
ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: henositennis@yahoo.gr - Τηλ: 210-7563170, 210-8975423 

 
Η Η’ Ένωση αναθέτει στην ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δημοτικές Αθλ. Εγκαταστάσεις Μαρκόπουλου, τηλέφωνο 
2299078200 το: 

2ο Open PARADISE CUP 
 πρωτάθλημα για Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 10 ετών, Πράσινο, Πορτοκαλί & Κόκκινο επίπεδο 

 
Έναρξη αγώνων: Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 (μετά τις 15:00) 
Λήξη αγώνων:     Κυριακή 22 Μαΐου 2011 
Δηλώσεις μέχρι:  Τετάρτη 18 Μαΐου 2011, 13:00μμ 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Ισχύει ο Αγωνιστικός σχεδιασμός της Ένωσης, ο Γενικός Αγωνιστικός Κανονισμός (ΕΦΟΑ και Η' 
Ένωσης) και ο κώδικας Αθλητικής Συμπεριφοράς. Η αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, ορίζεται στον 
Αγωνιστικό Σχεδιασμό μας. 
Οι όροι Αθλητής, Επιδιαιτητής, κτλ. συμπεριλαμβάνουν και Αθλήτρια, Επιδιαιτήτρια, κτλ. 
 

 Το Κόκκινο είναι το εισαγωγικό επίπεδο. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά 5 ως 8 ετών 
 Το Πορτοκαλί είναι το μεσαίο επίπεδο. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά κάτω των 10 ετών, αλλά 

προτρέπουμε να μη δηλώνονται παιδάκια 5 ή 6 ετών 
 Το Πράσινο είναι το ανώτερο επίπεδο. Συμμετέχουν παιδιά 9 και 10 ετών. Με προσοχή και σύνεση, 

σύλλογος και προπονητές μπορούν να δηλώσουν και μικρότερα παιδιά, που όμως την ημέρα 
έναρξης του τουρνουά, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους.  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της ΕΦΟΑ. Για συμμετοχή στο Κόκκινο 
και Πορτοκαλί επίπεδο, θα γίνονται δεκτά και τα παιδιά, που δεν έχουν προλάβει να βγάλουν ταυτότητα 
ΕΦΟΑ, πρέπει όμως να έχουν μαζί τους Ιατρική Βεβαίωση, για την δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές 
δραστηριότητες. 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι σύλλογοι δηλώνουν με Email στο: henositennis@yahoo.gr. Όποιος δεν 
λάβει απάντηση αποδοχής του Email του, παρακαλώ να τηλεφωνεί στην Ένωση. Η δήλωση συμμετοχής, 
πρέπει να γίνεται με βάση την πρότυπη φόρμα, που βρίσκεται στο Site μας. Απόσυρση δεν θα υπάρξει. 
Όταν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις (Τετάρτη απόγευμα), θα ανακοινωθεί από το site μας η ημέρα και ώρα της 
κλήρωσης κάθε κατηγορίας. Θα γίνουν δεκτοί και alternates on site. 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλήρωση θα γίνει από τον Επιδιαιτητή μηχανογραφικά και επί τόπου. Στο Πράσινο 
επίπεδο θα έχουμε εφαρμογή θέσεων seeded για την κατάρτιση του ταμπλό. Οι αγώνες θα αρχίζουν αμέσως 
μετά την κλήρωση. Όλα τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα, αν χάσουν στον πρώτο τους αγώνα, να παίξουν 
τουλάχιστον μία φορά ακόμα. 
 
Υπεύθυνος αγώνων: κος Κώστας Γιακουμής (6944 527689) 
Επιδιαιτητής αγώνων: κα Τερέζα Ταμπόση (6957 160608) 
Ιατρική Κάλυψη: ActionMed 
Γήπεδα: 5 green set 
 
Παράβολο συμμετοχής: Παράβολο για κάθε αθλητή στο Πράσινο και Πορτοκαλί επίπεδο 20 € (3 € για την 
Ένωση). Στο Κόκκινο επίπεδο η συμμετοχή θα είναι 10€ (χωρίς έσοδο για την Ένωση). Ελάχιστος αριθμός 
αθλητών ανά κατηγορία, ώστε να γίνουν οι αγώνες, είναι ο αριθμός 8. 
 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων : 
- Το Κόκκινο επίπεδο παίζεται σε «κόκκινο» γήπεδο (μισό), με μικρό-χαμηλό φιλέ και τις «κόκκινες 
μπάλες». Σύστημα διεξαγωγής Ομαδικό-Μονό και μικτό. Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 έως 6 παίκτες (που 
δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη στον ίδιο σύλλογο). Ο κάθε αγώνας διεξάγεται σε 1 set των 6 νικηφόρων games, με 
διαφορά 2 games (6-6 tiebreak). Το κάθε game παίζεται από έναν παίκτη, που επιλέγει ο προπονητής, με 
την υποχρέωση όλοι οι δηλωθέντες στην ομάδα να αγωνιστούν το ελάχιστο σε 1 game. 
- Το Πορτοκαλί επίπεδο παίζεται σε «πορτοκαλί» γήπεδο με τις «πορτοκαλί μπάλες». Σύστημα διεξαγωγής 
θα είναι Όμιλοι Round Robin, σε δύο νικηφόρα match tie-breaks των 7 πόντων. 
- Το Πράσινο επίπεδο παίζεται σε κανονικό γήπεδο με «πράσινες μπάλες». Το σύστημα διεξαγωγής θα 
είναι ταμπλό, με αγώνες consolation για τους ηττημένους του πρώτου γύρου. Ο αγώνας κρίνεται σε δύο 
νικηφόρα short-sets (4 games / στο 4-4 tie break των 7 πόντων). Το τρίτο set είναι ένα tiebreak των 7 
πόντων. 
Γενικά η τελική επιλογή του συστήματος, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό συμμετοχών. Αν συμμετάσχουν 
λιγότερα παιδιά, θα έχουμε περισσότερα games ανά σετ, κτλ. 


