ELITE LEAGUE 7x7 ®

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή των ομάδων και των αθλητών αυτών στο 8ο τουρνουά
7x7 Star Sport Club είναι απαραίτητη η συμπληρωμένη Αίτηση
Συμμετοχής με τις υπογραφές όλων των δηλωμένων αθλητών.
Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι
την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Ομάδα που θα δηλώσει αίτηση συμμετοχής κατά την διάρκεια του
τουρνουά, θα γίνει δεκτή υπό όρους.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο. Οι ημέρες διεξαγωγής είναι από
Δευτέρα έως Παρασκευή. Κάθε ομάδα θα αγωνίζεται έως και δύο
διαφορετικές ημέρες τις οποίες θα τις δηλώσει με την εγγραφή της. Οι ώρες
διεξαγωγής είναι 20:30 με 23:00. Μετά το πέρας των δύο αγωνιστικών
περιόδων θα ακολουθήσουν τα προημιτελικά (νοκ άουτ αγώνες).
Θα πρέπει κάθε ομάδα που έχει προκριθεί στα play offs να έχει αγωνιστεί
τα τρία τέταρτα των αγώνων.
Θα πρέπει κάθε ομάδα που έχει προκριθεί στα play offs να έχει αγωνιστεί
τα δύο τρίτα των αγώνων.
Επιτρέπεται μόνο ένας παίχτης Γ Εθνικής και όχι Football league ή Super
League.
Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει έως και δώδεκα (12) αθλητές. Επιτρέπεται
έως και τρεις αλλαγές στην λίστα των αθλητών έως και το 1ο παιχνίδι του
2ου γύρου. Για να μπορεί να συμμετέχει ένας αθλητής στα προημιτελικά
πρέπει να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο αγώνες κατά την διάρκεια
του τουρνουά.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχοντες επαναλαμβανόμενα δεν
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διαιτητών και παρουσιάζουν
ανάρμοστη συμπεριφορά, το Star Sport Club διατηρεί το δικαίωμα
απομάκρυνσης τους από αυτό και τον αποκλεισμό της ομάδας τους.
Η διάρκεια των αγώνων καθορίζεται από δύο ημίχρονα των είκοσι επτά
(27’) λεπτών με τρίλεπτη (3’) διακοπή για ημίχρονο.
Ακύρωση αγώνος την ίδια μέρα η ομάδα χάνει το παιχνίδι 3-0 και οφείλει
να πληρώσει το αντίτιμο.
Στις 3 ακυρώσεις η ομάδα τίθεται εκτός πρωταθλήματος.
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Οι 4 πρώτοι αποκτούν πλεονέκτημα στα play offs.
Σε περίπτωση που χαθεί το πλεονέκτημα στα play offs, ο αγώνας θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί την ίδια εβδομάδα.
Στον Ημιτελικό και στον τελικό θα υπάρχουν 2 διαιτητές.
Στον Τελικό οι ομάδες θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά και θα υπάρχει
κάλυψη του αγώνος με βίντεο.
Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ενός αγώνα πέραν των δεκαπέντε
λεπτών την απόφαση για το αποτέλεσμα του, θα έχει η διοικούσα
επιτροπή. Σε συνεχόμενη καθυστέρηση της ομάδας από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης το Star Sport Club διατηρεί το δικαίωμα
απομάκρυνσης τους από αυτό και τον αποκλεισμό της ομάδας.

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση του Κέντρου
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