
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ AIRBADMINTON ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Το παράρτημα Λάρνακας του Σωματείου Αετοί-ΑΤΙ προκηρύσσει τoυρνουά διπλού 

Airbadminton σε 2 ξεχωριστές ηλικιακές κατηγορίες: 1. Κάτω των 17 (γεννημένοι το 2006 και 

μετά) και 2. Αντρών/Γυναικών 

Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών ενδέχεται να δημιουργηθούν ομίλοι ή να γίνουν αγώνες 

νοκ αουτ, ούτως ώστε οι αγωνες να ολοκληρωθούν μέχρι τις 1.30μμ και να μεγιστοποιηθεί ο 

αριθμός παιγνιδιών των συμμετέχοντων. Δε θα υπάρχει περιορισμός φύλου στα ζευγάρια του 

διπλού (δλδ επιτρέπεται οποισοδήποτε συνδιασμός φύλου στα ζευγάρια). 

• Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί τπ Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στην παραλία της 

Λάρνακας, από 8.30πμ-1.30μμ. 

Ημέρα και ώρα έναρξης αγώνων: Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 08:30.  Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι στο χώρο διεξαγωγής 15-30 λεπτά πριν την 

προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων τους. 

 

• Ο χώρος διεξαγωγής και το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί αργότερα. 

 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος 

 

• Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα email shailis@pro-choice.com.cy και 

badminton@cytanet.com.cy το αργότερο μέχρι την Τρίτη 6/9/22. Στις δηλώσεις συμμετοχής 

θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γέννησης του συμμετέχοντα. 

 

• Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8/9/22 και ώρα 09.00 και θα αποσταλεί στα σωματεία 

και τους συμμετέχοντες. Για την κλήρωση θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό tournament 

planner. 

 

• Επιδιαιτητής των αγώνων: Στέφανος Χαϊλής. 

 

• Τα φτερά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι AirBadminton Shuttles. Συστήνεται όπως μη 

χρησιμοποιηθεί πολύ σφικτή πλέξη ρακέτες που θα χρησιμοποιηθούν λόγω του μεγαλύτερου 

βάρους των φτερών AirBadminton. 

 

• Συμμετέχοντες που δεν έχουν ενημερωμένο το δελτίο υγείας του ΚΟΑ, θα πρέπει να 

υπογράψουν το έντυπο αναγνώρισης κινδύνου, συγκατάθεση συμμετοχής, ιατρικής θεραπείας 

και απαλλαγή ευθύνης (υπογραφή κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου).  

• Τέλος συμμετοχής: 5 ευρώ για κάθε άτομο που λαμβάνει μέρος 

 

• Η Οργανωτική Επιτροπή (Στέφανος Χαϊλής, Κυριάκος Προεστός) έχει το δικαίωμα 

αναθεώρησης της πιο πάνω προκήρυξης. 

 

  

mailto:shailis@pro-choice.com.cy
mailto:badminton@cytanet.com.cy


 

INVITATION – SECOND ANNUAL LARNACA AIRBADMINTON TOURNAMENT 

2022 

The Larnaca branch of Aetoi-Ati badminton club invites you to a doubles Airbadmitnon 

tournament in 2 age groups: 1. Under 17 (born 2006 or later) and 2. Men/Women 

Depending on the number of entries the tournament may be held in a group or a KO format, in 

order to complete the games by 1.30 pm and also to maximize the number of games for the 

participants. There will be no limitation of sex in doubles pairings (i.e. any combination of m/w 

is allowed in pair formation). 

• The tournament will be held on Saturday September 10 in Larnaca beach from 8.30am-

1.30pm. 

The tournament will start on Saturday September 10 in Larnaca at 8.30am.  Participants 

need to be at the location 15-30 minutes before the scheduled start of their matches. 

 

• The exact location and time schedule of matches for the tournament will be announced later 

 

• All athletes and friends of the sport can participate in the tournament and enjoy a fun day at the 

beach. 

 

• Entries need to be submitted via email to shailis@pro-choice.com.cy and 

badminton@cytanet.com.cy by Tuesday 6/9/22. The year of birth of the participants needs to 

be recorded in the entries. 

 

• The draw will be conducted on Thursday 10/9/22 at 9.00am using the tournament planner 

software and will be sent to all clubs and participants. 

 

• Tournament Referee: Stefanos Hailis. 

 

• AirBadminton Shuttles will be used in the tournament. It is recommended that racquets used 

are not very tightly strung because AirBadminton shuttles are heavier than feather shuttles. 

 

• Participants that do not have a Cyprus sports organization health record in force, need to sign 

the risk recognition and responsibility waiver document.  

• Entry is open to all 

• Entry fee: 5 Euro per person. 

 

• The organizing committee (Stefanos Hailis, Kyriakos Proestos) reserve the right to revise the 

current invitation. 

mailto:shailis@pro-choice.com.cy
mailto:badminton@cytanet.com.cy

