
ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΥΜΗΤΤΟΥ 267, ΠΑΓΚΡΑΤΙ –ΤΗΛ: 210 7563170-2 ΦΑΞ: 210 7563173 

SITE: www.h-enositennis.com E-MAIL: h_enosi@yahoo.gr 
 

Αρ.Πρωτ.:35          6/10/2011 
 

Η Η’ Ένωση αναθέτει στον Α.Σ. Ακρόπολις 
(Σισμανογλείου 74, Μαρούσι, 212-1022967) 

 
To 5ο Ενωσιακό πρωτάθλημα U12 και U16, για Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 12 και 16 ετών 

 
Έναρξη αγώνων: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 (μετά τις 15:00) 
Λήξη αγώνων:     Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 (με δυνατότητα παράτασης μέχρι Δευτέρα 17) 
Δηλώσεις μέχρι:  Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 
Απόσυρση μέχρι Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 (μέχρι τις 14:00) 
 
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. 
  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές πρέπει να ανήκουν στη δύναμη της Η’ Ένωσης και οι σύλλογοι που 
ανήκουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Επίσης, να έχουν  
θεωρημένο δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α ενός έτους από γιατρό, να τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς και τους 
κανονισμούς του αθλήματος. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι σύλλογοι δηλώνουν με Email στο: henositennis@yahoo.gr. Όποιος δεν 
λάβει απάντηση αποδοχής του Email του, παρακαλούμε να τηλεφωνεί στην Ένωση. Η δήλωση συμμετοχής, 
πρέπει να γίνεται με βάση την πρότυπη φόρμα, που βρίσκεται στο Site μας. Θα γίνουν δεκτοί και alternates 
on site (δικαίωμα έχουν όλοι οι αθλητές, που δεν έχουν δηλωθεί στο τουρνουά). 
 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 12/10/2011, στις 18:30 για όλες τις κατηγορίες και θα 
βγει εν συνεχεία το πρόγραμμα (ο χώρος της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στο site μας). Την κλήρωση 
μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ; Οι αθλητές, θα ενημερωθούν για την ώρα που θα πρέπει να παρευρίσκονται 
στον αγωνιστικό χώρο, από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στο site της Ένωσης ή στο τηλέφωνο  2107563170. 
 
Υπεύθυνος αγώνων: κος Αντρέι Ντίρζου (6974 889121) 
Επιδιαιτητής αγώνων: Μπερτόλης Πέτρος (6973 180152) 
Ιατρική Κάλυψη: Action Med 
Γήπεδα: 4 χωμάτινα και 1 green-set 
 
Παράβολο συμμετοχής: Παράβολο για κάθε αθλητή 20 € (3 € για την Ένωση). Ελάχιστος αριθμός αθλητών 
ανά κατηγορία, ώστε να γίνουν οι αγώνες, είναι ο αριθμός 8. 
 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων: Η επιλογή των αθλητών, για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με την 
βαθμολογία μετά και το 4ο Ενωσιακό 2011. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα knock out, σε 2 νικηφόρα 
sets. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ     Κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 


