟ, ΤΔΠΕ, ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΤΡΝΗ, ΑΟΠ ΜΟΧΑΣΟΤ, Γ ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ, ΠΟΚ ΕΠΕΡΟ.
 Οι ομάδεσ που ςυμμετζχουν με 2 ομάδεσ θα τοποθετηθοφν ςε διαφορετικό όμιλο.

 ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
 Α΄ ΦΑΗ
Οι ομάδεσ κα τοποκετθκοφν κατόπιν κλιρωςθσ ςε τζςςερισ ομίλουσ (Αϋ- Βϋ - Γϋ- Δϋ) ζναν των 6
και τρεισ των 5 ομάδων και κα αγωνιςτοφν ςε δφο γφρουσ (εντόσ-εκτόσ ζδρασ αγϊνεσ).
ζναρξη Α΄ φάςησ : από 4 /11/2017
 Β΄ ΦΑΗ
τθ Βϋ φάςθ κα προκρικοφν οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τισ 2 πρϊτεσ κζςεισ τθσ τελικισ
βακμολογικισ κατάταξθσ των τεςςάρων ομίλων τθσ Αϋ φάςθσ και κα αγωνιςτοφν μζχρι να
ςυμπλθρϊςουν δφο νίκεσ (πλεονζκτθμα ζδρασ ζχουν οι ομάδεσ που τερμάτιςαν ςτθν 1θ κζςθ τθσ
τελικισ βακμολογίασ των ομίλων τθσ Αϋ φάςθσ) ωσ εξισ:
Α1-Β2 αγϊνασ 1
Β1-Α2 αγϊνασ 2
Γ1-Δ2 αγϊνασ 3
Δ1-Γ2 αγϊνασ 4
 ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ
τθν τελικι φάςθ (final 4) κα αγωνιςτοφν οι νικιτριεσ ομάδεσ τθσ Βϋ φάςθσ ωσ εξισ:
Νικθτισ αγϊνα 1 – Νικθτισ αγϊνα 4
αγϊνασ α
Νικθτισ αγϊνα 2 – Νικθτισ αγϊνα 3
αγϊνασ β
ΜΙΚΡΟ ΣΕΛΙΚΟ : Ηττθμζνοσ αγϊνα α – Ηττθμζνοσ αγϊνα β
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΛΙΚΟ : Νικθτισ αγϊνα α – Νικθτισ αγϊνα β
Οι ομάδεσ που δεν προκρίθηκαν ςτη Β΄ φάςη μποροφν να αγωνιςτοφν προαιρετικά ςε
αγώνεσ (εφόςον το επιθυμοφν θα πρζπει να το δηλώςουν εγγράφωσ την Ένωςη ζωσ και
τρεισ μζρεσ μετά τη λήξη τησ Α΄ φάςησ)
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ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Μετζχουν (16 ομάδεσ) : Γ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ, ΔΑΦΝΗ-ΤΜΜΗΣΟ, ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(1),
ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(2), SAB, Γ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, ΑΟ ΠΗΓΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ,
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ, ΔΑ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ, ΤΔΠΕ, Α ΠΕΡΙΣΕΡΙ, Γ ΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ, ΕΒΕΑ, ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟ
Οι ομάδεσ που ςυμμετζχουν με 2 ομάδεσ θα τοποθετηθοφν ςε διαφορετικό όμιλο.
 Α΄ ΦΑΗ
Οι ομάδεσ κα τοποκετθκοφν κατόπιν κλιρωςθσ ςε τρεισ ομίλουσ (Αϋ- Βϋ - Γϋ) δφο των 5 ομάδων
και ζναν των 6 ομάδων και κα αγωνιςτοφν ςε δφο γφρουσ (εντόσ-εκτόσ ζδρασ αγϊνεσ).
ζναρξη Α΄ φάςησ : από 4 /11/2017
 Β΄ ΦΑΗ
τθ Βϋ φάςθ προκρίνονται οι τρεισ πρϊτεσ ομάδεσ τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ του
ομίλου των 6 ομάδων, οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ των δφο
ομίλων των πζντε ομάδων κακϊσ και θ καλφτερθ τρίτθ ομάδα ενόσ εκ των ομίλων των 5 ομάδων
και κα αγωνιςτοφν μζχρι να ςυμπλθρϊςουν 2 νίκεσ πλεονζκτθμα ζδρασ ζχουν οι Α1-Β1-Γ1 & Β2
ή Γ2 (κλήρωςη ζδρασ) ωσ εξισ:
Α1 – Β ι Γ 3
αγϊνασ 1
Β1 – Α3
αγϊνασ 2
Γ1 – Α2
αγϊνασ 3
Β2 – Γ2
αγϊνασ 4
 ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ
τθν τελικι φάςθ (final 4) κα αγωνιςτοφν οι νικιτριεσ ομάδεσ τθσ Βϋ φάςθσ ωσ εξισ:
Νικθτισ αγϊνα 1 – Νικθτισ αγϊνα 4
αγϊνασ α
Νικθτισ αγϊνα 2 – Νικθτισ αγϊνα 3
αγϊνασ β
ΜΙΚΡΟ ΣΕΛΙΚΟ : Ηττθμζνοσ αγϊνα α – Ηττθμζνοσ αγϊνα β
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΛΙΚΟ : Νικθτισ αγϊνα α – Νικθτισ αγϊνα β

Οι ομάδεσ που δεν προκρίθηκαν ςτη Β΄ φάςη μποροφν να αγωνιςτοφν προαιρετικά ςε
αγώνεσ (εφόςον το επιθυμοφν θα πρζπει να το δηλώςουν εγγράφωσ την Ένωςη ζωσ και
τρεισ μζρεσ μετά τη λήξη τησ Α΄ φάςησ)
3

