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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ U14, U18, 29/4 - 1/5/2011 
 
Η Η’ Ένωση αναθέτει στον Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ( ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 74, 
ΜΑΡΟΥΣΙ, τηλ. 212-1022967, 6936 778684) το 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ Πρωτάθλημα 
για Αγόρια-Κορίτσια 14 (1997-1999) και 18 ετών (1993-1998) από Παρασκευή 
29 Απριλίου 2011 (μετά τις 15:00 μόνο για την κατηγορία Α-Κ 14 ετών) 
έως Κυριακή 1 Μαΐου 2011 με δυνατότητα παράτασης των αγώνων. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, οι αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Η’ 
Ένωσης και των οποίων οι σύλλογοι τους έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Ελάχιστος αριθμός αθλητών ανά 
κατηγορία, ώστε να γίνουν οι αγώνες, είναι οκτώ, αλλιώς η διεξαγωγή της 
κατηγορίας αναβάλλεται. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Έως την Τρίτη 26/4/2011 και ώρα 24:00. 
Οι σύλλογοι δηλώνουν με E-mail στο: henositennis@yahoo.gr. Όποιος δεν 
λάβει απάντηση αποδοχής του E-mail του, παρακαλώ να τηλεφωνεί στην 
Ένωση. Η δήλωση συμμετοχής, πρέπει να γίνεται με βάση την πρότυπη 
φόρμα, που βρίσκεται στο Site μας. 
Στην δήλωση συμμετοχής οι όμιλοι υποχρεούνται να γράφουν την 
πλήρη ημερομηνία γέννησης του αθλητή και τον Αριθμό Μητρώου της 
Ε.Φ.Ο.Α 
 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
Οι σύλλογοι μπορούν να αποσύρουν αθλητή-τρια στο ίδιο E-mail και μέχρι την 
Τετάρτη 27/4/2011 στις 12:00 Όποιος δεν λάβει απάντηση αποδοχής του E-
mail απόσυρσης, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την Ένωση. 
 
Κλήρωση Αγώνων: 
Η κλήρωση θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της ΕΦΟΑ (Υμηττού 267, 
Παγκράτι) στις 27/4/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για όλες τις 
κατηγορίες και με βάση την Ενωσιακή Βαθμολογία. Μετά, θα βγει και το 
πρόγραμμα. Όλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης. 
 
Ενημέρωση Αθλητών/τριών: 
Τηλεφωνική ενημέρωση των αθλητών για το πρόγραμμα τους, από την 
Πέμπτη 28/4/2011 και ώρα 10:00 - 15:00 στο τηλ. 210 7563170-2 
 
Υπεύθυνος αγώνων: Κα Κάλλια Φουτρή (6936778684) 
 Επιδιαιτητής αγώνων: Θα ανακοινωθεί 
 Ιατρική Κάλυψη: Θα ανακοινωθεί 
 Γήπεδα : 4 χωμάτινα , 1 green set 
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ΠΡΟΣΟΧΗ : Με ευθύνη του Υπεύθυνου Αγώνων οι αγώνες δεν θα 
ξεκινούν χωρίς την παρουσία του γιατρού. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: αθλητική ταυτότητα, θεωρημένο δελτίο 
αθλητή Ε.Φ.Ο.Α 1 έτους από γιατρό, τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και 
κανονισμού του αθλήματος, διαιτησία αν τους ζητηθεί, με ποινή αποκλεισμού 
από την συνέχεια του τουρνουά σε περίπτωση αρνήσεως. 
 
Παράβολο συμμετοχής 20 ευρώ (από τα οποία τα 3 ευρώ θα αποδοθούν 
στην Ένωση) 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :  
Η επιλογή των αθλητών/τριών, για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με την 
βαθμολογία μετά και το 2ο Ενωσιακό 2011. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με 
σύστημα Knock-out, σε 2 νικηφόρα sets  
 
Επιτόπου Αναπληρωματικοί ( alternate on site) : για όλες τις κατηγορίες 
πρέπει να βρίσκονται και να δηλώσουν στην Γραμματεία των αγώνων μισή 
ώρα πριν την έναρξη της κατηγορίας τους. 
Δικαίωμα alternate on site έχουν όλοι οι αθλητές που δεν έχουν δηλωθεί 
στο τουρνουά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 
Όλες οι δηλώσεις λήγουν την ΤΡΙΤΗ 26/4/2011 την επόμενη μέρα της 
ΔΕΥΤΕΡΑΣ του Πάσχα. 
Ειδικά για την κατηγορία Α-Κ 18 ετών οι αγώνες θα ξεκινήσουν το πρωί της 
Παρασκευής 29/4/2011 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. 
 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 
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