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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
Η Η’ Ένωση αναθέτει στον O.A. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ATHENS TENNIS CENTER (ΕΡΙΦΥΛΗΣ 9 ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 210-6855006) 
 

Την οργάνωση OPEN πρωταθλήματος για αγόρια-κορίτσια κάτω των 12 ετών 
 
Έναρξη αγώνων: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 (μετά τις 15:00) 
Λήξη: Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 
Δηλώσεις μέχρι:  Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011, 12:00μμ 
 
Με βάση την απόφαση για διεξαγωγή των αγώνων Juniors, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι αθλητές που 
ανήκουν στη δύναμη της ΕΦΟΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές το 
πρωτάθλημα θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι σύλλογοι από οποιαδήποτε Ένωση, δηλώνουν με Email στο: 
henositennis@yahoo.gr. Όποιος δεν λάβει απάντηση αποδοχής του Email του, παρακαλώ να τηλεφωνεί 
στην Ένωση μας. Η δήλωση συμμετοχής, πρέπει να γίνεται με βάση την πρότυπη φόρμα, που βρίσκεται στο 
Site μας. Θα γίνουν δεκτοί και alternates on site (να βρίσκονται μισή ώρα πριν την έναρξη της κατηγορίας 
τους στον τόπο των αγώνων). 
 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ: Μέχρι την Τετάρτη 22/6/2011 και ώρα 14:00 με e mail στην ίδια διεύθυνση. 
 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλήρωση θα γίνει από τον Επιδιαιτητή δημόσια την Τετάρτη 22/6/2011 στις 15:00 
στα γραφεία του Athens Tennis Center. Έχει δικαίωμα να την παρακολουθήσει ή και να συμμετάσχει 
οποιοδήποτε. Η κλήρωση θα γίνει μηχανογραφικά ή με τον παραδοσιακό τρόπο. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Η ενημέρωση των αθλητών, για την ώρα και την ημέρα που αγωνίζονται, θα 
γίνεται από την ιστοσελίδα της Ένωσης, από την ιστοσελίδα του Ο.Α. Αγίας Παρασκευής 
(www.tennisagiaparaskevi.gr) ή τηλεφωνικά από την Πέμπτη 23/6/2011 στο 6945833639. 
 
Υπεύθυνος αγώνων: κ. Σερκεδάκης Γιάννης (6944 381516) 
Επιδιαιτητής αγώνων: Πετρόπουλος Γιώργος (6945 833639) & Σπανουδάκης Βασίλης 
Ιατρική Κάλυψη: Athens Tennis Center 
Γήπεδα: 3 χωμάτινα 
Υποχρεώσεις αθλητών: αθλητική ταυτότητα, θεωρημένο δελτίο αθλητή ΕΦΟΑ από γιατρό (πρόσφατη 
θεώρηση μέχρι 1 έτος), 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) 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων: Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την εθνική βαθμολογία. Οι 
αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα Knock-out, σε 2 νικηφόρα sets με τρίτο set tie break στους 10 πόντους, 
εξαιρουμένων ημιτελικών και τελικών όπου θα παίζεται τρίτο set. 
 
Οι όροι Αθλητής, Επιδιατητής, κτλ. συμπεριλαμβάνουν και Αθλήτρια, Επιδιατήτρια, κτλ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ      Κ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 

http://www.tennisagiaparaskevi.gr/

	ΑΡ.ΠΡΩΤ.27         Αθήνα 16/6/2011

