ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΦΤ

PEFT GREEK SQUASH TEAM TOURNAMENT 2018
Το Ελληνικό Ομαδικό Τουρνουά Squash (Greek Squash Team Tournament)
αποτελείται από Ομάδες που μπορεί να προέρχονται από Club/Σωματεία/Ομίλους της
Ελληνικής Επικράτειας. Κάθε club/Σωματείο/Όμιλος δηλώνει την ομάδα του με το
χαρακτηριστικό όνομα club/Σωματείου/Ομίλου του στην αρχή της περιόδου μέχρι 14
Ιανουαρίου 2017.
Συμμετοχή
Το τουρνουά αποτελείται από μικτές Ομάδες ανά κάθε Club/Σωματείο/Όμιλο της
Ελλάδας. Κάθε ομάδα αποτελείται από 5 έως 8 παίκτες-τριες, εκ των οποίων ένας είναι
αρχηγός. Κάθε club/σωματείο μπορεί να δηλώνει μέχρι 4 ομάδες. Ένας παίκτης δεν
μπορεί να συμμετέχει σε 2 διαφορετικές ομάδες. Μια ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει
παίκτες από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κάθε ομάδα μπορεί να
προσθέσει (και όχι να αλλάξει) νέους παίκτες (όχι πέραν του αριθμού των 8) μέχρι το
τέλος του έτους 2017. Κάθε club συμμετέχει με τις ομάδες που έχει δηλώσει και
αποτελούνται από τουλάχιστον 4 αθλητές/ριες η καθεμιά, ταξινομημένους ανάλογα με
τα αποτελέσματα εσωτερικών κατατάξεων-τουρνουά, ή την αξιολόγηση τους (elo rating),
μέχρι 14/1/2018.
Κάθε ομάδα θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει με το χρώμα και τη φανέλα της
ομάδας και να έχει χαρακτηριστικό όνομα.
Λογότυπο της Λίγκας

Κάθε Club/Σωματείο/Όμιλος υπό την αιγίδα και συνεργασία της ΠΕΦΤ μπορεί να
διοργανώνει εσωτερικό πρωτάθλημα με σύστημα MONRAD και SEEDING από το
RATING ή βάσει εσωτερικών κατατάξεων, και μέσω του tournamentsoftware για να
επιλέξει την ομάδα/ες του που θα το εκπροσωπήσουν.
Η ημερομηνία της αγωνιστικής εκδήλωσης είναι:

Ιανουάριος

19-21

Πάτρα (Three Action)

Κόστος Συμμετοχής: 150 €/ Ομάδα
Ημερομηνίες εγγραφής
H εγγραφή οριστικοποιείται με την καταβολή του κόστους εγγραφής, με κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕΦΤ, τράπεζας Eurobank,
GR7102600310000350200930766 στο tournament software
Σύστημα διεξαγωγής τελικού τουρνουά
Βαθμολογούμενο Round robin. Κάθε παίκτης θα βαθμολογείται στο Squash Levels,
σύμφωνα με το αποτέλεσμα του κάθε αγώνα του και ανεξαρτήτου ομάδας στην οποία
ανήκει. Τα τουρνουά θα διαχειρίζονται, μέσω του Team Tournament Planner.
Έπαθλα
Βραβεία-κύπελλα για τα 3 πρώτα club. Βραβεία-μετάλλια στους παίκτες των ομάδων
βάσει του συνολικού Squash levels της Ελληνικής Λίγκας ανεξαρτήτου ομάδας. Επίσης
θα υπάρξει κατάθεση ποσού σε ίδρυμα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

