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ΤΟΥΡΝΟΥΑ VINTAGE ΜΙΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά αγώνες βόλεϊ για αθλητέςτριες για ηλικίες από 20 ετών και πάνω, με την ονομασία τουρνουά βόλεϊ «vintage μικτό».
Ξεκινάμε και φέτος τα τουρνουά με τις μικτές ομάδες, έχοντας ξεπεράσει κάθε προσδοκία
συμμετοχών ομάδων, καλωσορίζουμε παλιές και νέες και ευελπιστούμε σε ένα
επιτυχημένο από όλες τις απόψεις τουρνουά, με στόχο την απόλαυση της συμμετοχής στο
άθλημα του βόλεϊ.
Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της κλήρωσης καθώς και του τρόπου διεξαγωγής του
τουρνουά. Παρακαλούμε θερμά ενόψει της έναρξης των αγώνων, όπως προσκομίσετε
εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέων ειδικών δελτίων, την
προσκόμιση παλιών ειδικών δελτίων για ανανέωση (αν τυχόν υπάρχουν), καθώς και να
τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των τουρνουά vintage και της διεξαγωγής των
αγώνων τους με δύο διαιτητές, η Ένωση αποφάσισε να δοθεί ένα μπλοκ φύλλων αγώνα
δωρεάν σε κάθε ομάδα που συμμετέχει (διευκρινίζεται ότι αφορά ομάδα/σωματείο και όχι
τμήμα). Η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

Διευκρίνιση για συμμετοχή αθλητών/τριών
ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ που την αγων.περίοδο 2016-17 συμμετέχει στο τουρνουά vintage μικτό θα
έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με διαφορετική ομάδα/σωματείο στα τουρνουά vintage
ανδρών και γυναικών της Ένωσής μας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, υπό την
προϋπόθεση ότι η ομάδα με την οποία συμμετείχε στο vintage μικτό δεν δηλώσει
συμμετοχή στα αντίστοιχα τουρνουά ανδρών και γυναικών.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΥΞΗΣΗ 37%)

Δήλωσαν συμμετοχή οι εξής ομάδες : 1.ΤΕΡΜΙΤΕΣ, 2.ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 3.ΓΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ(1), 4.ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ(2), 5.ΚΤΗΣΙΦΩΝ, 6.ΟΠ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 7.ΑΤΛΑΣ,
8.ΟΠΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 9.ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ(1), 10.ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ(2), 11.ΑΟ ΣΕΙΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 12.ΓΣ ΑΡΙΩΝ, 13.ΚΕΡΒΕΡΟΙ, 14.ΑΠΣ ΦΛΥΑ, 15.ΓΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 16.ΑΕΓ
ΑΙΞΩΝΗ, 17.ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 18.ΑΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 19.ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(1),
20.ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(2), 21.ΣΥΔΠΕ, 22.ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ(1), 23.ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ(2), 24.ΑΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ, 25.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 26.ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Α΄ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα τοποθετηθούν κατόπιν κλήρωσης σε τέσσερις ομίλους (Α΄- Β΄ - Γ΄- Δ΄) δύο των 7
και δύο των 6 ομάδων και θα αγωνιστούν σε ένα γύρο.
έναρξη Α΄ φάσης : από 19-20/11/2016 για τους ομίλους των 7 ομάδων και 26-27/11/16 για
τους ομίλους των 6 ομάδων

Β΄ ΦΑΣΗ
Στη Β΄ φάση θα προκριθούν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις 4 πρώτες θέσεις της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης των τεσσάρων ομίλων της Α΄ φάσης και θα τοποθετηθούν κατόπιν
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κλήρωσης σε τέσσερις ομίλους των 4 ομάδων και θα αγωνιστούν σε δύο γύρους - διευκρινίζεται
ότι σε κάθε όμιλο θα τοποθετηθούν μία πρώτη και μία δεύτερη ομάδα από τους ομίλους της Α΄
φάσης.
Οι ομάδες που δεν προκρίνονται στη Β΄ φάση μπορούν εφόσον το επιθυμούν να αγωνιστούν
σε αγώνες κατάταξης.
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Στην τελική φάση (final 4) θα αγωνιστούν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης των τεσσάρων ομίλων της Β΄ φάσης και θα αγωνιστούν ως εξής:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ : 1ος ___ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ – 1ος ___ ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ αγώνας α
«»
1ος ___ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ – 1ος ___ ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ αγώνας β
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ :
Ηττημένος αγώνα α – Ηττημένος αγώνα β
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ : Νικητής αγώνα α – Νικητής αγώνα β

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
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