
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ  ΚΛΗΗ Ε ΑΓΩΝΕ ΚΑΣΑΣΑΞΗ(LADDER) 
 

ΚΟΠΟ :  
 
Σθνπόο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, είλαη ε θαηαγξαθή ησλ θαλόλσλ, πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη, γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ θαηάηαμεο (LADDER), κεηαμύ 
ησλ Mειώλ ηνπ νκίινπ. 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ : 
 
Αξκόδηνη θαη ππεύζπλνη γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη ε 
γξακκαηεία θαη ε επηηξνπή αγώλσλ θαηάηαμεο (LADDER), πνπ νξίδεηαη από ην Δ.Σ. 

 
 

1. Δηθαίσκα εγγξαθήο €10 
2. Κάζε αζιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνθαιέζεη ζε αγώλα έλα από ηνπο 

δύν αζιεηέο πνπ βξίζθνληαη 2 ζέζεηο πην ςειά ηνπ, ζην πίλαθα. 
3. Μεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα, ν ληθεηήο ελεκεξώλεη ακέζσο ηε Γξακκαηεία 

γηα ην απνηέιεζκα. 
4. Ο αζιεηήο ν νπνίνο πξνθαιεί ηνλ αληίπαιν ηνπ, ζα ελεκεξώζεη ακέζσο 

ηε Γξακκαηεία γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα θαη ζα 
θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ πνζνύ ησλ €2. 

5. Νηθεηήο είλαη απηόο πνπ ζα θεξδίζεη 2 ληθεθόξα ζεη. Σε πεξίπησζε ηξίηνπ 
ζεη, απηό ζα δηεμαρζεί κε tie break κέρξη ηνπο 10 πόληνπο. 

6. Όινη νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζην γήπεδν αξ 2. 
7. Αζιεηέο νη νπνίνη έρνπλ ήδε αγσληζηεί κεηαμύ ηνπο κηα θνξά, νηνζδήπνηε 

εθ ησλ 2, έρεη ην δηθαίσκα λα μαλαπξνθαιέζεη ηνλ ίδην αληίπαιν κεηά από 
ρξνληθή πεξίνδν 15 εκεξώλ. 

8. Νέα Μέιε ηα νπνία ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ ζπκκεηνρή ζην 
πξσηάζιεκα, ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ ηειεπηαία βαζκίδα (ζθάια) ηνπ 
πίλαθα θαηάηαμεο. 

9. Οη αζιεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε πξώηε θαη δεύηεξε ζέζε ηνπ πίλαθα 
ζηηο 20/12/2011, ζα αλαθεξπρηνύλ σο νη ληθεηέο θαη ζα βξαβεπζνύλ ζηε 
ηειεηή βξάβεπζεο ηνπ Οκίινπ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ 
πεξίνδν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. 

10. Σηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο πξνθαιέζεη ηνλ αληίπαιν ηνπ θαη ν αγώλαο 
δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί εληόο 2 εβδνκάδσλ, ηόηε ν αζιεηήο παίξλεη ηε 
ζέζε ηνπ αληηπάινπ. 

11. Οη αζιεηέο ιακβάλνπλ κέξνο ζην πξσηάζιεκα κε δηθή ηνπο επζύλε όζν 
αθνξά αζζέλεηα ή αηπρήκαηα πνπ ηπρόλ ππνζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
αγώλσλ. 

12. Ο Όκηινο έρεη ην δηθαίσκα όπσο πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα 
ησλ αγώλσλ, ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο, δηαθήκηζεο θαη 
δεκνζίεπζεο ζηνλ Τύπν ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

13. Αζιεηήο ν νπνίνο δελ έρεη πξνθαιέζεη άιιν αζιεηή γηα αγώλα εληόο 2 
εβδνκάδσλ, ηόηε απηόο ζα θαηεβαίλεη δύν βαζκίδεο θάησ απηόκαηα. 

 


