
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞH –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ AIR BADMINTON 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ  ΠΕΥΚΑΡΙ  ΘΑΣΟΥ  (HOTEL KAPAHI) 
 
 

Διοργανωτές Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης 
events@badminton.gr 
www.badminton.gr 

Υπεύθυνος Βίκυ Κοϊνάκη 
+30 6979 313 405 
ethnikos_antipterisi@hotmail.com 

Διαιτητής ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ Ε.Ο.Φ.Σ.Α. 

Επιδιαιτητής ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ Ε.Ο.Φ.Σ.Α. 

Τοποθεσίας  Παραλία Πευκάρι Θάσου (HOTEL KAPAHI) 

Ημερομηνίες:  Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 
Το τελικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των 
αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων. 
 

Σημαντικές 
Ημερομηνίες  

● Καταληκτική Ημέρα δηλώσεων συμμετοχής: Τετάρτη 23/6/2021, ώρα 

24:00 τοπική 

● Τροποποιητικές – διορθωτικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως την 

Πέμπτη 24/6 και ώρα 20:00 τοπική 

● Ημέρα Κλήρωσης: Παρασκευή, 25/62021, ώρα 12:00, τοπική 

 

Γήπεδα:                 2 ή 3 γήπεδα Αir Badminton σε παραλία, ανάλογα με τις συμμετοχές 

Πτερά: Air Badminton 

Kλήρωση: Θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τους κανονισμούς της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας. Η κλήρωση θα γίνει μέσω του tournament Software από τον 
Επιδιαιτητή των Αγώνων και θα δημοσιοποιηθεί στις 25/6/2021 στις 17.00. Εάν 
χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα οι αγώνες ο Επιδιαιτητής σε συνεννόηση με την 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μπορεί να τροποποιήσει την ώρα έναρξης και να 
ενημερωθούν τα σωματεία. Την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 12:00 ο Επιδιαιτητής 
θα δημοσιοποιήσει τις καταστάσεις των αθλητών και τα seeds για έλεγχο των 
συμμετεχόντων και των βαθμολογιών.  
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Αγωνίσματα: Απλό Γυναικών, Απλό Αντρών. 
Τα αγωνίσματα Διπλό Αντρών, Διπλό Γυναικών, Διπλό Μικτό και Τριπλό Μικτό θα 
διοργανωθούν αναλόγως των συμμετοχών 

 

Σύστημα 
Διεξαγωγής 
Αγώνων 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των ομίλων με βάση την ηλικιακή 
κατηγορία των συμμετεχόντων. Αν χρειαστεί στη συνέχεια οι νικητές θα 
τοποθετηθούν σε σχήμα για την ανάδειξη του τελικού νικητή.  
 
Ειδικά για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
Η τοποθέτηση των αθλητών-τριών θα γίνει σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 
και θα λαμβάνεται υπόψη: 
- Η βαθμολογία που έχει ο κάθε αθλητής – αθλήτρια στο άθλημα της Αντιπτέρισης 
στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκει και βάση της Ranking List, στο αντίστοιχο 
αγώνισμα που δηλώνει συμμετοχή, σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό 2021 
(παρ 2.5 Βαθμολογία και κατάταξη αθλητών σωματείων ). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση. 
 

Δικαίωμα 
Συμμετοχής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 
Αγωνίζονται ΟΛΟΙ οι αθλητές/τριες (κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.)  
Όπως επίσης και   βετεράνοι ανεξαρτήτου ηλικίας σε πολύ καλό επίπεδο 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:    
Αγωνίζονται ΟΛΕΣ οι ηλικίες και βετεράνοι καθώς και προπονητές, διαιτητές, μέλη 
Δ.Σ. και φίλοι του αθλήματος με την προϋπόθεση να διαθέτουν Κάρτα Υγείας για 
το αγωνιστικό έτος 2019-20.    
    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 
Κατηγορία για όσους παίζουν πρώτη φορά. (Αρχάριοι και φίλοι του αθλήματος) 
 

Σημείωση : Αθλητής ή αθλήτρια δεν μπορεί να αγωνιστεί σε μικρότερη  
αγωνιστική κατηγορία ( αγωνιστικό επίπεδο ). 

 
 

Δήλωση 
Συμμετοχής 

Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη 

συμπλήρωση της φόρμας:  

 

https://forms.gle/fHkk3aq4o34NvFCj7 

 
Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  συμπληρωμένες πλήρως 

Παράβολα 
Συμμετοχής 

Απλό: 10€/ανά άτομο 
Διπλό : 10€/ ανά άτομο 
Τριπλό: 5€/ανά άτομο 
 
Τα παράβολα συμμετοχής πληρώνονται στον τόπο της διοργάνωσης έως την 
Παρασκευή  25/6 και ώρα 15:00 

https://forms.gle/fHkk3aq4o34NvFCj7


Κανόνες 
Ακεραιότητας 

Το τμήμα 2.4 του καταστατικού της BWF (Κώδικας συμπεριφοράς σε σχέση με τα 
στοιχήματα, τον στοιχηματισμό και τα αντικανονικά αποτελέσματα αγώνων) 
αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και της χειραγώγησης αγώνων και ο 
κώδικας αυτός ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το τουρνουά. Για την 
προστασία της ακεραιότητας των εγκεκριμένων από την BWF τουρνουά, οι 
συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να στοιχηματίζουν με οποιονδήποτε τρόπο σε 
αγώνες αντιπτέρισης, να σέβονται την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι και να μην 
επιχειρούν να επηρεάσουν την πορεία ή το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή ενός αγώνα. 
Κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να αναφέρει στην BWF οποιαδήποτε προσέγγιση 
από οποιονδήποτε για τη συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών ή για την αλλαγή 
του αποτελέσματος ενός αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα της BWF 
https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-match-fixing-overview/ 
 

Ασφάλιση: Οι διοργανωτές αρνούνται την ευθύνη και την κάλυψη των εξόδων για 
ενδεχόμενους τραυματισμούς ή άλλες ζημιές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
ασφαλίζονται μόνοι τους. 

Άδειες Εικόνας Όταν ένας παίκτης συμμετέχει σε μια διοργάνωση που έχει εγκριθεί από την 
Ε.Ο.Φ.Σ.Α., επιτρέπεται η τηλεοπτική μετάδοση και η φωτογράφηση της εν λόγω 
διοργάνωσης σε όλους τους συναφείς χώρους (συμπεριλαμβανομένης της 
προπόνησης/προπόνησης), χωρίς να χρειάζεται να ζητηθεί η συγκατάθεση του 
παίκτη ή του σωματείου στο οποίο ανήκει. Τα τηλεοπτικά σήματα μπορούν να 
προβάλλονται σε όλα τα εδάφη σε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη τηλεόραση, 
διαδίκτυο, διαδικτυακή μετάδοση, ήχο, φιλμ και άλλα μέσα παρόμοιας φύσης. 
  

Ενδυμασία: Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία. 

Ενστάσεις: Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή, σε ειδικό έντυπο που θα 
βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων, θα υπογράφονται από τον ίδιο τον 
αθλητή και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90 € υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το 
ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή, καταπίπτει δε υπέρ της 
Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της. 
Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Εκδίκασης 
Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) που θα αποτελείται από τον Επιδιαιτητή, έναν Διαιτητή (τον 
υψηλότερο σε κατηγορία ή τον αρχαιότερο παρόντα Διαιτητή στους Αγώνες) και 
ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, με το Τεχνικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν άλλοι διαιτητές που συμμετέχουν στους αγώνες η ένσταση εκδικάζεται 
από τον Επιδιαιτητή και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και το Τεχνικό σύμβουλο 
(παρόν στο γήπεδο). Σε περίπτωση απουσίας μέλους, η ένσταση εκδικάζεται μόνο 
από τον Επιδιαιτητή.    
 

Ακύρωση της 
Διοργάνωσης 
 

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ακύρωσης της διοργάνωσης για 
λόγους ανώτερης βίας.  

Ιατρική 
Βεβαίωση: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α και Β 
Οι συμμετέχοντες που έχουν Δελτίο Αθλητού οφείλουν να αποδεικνύουν την 
αθλητική ιδιότητα, καθώς και να προσκομίζουν   την Κάρτα Υγείας αθλητή/τριας 
που  ισχύει για  το αγωνιστικό έτος 2020-21. ̈ Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται 

https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-match-fixing-overview/


από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών 
στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο 
ή με Ν.Π.Δ.Δ., από γιατρούς του ιδιωτικού τομέα κατέχοντες την καρδιολογική 
ειδικότητα καθώς και από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι 
παρακολούθησαν μετεκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το Ε.Κ.Α.Ε., 
σε θέματα προ αγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Γ 
Για τη συμμετοχή απαιτείται βεβαίωση από Ιατρό ειδικότητας Καρδιολόγου, ότι 
δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του αθλητή από συμμετοχή σε έντονη σωματική 
άθληση. 
 
 

Covid 19: Σημειώστε ότι το τουρνουά λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ταραχώδους 
περιόδου Covid19. Ορισμένοι εθνικοί περιορισμοί είναι δυνατόν να υπάρχουν 
έναν χώρο άθλησης σε ένα μεταφορικό μέσο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα καφέ κ.λπ. 
 
Ενδέχεται να απαιτηθεί η προσκόμιση πρόσφατης εξέτασης Covid 19 ή 
πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με τις κρατικές οδηγίες που ισχύουν κατά 
τη διάρκεια του τουρνουά.  
 
Κατά το χρόνο του τουρνουά θα εφαρμοστούν κατά το χρόνο εκείνο ισχύοντα 
αγωνιστικά πρωτόκολλα, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα: 
 
https://gga.gov.gr/mitroo/278-covid/2981-covid19-sports 
 

Μετακίνηση Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α δεν θα καλύψει την διαμονή και την μετακίνηση των αθλητών  
Δρομολόγια Ακτοπλοϊκής Γραμμής Καβάλας-Θάσου 
https://dromologia-kavalas-thasou.blogspot.com/?m=1 
 

Διαμονή/Προσ
φορά 
Ξενοδοχείου 

 
Hotel KAPAHI Pefkari Thassos  
 

Δωμάτια Πρωινό Ημιδιατροφή (Πρωινό & 
Δείπνο) 

Δίκλινο 20ε /άτομο/ ημέρα 28ε /άτομο/ ημέρα 

Τρίκλινο (2+1) 18ε /άτομο/ ημέρα 26ε /άτομο/ ημέρα 

Τετράκλινο (2+2) 16ε /άτομο/ ημέρα 25ε /άτομο/ ημέρα 

*Τα παιδιά έως 12 ετών:   
1) Μπορούν να διαμείνουν δωρεάν (χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα 
κρεβάτια, μόνο με πρωινό). 
2) Τιμή για δείπνο/μεσημεριανό για παιδιά : +5ε/ημέρα 
**Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν. όλους τους νόμιμους φόρους , εκτός φόρο 
διαμονής 0,50ε/δωμάτιο/ημέρα  

https://gga.gov.gr/mitroo/278-covid/2981-covid19-sports
https://dromologia-kavalas-thasou.blogspot.com/?m=1
https://www.beachotel-kapahi.gr/


-Τα δωμάτια στο Beach Hotel Kapahi είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, μπάνιο με 
ντους  ιδιωτικό μπαλκόνι, ψυγείο, τηλεόραση, και δωρεάν Wi-Fi. 
Η ημιδιατροφή συμπεριλαμβάνει πρωινό σε μπουφέ και δείπνο ή μεσημεριανό 
(κατόπιν συνεννοήσεως) σερβιριζόμενο (δύο επιλογές κυρίως πιάτου)  

-H προσφορά ισχύει για τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις και με προκαταβολή 20% 
μόνο! 

 

Κρατήσεις 
Διαμονής 
 

Κρατήσεις Δωματίων 
Τηλέφωνο: +30 6940966767 
Email: atrigoni@gmail.com 
 
Οι τιμές του ξενοδοχείου και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές.  
Για να λάβετε τις παραπάνω τιμές, είναι απαραίτητη  συμμετοχή στο τουρνουά 
Air Badminton τουλάχιστον ενός ατόμου ανά δωμάτιο για τα δίκλινα και τρίκλινα 
δωμάτια και δύο ατόμων για τα τετράκλινα δωμάτια. Όλες οι κρατήσεις πρέπει να 
γίνουν απευθείας στα πιο πάνω στοιχεία επικοινωνίας) αναφέροντας την 
προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάντμιντον για το τουρνουά Air 
Badminton και αποστέλλοντας με email τα ονόματα των συμμετεχόντων. 
 
Τα δωμάτια σε αυτή την τιμή είναι περιορισμένα, γι' αυτό παρακαλείστε να κάνετε 
κράτηση νωρίς για να αποφύγετε την απογοήτευση. Οι ακυρώσεις ξενοδοχείων 
μετά την ημερομηνία κλήρωσης δεν επιστρέφονται. 
 

Όροι Πληρωμής   Όλες οι πληρωμές για τη διαμονή πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στο 
ξενοδοχείο. 

Τροποποιήσεις Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες 
όρους. Η απόφασή της σε όλα τα θέματα θα είναι οριστική. 

Ισχύον Δίκαιο Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2020– 
2021, οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή του 
Επιδιαιτητή των Αγώνων. 
 

 

atrigoni@gmail.com

