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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL JUNIORS 2018
ΣΟΤΡΝΟΤΑ JUNIORS REGIONAL Ε..ΠΕ.Δ.Α. (Κ-17, Κ-19)
ασ ενθμερϊνουμε ότι θ Ε..ΠΕ.Δ.Α. κα διοργανϊςει ζνα(1) τουρνουά beach volley ΠαίδωνΚοραςίδων Κ-17, Εφιβων-Νεανίδων Κ-19 2018, ςφμφωνα με τουσ όρουσ διεξαγωγισ που
αναγράφονται ςτισ προκθρφξεισ που ζχουν εκδοκεί από τθν Ε.Ο.ΠΕ.
ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
 Σο τουρνουά κα διεξαχκεί ςτο Yabanaki beach ςτθ Βάρκιηα ςτισ 10 Ιουλίου 2018 (και ςτισ 11
Ιουλίου 2018 αν χρειαςτεί).
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ακλθτζσ-τριεσ που ανικουν ςτθ δφναμθ τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α.
(αγωνιςτικι ι φυςικι εντοπιότθτα που να αποδεικνφεται) ςυμπλθρϊνοντασ τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά που αναγράφονται ςτισ προκθρφξεισ beach volley Κ-17 & Κ-19 τθσ Ε.Ο.ΠΕ.
 Θλικίεσ Κ-17 : δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν αγόρια και κορίτςια που ζχουν γεννθκεί μετά
τθν 1θ Ιανουαρίου 2002 και
Κ-19 : δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν αγόρια και κορίτςια που ζχουν γεννθκεί μετά
τθν 1θ Ιανουαρίου 2000
 Παράβολο ςυμμετοχισ : Κ-17 & Κ-19 10€ (δζκα ευρϊ) ανά ακλθτι/τρια. Σο παράβολο
καταβάλλεται με τθν κατάκεςθ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ και δεν επιςτρζφεται ςε
περίπτωςθ αποχϊρθςθσ/αλλαγισ ακλθτι/τριασ/ομάδασ.
 Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Δευτζρα 9 Ιουλίου 2018 και ϊρα 12.00 με
τουσ εξισ τρόπουσ: ςτα γραφεία τθσ Ζνωςθσ (κλειςτό γυμναςτιριο Ρζντθ-Μ.Μερκοφρθ) ι
με e-mail (espeda@espeda.gr). Για να γίνουν δεκτζσ οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει να
κατατεκοφν πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα τα ειδικά ζντυπα όπωσ είναι αναρτθμζνα ςτο site τθσ
ΕΟΠΕ (ενότθτα beach volley – ακλθτζσ) και τθσ ΕΠΕΔΑ (ενότθτα προκθρφξεισ-υποενότθτα
beach volley) και οι ακλθτζσ/τριεσ να είναι κάτοχοι δελτίου ακλθτικισ ιδιότθτασ beach
volley, να ζχουν δθλαδι εγγραφεί ι ανανεϊςει προθγουμζνωσ τθν εγγραφι τουσ ςτο
Μθτρϊο Beach VolleyBall τθσ Ε.Ο.ΠΕ. για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2018.
 Ο τρόποσ διεξαγωγισ κα κακοριςτεί αναλόγωσ του αρικμοφ των ομάδων που κα δθλϊςουν
ςυμμετοχι, ενϊ για τθν ϊρα τθσ τεχνικισ ςφςκεψθσ και προςζλευςθσ των ομάδων κα
ακολουκιςει νεϊτερθ ενθμζρωςθ-ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ζνωςθσ.
Για το Δ.. τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α.
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