
                                                    
    

    

 
 
 

Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2019 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ RALLY ΑΙΓΑΙΟΥ  2018-2019 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
    

ΑΙΘΟΥΣΑ: .  MEGA PLACE ΧΑΝΙΑ | Βλητές, Χανιά (τηλ. 2821057757) 

ΤΥΠΟΣ: .  Ομαδικό, μικτές 4άδες  

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: .  ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 & ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚ/ΚΩΝ: .  ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00  |  ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:30, 11:00 Τελική Φάση 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ: .  Οι αθλητές των ομάδων θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις είτε με 

το λογότυπο του συλλόγου τους ή μπλούζες με το λογότυπο της ομάδας τους. 

FORMAT ΑΓΩΝΩΝ: .  Τα παιχνίδια θα είναι κόντρες «ομάδα-εναντίον-ομάδας» με βαθμούς νίκης ανά 

αθλητή, βαθμούς νίκης ομάδας και bonus βαθμούς συνόλου κορινών ομάδας. 

Οι αθλητές κάθε ομάδας θα παίζουν εναντίον των αθλητών της ίδιας κατηγορίας 

της αντίπαλης ομάδας και η σειρά που θα αγωνίζονται οι παίκτες των ομάδων θα 

είναι Δ, Γ, Β, Α. 

Βαθμοί Νίκης: 

Νίκη Αθλητή: 1 βαθμός, Νίκη Ομάδας: 3 βαθμοί 

Bonus Συνόλου Κορινών: 

660-699: 1 βαθμός, 700-739: 2 βαθμοί, 740-779: 3 βαθμοί, 780-819: 4 βαθμοί,  

820+: 5 βαθμοί 

 

 1η Φάση (2 Όμιλοι των 8 ομάδων) [Σάββατο 27/05]: 

Οι 16 ομάδες θα χωριστούν με κλήρωση σε 2 Ομίλους των 8 ομάδων. Η κλήρωση 

θα γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι ομάδες από τον ίδιο σύλλογο θα 

μοιράζονται αναλογικά στους 2 Ομίλους. Θα γίνουν συνολικά 7 παιχνίδια, 

κόντρες «ομάδα-εναντίον-ομάδας», με μορφή Round-Robin (κάθε ομάδα θα 

αντιμετωπίσει κάθε άλλη ομάδα του Ομίλου της). 

 

 

 

 



 2η Φάση (4 Γκρουπ των 4 ομάδων) [Κυριακή 28/05]: 

Βάσει της κατάταξής τους από τους Ομίλους της 1ης Φάσης, οι ομάδες θα 

χωριστούν σε 4 Γκρουπ των 4ων ομάδων (κάθε νέο Γκρουπ θα έχει 2 ομάδες από 

κάθε Όμιλο), όπως αναγράφεται στον Πίνακα στο τέλος της προκήρυξης. Οι 

ομάδες συνεχίζουν με το 1/2 των βαθμών τους από την 1η Φάση 

(στρογγυλοποίηση είτε στον κοντινότερο ακέραιο, είτε σε δεκαδικό 0,5). Θα 

γίνουν συνολικά 2 παιχνίδια, κόντρες «ομάδα-εναντίον-ομάδας», (κάθε ομάδα 

θα αντιμετωπίσει κάθε άλλη ομάδα του Γκρουπ της, εκτός αυτής του ίδιου 

Ομίλου). Από κάθε Γκρουπ των 4ων ομάδων, οι 2 πρώτες ομάδες σε βαθμούς 

προκρίνονται για την Τελική Φάση. 

 

 Τελική Φάση [Κυριακή 28/05]: 

Προημιτελικοί: 

Οι 8 ομάδες που θα προκριθούν από την 2η Φάση, θα παίξουν σε μονά παιχνίδια 

νοκ-άουτ, «ομάδα-εναντίον-ομάδας». Οι διασταυρώσεις φαίνονται στον Πίνακα 

στο τέλος της προκήρυξης. Δεν υπάρχουν βαθμοί bonus. Οι 4 νικήτριες ομάδες σε 

βαθμούς από κάθε αγώνα, προκρίνονται στους ημιτελικούς. 

Ημιτελικοί-Τελικοί: 

Οι 4 ομάδες που θα προκριθούν από τα Προημιτελικά, θα παίξουν σε μονά 

παιχνίδια νοκ-άουτ, «ομάδα-εναντίον-ομάδας». Οι διασταυρώσεις φαίνονται 

στον Πίνακα στο τέλος της προκήρυξης. Δεν υπάρχουν βαθμοί bonus. Οι 2 

ηττημένες ομάδες σε βαθμούς, θα παίξουν στον Μικρό Τελικό και οι 2 νικήτριες 

ομάδες στον Μεγάλο Τελικό. 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: .  Η αρχική τοποθέτηση των ομάδων θα γίνει με κλήρωση πριν την έναρξη των 

αγώνων της 1ης ημέρας. Κατόπιν, οι μετακινήσεις αναγράφονται αναλυτικά στους  

πίνακες στο τέλος της προκήρυξης. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: .  Η μετακίνηση θα γίνεται μετά από κάθε παιχνίδι.  

HANDICAP: .  Θα χορηγηθεί handicap θετικό ή αρνητικό ανά κατηγορία το 80% τις διαφοράς 

του μέσου όρου του αθλητή από το 190 για την Α κατηγορία, 175 για τη Β 

κατηγορία, 160 για τη Γ κατηγορία και 145 για την Δ κατηγορία. 

Ειδικότερα για την Α κατηγορία το αρνητικό δεν ισχύει.  

ΛΑΔΩΜΑ: . BOURBON STREET 6240 

ΒΡΑΒΕΙΑ: . 1η Θέση Ομάδας. 

2η Θέση Ομάδας. 

3η Θέση Ομάδας. 

Καλύτερο παιχνίδι ομάδας (από όλες τις φάσεις και τα τελικά). 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: 

1η θέση 48 βαθμοί  

2η θέση 40 βαθμοί                         

3η θέσε 32 βαθμοί                                          

4η θέση 24 βαθμοί                                          

5η έως 8η θέση 16 βαθμοί                             

9η θέση μέχρι τέλος 4 βαθμοί                        

 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

1. Σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ 2 αθλητών ή ομάδων, οι βαθμοί νίκης μοιράζονται. 

 

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων στη βαθμολογία της 1ης ή της 2ης Φάσης, 

ισχύει κατά προτεραιότητα: 



α) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας, από όλα τα παιχνίδια, 

β) οι βαθμοί των ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια (χωρίς bonus), 

γ) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας, στα μεταξύ τους παιχνίδια (χωρίς bonus) 

    

3. Σε κάθε ομάδας ορίζεται ως αρχηγός της ο παίκτης της Α Κατηγορίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

επιβεβαίωση των καταγεγραμμένων κορινών και βαθμών της ομάδας του. 

 

4. Αθλητής που προσέλθει καθυστερημένα, θα ξεκινήσει το παιχνίδι από το frame που βρίσκεται εκείνη τη 

στιγμή το παιχνίδι στο διάδρομό του και θα λάβει 0 κορίνες για τα frame που έχει χάσει. Σε εξαιρετική 

περίπτωση απουσίας αθλητή από ομάδα, κατόπιν έγκρισης από την επιτροπή αγώνων και του συλλόγου 

του, θα μπορεί να παίξει στη θέση του αθλητής της ίδιας κατηγορίας, χωρίς να έχει δικαίωμα για τα όποια 

ατομικά έπαθλα. 

 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιας ομάδας στα Προημιτελικά και πριν την έναρξη αυτών, τη 

θέση της θα λάβει η ομάδα με το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών από τα Γκρουπ της 2ης φάσης, από τις ομάδες 

που δεν προκρίθηκαν. Εάν μετά την έναρξη των τελικών αγώνων κάποια ομάδα αποχωρήσει, η θέση δεν 

αντικαθίσταται και η αντίπαλη ομάδα θεωρείται ότι κέρδισε τον αγώνα. Σε περίπτωση αδυναμίας 

συμμετοχής κάποιας ομάδας στα Ημιτελικά ή Τελικά, η θέση δεν αντικαθίσταται και η αντίπαλη ομάδα 

θεωρείται ότι κέρδισε τον αγώνα. 

 

6. Συντήρηση διαδρόμων θα γίνει μετά τα πρώτα 4 παιχνίδια της 1ης ημέρας. Επίσης θα γίνει συντήρηση 

πριν την έναρξη των Ημιτελικών τη 2η ημέρα, εφόσον υπάρχει επαρκείς χρόνος για τις αναχωρήσεις των 

ομάδων. 

 

7. Θα γίνονται 15 λεπτά δοκιμαστικές βολές πριν την έναρξη της 1ης και 2ης ημέρας. Μετά από συντήρηση 

διαδρόμων θα γίνονται 10 λεπτά δοκιμαστικών.  

 

 

 

Νικητές / Βραβεία 
 

Η νικήτρια ομάδα του Μεγάλου Τελικού (1η θέση). 

Η ηττημένη ομάδα του Μεγάλου Τελικού (2η θέση). 

Η νικήτρια ομάδα του Μικρού Τελικού (3η θέση). 

 

Επίσης, θα βραβευθούν : 

Το καλύτερο παιχνίδι ομάδας (από όλες τις φάσεις και τα τελικά). 

(Σημείωση: Σε ισοβαθμία για το καλύτερο ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, θα μετράει κατά προτεραιότητα το 

2ο καλύτερο παιχνίδι, το 3ο  κ.ο.κ.) 

 

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια των Τελικών, όποιος αθλητής καταφέρει να επιτύχει το απόλυτο των τριακοσίων 

(300) κορινών, θα λάβει αναμνηστική πλακέτα, με αναγραφή ημερομηνίας και αριθμό διαδρόμου. 

 

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν προβλέπεται με απόλυτη ακρίβεια στην Προκήρυξη, θα επιλυθεί 

με απόφαση της Επιτροπής Αγώνων του Rally Αιγαίου.  

  

 

 

     

    



 
    

 
    

 


