Nicosia Squash Association
9.1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

9.1.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
9.1.Α.1. Το πρωτάθλημα του ΟΣΛ θα διεξάγεται στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» από
Δευτέρα έως Παρασκευή (19:00 – 21:00) και Σάββατο (09:00 – 13:00).
9.1.Α.2. Η κάθε κατηγορία θα αποτελείται από 6 παίκτες. Κάθε αγωνιζόμενος συναγωνίζεται σε κάθε γύρο με
τους υπόλοιπους 5 παίκτες της κατηγορίας του σε αγώνα των 3 νικηφόρων παιγνιδιών. Το σύστημα
βαθμολογία που εφαρμόζεται είναι το Point a Rally (PAR) στους 11 πόντους με καταλογισμό βαθμού ανά
ράλι. Σχετική αναφορά στο σύστημα βαθμολογίας διατίθεται ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου 2017-2018 θα διεξαχθούν συνολικά τέσσερεις (4) γύροι.
9.1.Α.3. Οι αγώνες πρέπει να διεξάγονται την μέρα και ώρα που έχουν οριστεί με βάση το πρόγραμμα. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω κωλύματος ενός από τους παίκτες, τότε αυτός φέρει την ευθύνη
να προγραμματίσει με τον αντίπαλο του τον αγώνα τους πριν από την καθορισμένη μέρα με την προϋπόθεση
ότι θα τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία:
9.1.Α.3.1. Ο κάθε παίκτης διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί την αναβολή του αγώνα.
9.1.Α.3.2. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα τότε τον πρώτο λόγο έχει ο συμπαίκτης αυτού με το αίτημα.
Εάν δεν επιτευχθεί ο καθορισμός άλλης μέρας/ώρας για τη διεξαγωγή του αγώνα, τότε καταλογίζετε το
αποτέλεσμα 3-J ή 3-D υπέρ του παίκτη που είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί την προκαθορισμένη ώρα.
Επίσης λαμβάνει 3 βαθμούς για το αποτέλεσμα της νίκης και ο αντίπαλος του 0 και J ή D αναλόγως.
9.1.Α.3.3. Οι λεπτομέρειες της αναβολής θα πρέπει να δίδονται στον υπεύθυνο του πρωταθλήματος μέχρι τις
12 το μεσημέρι της μέρας που έχει καθορισθεί ο αγώνας.
9.1.Α.4. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να δοθούν το αργότερο έως την πρώτη Δευτέρα μετά την 5η
αγωνιστική. Σε αντίθετη περίπτωση τότε θα καταλογίζεται το αποτέλεσμα βάσει του κανονισμού 9.1.Α.3.2. .
Στη περίπτωση που και οι δύο παίκτες δεν μπορούσαν να αγωνιστούν την ορισθείσα μέρα/ώρα, τότε και οι
παίκτες χρεώνονται με J εάν έθεσαν στον υπεύθυνο των αγώνων την πρόθεση τους για αναβολή ή σε
αντίθετη περίπτωση D (παράγραφος 9.1.Α.5. και 9.1.B.).
9.1.Α.5. Οι αγωνιζόμενοι παίκτες θα πρέπει, βάσει του προγράμματος, να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και με
την αρμόζουσα αθλητική ενδυμασία, έτοιμοι να αγωνιστούν. Επιτρεπόμενος χρόνος καθυστέρησης ορίζονται
τα 5 λεπτά. Σε περίπτωση αργοπορίας πέραν των 5 λεπτών, ο αγώνας καταλογίζεται υπέρ του παίκτη που
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και στον αντίπαλο του απουσία «J» ή «D». Αναλόγως καταχωρείται το
αποτέλεσμα 3-J ή 3-D υπέρ του παίκτη που ήταν στην ώρα του ενώ ο
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αδικαιολόγητη απουσία «D» . Επίσης υπολογίζονται 3 βαθμούς για το αποτέλεσμα της νίκης και ο αντίπαλος
του 0 και J ή D αναλόγως.
9.1.Α.6. Οι παίκτες πρέπει να παρέχουν τις δικές τους μπάλες για τους αγώνες
9.1.Α.6.1. Επίσημη μπάλα διοργάνωσης ορίζεται η Dunlop Double yellow dot με τη διπλή κίτρινη κουκκίδα
στη κίτρινη συσκευασία και την ονομασία «Revelation Pro» ή η αντίστοιχη από άλλη εταιρία.
9.1.Α.6.2. Για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου έως και 28η Φεβρουαρίου η επίσημη μπάλα θα είναι η Dunlop
single yellow dot με τη μονή κίτρινη κουκκίδα στη πράσινη συσκευασία και την ονομασία «Competition» ή η
αντίστοιχη από άλλη εταιρία.
9.1.Α.6.3. Σε περίπτωση που οι δύο παίκτες το επιθυμούν, τους δίνεται η δυνατότητα να παίξουν είτε με την
Dunlop Double yellow dot είτε με την Dunlop single yellow dot σε οποιαδήποτε περίοδο του πρωταθλήματος.
9.1.Α.7. Οι κανονισμοί του ατομικού παιγνιδιού σκουός καθορίζονται από την WSF (World Squash
Federation).
9.1.Α.7.1. Οι αγώνες διεξάγονται χωρίς διαιτητή. Για το σκοπό αυτό καλούνται όλα τα παρόντα μέλη όπως
προσφέρονται εθελοντικά για διαιτησίες αγώνων άλλων συναθλητών τους.
9.1.Α.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαιτητής τότε και οι δύο αθλητές, αποδέχονται την εν λόγω
διευθέτηση και υποχρεούνται όπως αγωνιστούν και ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. Διακοπή ή αποχώρηση
από τον αγώνα εκλαμβάνεται ως υποχώρηση.
9.1.Α.7.3. Κάθε παίκτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Οργανωτική επιτροπή να του καθορίσει
διαιτητή για τον αγώνα του. Σε αυτή τη περίπτωση ενημερώνεται ο αντίπαλος και ο αγώνας διεξάγεται την
μέρα, ώρα και γήπεδο που έχει αρχικά οριστεί από το πρόγραμμα αγώνων. Σε αυτή τη περίπτωση καμία
αλλαγή μέρας, ώρας ή και γηπέδου δεν επιτρέπεται. Οι δυο παίκτες βρίσκουν εντός 2 ημερών κοινής
αποδοχής διαιτητή ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Ομίλου. Σε
περίπτωση που αυτό δεν γίνει κατορθωτό τότε η Ο.Ε. τους καθορίζει τον διαιτητή. Η αίτηση αυτή πρέπει να
γίνει τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από τον αγώνα και ο αιτητής καταβάλει στον Όμιλο το ποσό των €25 για
αποζημίωση των υπηρεσιών διαιτησίας.
9.1.Α.8. Συμπεριφορές τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου που θεωρούνται ως αντιαθλητικές, θα
αντιμετωπίζονται είτε με προφορική ή και γραπτή επίπληξη. Σε περιπτώσεις επανάληψης τότε ο Όμιλος θα
εφαρμόσει τις πρόνοιες του καταστατικού που προνοεί έως και διαγραφή μέλους από τον Όμιλο. Αναλόγως
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της κρισιμότητας της περίπτωσης τότε ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα παράκαμψης βαθμίδας ποινής. Οι
βαθμίδες ποινής είναι οι εξής:
9.1.Α.8.1. Επίπληξη,
9.1.Α.8.2. Μηδενισμός αγώνα,
9.1.Α.8.3. Αποκλεισμός γύρου,
9.1.Α.8.4. Αποβολή μέλους για 1 αγωνιστική περίοδο,
9.1.Α.8.5. Διαγραφή δια παντός από τις τάξεις του Ομίλου.
9.1.Α.9. Η Οργανωτική επιτροπή απαρτίζετε από τους Κώστα Αριστοτέλους, Θεόδωρο Λειβαδιώτη και
Σοφρώνη Μάρκου. Υπεύθυνος του πρωταθλήματος είναι ο Μιχάλης Λύρας. Μέλη με εισηγήσεις ή και
παράπονα μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς.
9.1.Α.10. Σε περιπτώσεις ενστάσεων για διάφορα θέματα, τότε αυτές πρέπει να γίνονται το αργότερο μέχρι 2
μέρες μετά από το συμβάν, γραπτώς προς την επιτροπή αγώνων του Ομίλους Σκουός Λευκωσίας. Σε
περιπτώσεις που οι ενστάσεις παραμένουν τότε το θέμα παραπέμπετε στη Δικαστική επιτροπή της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουός, μετά από την καταβολή του ποσού €20. Το ποσό αυτό επιστρέφεται σε
περίπτωση που ο αιτητής κερδίσει την υπόθεση ή κρίνει έτσι η δικαστική επιτροπή. Η απόφαση της
Δικαστικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη.
9.1.Α.11. Η επιτροπή αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και εισαγάγει κανονισμό για σκοπούς
βελτίωσης του πρωταθλήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η όποια αλλαγή θα τίθεται όμως σε ισχύ
στον επόμενο αγωνιστικό γύρο του πρωταθλήματος.
9.1.Α.12. Η Βαθμολογία κατάταξης (προβιβασμού - υποβιβασμού) ορίζεται ως εξής:
9.1.Α.12.1. Ο νικητής κάθε αγώνα θα λαμβάνει 3 βαθμούς ενώ ο ηττημένος , ασχέτως αποτελέσματος, 1
βαθμό.
9.1.Α.12.2. Σε περίπτωση απουσιών τότε θα υπολογίζεται το αποτέλεσμα 3-0 ανάλογα και θα καταχωρούνται
σε ξεχωριστό πίνακα τα J ή και D βάσει του κανονισμού 9.1.Β.
9.1.Α.12.3. Σε περίπτωση ισοπαλίας για θέση προβιβασμού ή υποβιβασμού μεταξύ 2 ή 3 παικτών το
αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνων θα μετρά. Σε περίπτωση που συνεχίζει να μην υπάρχει ξεκάθαρο
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αποτέλεσμα τότε υπολογίζονται τα παιγνίδια και οι πόντοι των αγώνων τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι
υποχρεωτικό και αναγκαίο να καταγράφονται και οι πόντοι κάθε αγώνος.
9.1.Α.13. Κατά το τέλος του κάθε γύρου, οι 2 παίκτες με την ψηλότερη βαθμολογία προβιβάζονται στην πιο
πάνω κατηγορία ενώ οι 2 με την χαμηλότερη υποβιβάζονται στην πιο κάτω. Δηλαδή:
η

η

2 κατηγορία

3 κατηγορία
ης

Υποβιβασμός από 2η κατηγορία 5 θέση κατάταξης

ης

Υποβιβασμός από 2η κατηγορία 6 θέση κατάταξης

Υποβιβασμός από 1η κατηγορία 5 θέση κατάταξης
Υποβιβασμός από 1η κατηγορία 6 θέση κατάταξης

ης

ης

η

η

Παραμονή στη 3 κατηγορία 3 θέση κατάταξης

η

η

Παραμονή στη 3 κατηγορία 4 θέση κατάταξης

Παραμονή στη 2 κατηγορία 3 θέση κατάταξης
Παραμονή στη 2 κατηγορία 4 θέση κατάταξης

η

η

η

η

ης

Προβιβασμός από 4η κατηγορία 1 θέση κατάταξης

ης

Προβιβασμός από 4η κατηγορία 2 θέση κατάταξης

Προβιβασμός από 3η κατηγορία 1 θέση κατάταξης
Προβιβασμός από 3η κατηγορία 2 θέση κατάταξης

ης

ης

9.1.Α.14. Στη περίπτωση που παρατηρείται κενή θέση λόγω αποχώρησης ή και αποκλεισμού παίκτη, η θέση
αυτή δύναται να συμπληρωθεί με διατήρηση παίκτη στην ίδια κατηγορία ή και με επιπλέον προβιβασμό από
την πιο κάτω κατηγορία. Η διαδικασία διατήρησης - προβιβασμού θα γίνεται εναλλάξ με σειρά
προτεραιότητας από την πάνω κατηγορία, δηλ. Α5, Β3, κλπ.
9.1.Α.15. Ανάλογα με την κατάταξη των αθλητών στη 1η, 2η και 3η κατηγορία μετά τους προβιβασμούς και
υποβιβασμούς κάθε γύρου, οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα «είσπραξης» βαθμών, όπου η συγκέντρωση
τους στο τέλος των πέντε γύρων θα καθορίζει τον πρωταθλητή. Σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις
στις 3 κατηγορίες οι βαθμοί θα δίνονται μετά τους συμπληρωματικούς προβιβασμούς με βάση το κανονισμό
9.1.Α.14. Κατά την τελική βαθμολογία και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας παικτών θα εφαρμόζεται ο κανονισμός
9.1.Α.12.3.
Η βαθμολογία θα είναι ως εξής:
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Α/Α

1η Κατηγορία

2η Κατηγορία

3η Κατηγορία

1

24

16

8

2

22

14

6

3

20

12

4

4

19

11

3

5

18

10

2

6

17

9

1
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9.1.Β. ΑΠΟΥΣΙΕΣ
9.1.Β.1. Όποιος παίκτης δεν αγωνίζεται θα λαμβάνει 0 πόντους. Ο παίκτης χρεώνεται με J (Justifiedδικαιολογημένη απουσία) μόνο σε περίπτωση που ενημερώνει για την αδυναμία του να αγωνιστεί, τόσο τον
αντίπαλο του όσο και τον υπεύθυνο του πρωταθλήματος μέχρι το μεσημέρι (12:00) της μέρας που είναι
ορισμένος ο αγώνας τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο παίκτης θα χρεωθεί με D (Disqualified– αδικαιολόγητη
απουσία).
9.1.Β.2. Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος κάθε παίκτης δικαιούται ένα αριθμό απουσιών. Ο αριθμός
αυτός είναι 2J ανά γύρο ή και 1D στο σύνολο των 4 γύρων.
9.1.Β.2.1. Στη συνολική διάρκεια των 4 γύρων όμως δεν θα πρέπει να υπερβεί το 1D (αδικαιολόγητη
απουσία). Στην όποια χρονική στιγμή παίκτης κάνει 2D, τότε αποβάλλεται βάση του κανονισμού 9.1.Β.3.
9.1.Β.2.2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκειας ενός γύρου υπερβεί το όριο των 2 J τότε ακολουθεί
μηδενισμός και υποβιβασμός του αθλητή. Αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο μια φορά. Σε περίπτωση
επανάληψης τότε ακολουθεί μηδενισμός και αποκλεισμός του για το υπόλοιπο της περιόδου.
9.1.Β.2.3. Περιπτώσεις στρατευμένων αθλητών θα εξετάζονται ξεχωριστά.
9.1.Β.2.4. Περιπτώσεις απουσιών λόγω πιστοποιημένων τραυματισμών θα εξετάζονται ξεχωριστά.
9.1.Β.3. Αν ένας αθλητής υπερβεί τον επιτρεπόμενο ανά γύρο αριθμό απουσιών (δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες), τότε ο αθλητής αυτός αποβάλλεται από το League για το υπόλοιπο της αγωνιστικής
περιόδου.
9.1.Β.4. Σε περιπτώσεις που κάποιος παίκτης αποκλείεται λόγω απουσιών ή αποχωρεί για προσωπικούς
λόγους τότε όλοι οι αγώνες του συγκεκριμένου γύρου ακυρώνονται.
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9.1.Γ. ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
9.1.Γ.1. Α’ φάση (Προκήρυξη αγώνων)
Δηλώσεις συμμετοχών (Από 1 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017). Βαθμολογική κατάταξη με βάση τη κατάταξη
της προηγούμενης χρονιάς. Για τις νέες συμμετοχές, ορίζεται αριθμός αγώνων από την οργανωτική
επιτροπή με βάση τη διαδικασία αγώνων κατάταξης νέων μελών (βλέπε σημείο 4) για να καθοριστεί η
όσο το δυνατόν ορθότερη θέση στην οποία θα ξεκινήσουν να αγωνίζονται (διαδικασία από 25/9 14/10/17). Μετά από τον τελικό καθορισμό της κατάταξης, ορίζονται οι κατηγορίες καθώς και το
αγωνιστικό πρόγραμμα των μελών (ενημέρωση μελών για το αγωνιστικό πρόγραμμα μέχρι 16/10/17
το αργότερο).
9.1.Γ.2. Β’ φάση (4 Γύροι)
Διεξαγωγή 4 γύρων (Έναρξη 1ου γύρου 23/10 – Λήξη 24/11/2017). Αναλυτική αναφορά στο αγωνιστικό
πρόγραμμα του Ομίλου. Λήξη πρωταθλήματος με την ανάδειξη του πρωταθλητή της αγωνιστικής
περιόδου 2017-2018 με βάση τη βαθμολογία πρωταθλητή. Η τελική κατάταξη των αθλητών ορίζεται
από τη βαθμολογία κατάταξης και δεν επηρεάζεται από τη βαθμολογία πρωταθλητή.
9.1.Γ.3. Γ’ φάση (NSA SUPER CUP)
Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανάδειξης πρωταθλητή οι 8 αθλητές με τη πιο ψηλή βαθμολογία θα
δικαιούνται συμμετοχή σε ειδικό πρωτάθλημα με σημαντικά κίνητρα και βραβεία. Σε περίπτωση που
κάποιος αδυνατεί να συμμετάσχει τότε ακολουθεί ο επόμενος με την αμέσως πιο ψηλή βαθμολογία.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν εισπράξει βαθμούς από τη βαθμολογία πρωταθλητή
κατά τη διάρκεια των 4 γύρων.
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9.1.Δ. ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
9.1.Δ.1. Πριν από την έναρξη
Νέα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα και δεν έχουν σειρά κατάταξης στην
βαθμολογία της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, μπορούν να ενταχθούν μετά από τη διαδικασία
κατάταξης νέων μελών (κανονισμός 9.1.Ε.).
9.1.Δ.2. Κατά τη διάρκεια…
Κατά τη διάρκεια του Β’ έως και Δ’ γύρου, η μόνη περίπτωση όπου νέο μέλος θα μπορεί να
συμμετάσχει στο League είναι μόνο σε περίπτωση κένωσης θέσης μετά από αποχώρηση ή αποκλεισμό
μέλους από το League. Η διαθέσιμη αυτή θέση ορίζεται μετά τον προβιβασμό και υποβιβασμό των
αθλητών. Το νέο μέλος, μπορεί να συμπληρώσει τη θέση αυτή που είναι κενή μόνο αν κριθεί ότι το
επίπεδο του νέου μέλους είναι ανάλογο με το επίπεδο της κατηγορίας με τη κενή θέση. Αν το επίπεδο
της κατηγορίας είναι πιο ψηλό τότε γίνεται μετακίνηση της θέσης προς τα κάτω με βάση τη μέθοδο
που αναλύθηκε στη παράγραφο 9.1.Α.14. Σε καμία περίπτωση δε γίνεται μεταφορά της κενής θέσης
πιο πάνω. Αν το επίπεδο του νέου μέλους είναι πιο ψηλό τότε δε μπορεί να συμμετάσχει.
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9.1.Ε. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
9.1.Ε.1. Εγγραφές μελών για συμμετοχή στο Πρωτάθλημα του Ομίλου
9.1.Ε.1.1. Καθορίζετε περίοδος όπου διεξάγονται οι εγγραφές μελών με ημερομηνία ολοκλήρωσης των
εγγραφών αυτών (9.1.Γ.1.).
9.1.Ε.1.2. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εγγραφών, αφορά μόνο τα μέλη που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα του Ομίλου.
9.1.Ε.1.3. Μέλη που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα του Ομίλου, δεν υποχρεώνονται στην
εξόφληση της ετήσιας συνδρομής με βάση την ημερομηνία λήξης των εγγραφών. Όμως έως ότου
διευθετήσουν την συνδρομή τους θα θεωρούνται ως μη μέλη με τα ανάλογα δικαιώματα και χρεώσεις.
9.1.Ε.2. Κριτήρια συμμετοχής στο Πρωτάθλημα του Ομίλου.
9.1.Ε.2.1. Εμπρόθεσμη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής μέλους,
9.1.Ε.2.2. Εξόφληση οποιονδήποτε άλλων οικονομικών οφειλών απέναντι στον Όμιλο,
9.1.Ε.2.3. Εξασφάλιση Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύει ή υποβολή «ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
9.1.Ε.3. Προκαταρκτική κατάταξη μελών με βάση τη κατάταξης τους την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
9.1.Ε.3.1.

Όσα νέα μέλη πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο Πρωτάθλημα του Ομίλου,

συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία προκαταρκτικής κατάταξης.
9.1.Ε.3.2. Ορίζονται οι κατηγορίες όπως είχαν ολοκληρωθεί την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, μετά
τους προβιβασμούς και υποβιβασμούς των μελών.
9.1.Ε.3.3. Σε περιπτώσεις όπου μέλη δεν συνεχίζουν στην νέα περίοδο, οι θέσεις τους κενώνονται και
μεταφέρονται στη τελευταία θέση της κάθε κατηγορίας.
9.1.Ε.3.4. Μέλη τα οποία έχουν ολοκληρώσει τους αγώνες της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου και
βρίσκονται στην κατάταξη του Ομίλου, δεν συμμετέχουν σε διαδικασία βελτίωσης της θέσης τους. Μόνο εάν
κριθεί αναγκαίο με βάση τον κανονισμό 9.1.Α.14.
9.1.Ε.4. Διεξαγωγή φιλικών αγώνων για ενδεικτική κατάταξη τους.
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9.1.Ε.4.1. Σε περιπτώσεις νέων μελών, αυτά «δοκιμάζονται» για μια ενδεικτική πρώτη κατάταξη τους σε
κατηγορία για την μετέπειτα συμμετοχή τους στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε κατηγορία.
9.1.Ε.5. Καθορισμός αγώνων σε νέα μέλη για διεκδίκηση θέσης σε κατηγορία με βάση την ενδεικτική τους
κατάταξη.
9.1.Ε.5.1. Το κάθε νέο μέλος, διεκδικεί θέση σε κατηγορία, θέση η οποία ορίζεται ως η 6η εάν ο διεκδικητής
είναι ένας μόνο, 5η και 6η εάν οι διεκδικητές είναι δύο κ.ο.κ.
9.1.Ε.5.2. Σε καμία περίπτωση, δεν διεκδικείται συγκεκριμένη θέση αλλά μόνο η 6η , 5η ή 6η κοκ αναλόγως.
9.1.Ε.5.3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης τότε η θέση αυτή πληρώνετε με βάση τον κανονισμό 9.1.Α.14.
9.1.Ε.5.4. Αναλόγως με το αριθμό διεκδικητών, καθορίζετε και ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων κατάταξης
και το χρονοδιάγραμμα τους.
9.1.Ε.5.5. Οι αγώνες κατάταξης θα πρέπει να ξεκινούν από την 1η κατηγορία (αν υπάρχει διεκδικητής) και
αναλόγως με τα αποτελέσματα να συνεχίζουν στην επόμενη.
9.1.Ε.5.6. Σε περίπτωση που το νέο μέλος δεν επιτύχει στην διεκδίκηση θέσης σε κατηγορία, να δοκιμαστεί
στην αμέσως επόμενη.
9.1.Ε.5.7. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, όπου κρίνει σκόπιμο, να παρακάμψει ή και να
τροποποιήσει διαδικασίες, μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης διάρκειας των αγώνων κατάταξης.
9.1.Ε.5.8. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πληροφόρηση για το αγωνιστικό επίπεδο νέου μέλους να
προχωρήσει στην άνευ αγώνων τοποθέτηση του σε κατηγορία. Αυτό μόνο σε περιπτώσεις που το νέο μέλος
πληρώνει κενωθείσα θέση και δεν προκαλεί τον υποβιβασμό κάποιου μέλους για το σκοπό αυτό.
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