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ΑΡ.ΠΡΩΣ.26        Aζήλα 28/8/2012 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

4οσ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 12 και AΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 16 ΕΣΩΝ 
                21-23/9/2012 
 
Η Η’ Έλωζε αλαζέηεη ζηνλ .Α. ΡΑΦΗΝΑ (Δ/λζε Ορπξνύ 10, Ραθήλαο, ηει./θαμ 
:2294026418 )  ην 4ν ΔΝΩΙΑΚΟ  Πξωηάζιεκα γηα Αγόξηα – Κνξίηζηα 12( 2000-
2002 θαη γηα Αγόξηα-Κνξίηζηα 16 εηώλ  από Παξαζθεπή 21 Σεπτεμβρίοσ 2012  (μετά 
τις 15:00 το μεσημέρι)  έως Κσριακή 23 Σεπτεμβρίοσ , κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο 
ηωλ αγώλωλ. 
                   
Με βάζε ηελ απόθαζε γηα δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ  Juniors,  έρνπλ δηθαίωκα 
ζπκκεηνρήο όινη νη αζιεηέο  πνπ  αλήθνπλ  ζηε δύλακε ηεο Η’ Έλωζεο θαη ηωλ 
νπνίωλ νη ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ Η’ Έλωζε θαη έρνπλ 
ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ζηελ Έλωζε.   
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) αζιεηέο/ηξηεο δελ ζα 
δηεμάγεηαη ην πξσηάζιεκα θαη ζα αλαβάιιεηαη γηα άιιε εκεξνκελία πνπ ζα 
νξίδεηαη κε επζύλε ηεο ΄Δλσζεο. 
 
Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: Οη ζύιινγνη δειώλνπλ κε Email ζην: 
henositennis@yahoo.gr έσο 18/9/2012 εκέξα Σξίηε. Όπνηνο δελ ιάβεη απάληεζε 
απνδνρήο ηνπ Email ηνπ, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλεί ζην 2107563170-2 κε 
ηελ Κα Μέιπσ Μαθξνκάιιε γηα ηελ επηβεβαίσζε.  
 
Απόζπξζε: ζην mail henositennis@yahoo.gr κέρξη 19/9/2012 εκέξα Σεηάξηε θαη 
ώξα 14:00. 
ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο νη όκηινη ππνρξενύληαη λα γξάθνπλ ηελ πιήξε 
εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αζιεηή θαη ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ ηεο Δ.Φ.Ο.Α 
 
Κιήξσζε Αγώλσλ: 20 /9/2012 εκέξα Tεηάξηε θαη από ώξα 15:00 γηα όιεο ηηο 
θαηεγνξίεο θαη ζα βγεη ελ ζπλερεία ην πξόγξακκα,  ΔΗΜΟΙΑ, ζηα γξαθεία ηεο 
ΕΦΟΑ ( Τκεηηνύ 267 , Παγθξάηη) από Επηδηαηηεηή πνπ αλήθεη ζηελ εγθεθξηκέλε, 
από ηνλ ύλδεζκν Δηαηηεηώλ Αληηζθαίξηζεο Ειιάδνο (.Δ.Α.Ε),  ιίζηαο ηεο Η΄ 
Έλωζεο  θαη έρνπλ δηθαίωκα λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ ή θαη λα ζπκκεηέρνπλ 
αζιεηέο/ηξηεο, πξνπνλεηέο θαζώο θαη εθπξόζωπνη ζπιιόγωλ. 
 
 
Δλεκέξσζε Αζιεηώλ/ηξηώλ: 
Οη αζιεηέο, ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ώξα πνπ ζα αγσληζηνύλ , από ηελ 
Πέκπηε 20/9/2012 ζην site ηεο Έλσζεο ή ζην ηειέθσλν 2107563170-2. 
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Τπεύζπλνο αγώλσλ:  Μαξζέιινπ νθία ( 697728225)  
 
Δπηδηαηηεηήο αγώλσλ : Μαθξνκάιιε Μέιπσ 
 
Ιαηξηθή Κάιπςε: Καξνβέζε Βίβηαλ 
 
Γξακκαηεία Αγώλσλ : Αιηκπέξε Γώξα (6977338888) 
 
 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΘΛΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ: αζιεηηθή ηαπηόηεηα, ζεωξεκέλν δειηίν αζιεηή 
Ε.Φ.Ο.Α 1 έηνπο από γηαηξό, ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη θαλνληζκνύ ηνπ 
αζιήκαηνο, δηαηηεζία αλ ηνπο δεηεζεί, κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ηελ ζπλέρεηα ηνπ 
ηνπξλνπά ζε πεξίπηωζε αξλήζεωο. 
Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 20 επξώ ( από ηα νπνία ηα 3 επξώ ζα απνδνζνύλ ζηελ 
Έλσζε) 
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ :  
Η επηινγή ηωλ αζιεηώλ / ηξηώλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηακπιό ζα γίλεη κε ηελ 
βαζκνινγία κεηά θαη ην 3ν Ελωζηαθό Πξωηάζιεκα 2012. 
12άρια 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ζύζηεκα Knock-out, ζε 2 ληθεθόξα sets (ή ζε 2 mini 
sets αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο) 
16άρια 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ζύζηεκα Knock-out, ζε 2 ληθεθόξα sets  
Δπηηόπνπ Αλαπιεξσκαηηθνη ( alternate on site) : γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο  πξέπεη 
λα βξίζθνληαη θαη λα δειώζνπλ ζηελ Γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ κηζή ώξα πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. 
 Γηθαίσκα alternate on site έρνπλ όινη νη αζιεηέο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ζην 
ηνπξλνπά. 
ΔΝΩΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 12,14,16,18  
(αλαιόγσο ηε ζύλζεζε ηνπ ηακπιό). 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 

Νηθεηέο 64άξη 32άξη 16άξη 8άξη 

1νο  20 20 20 20 

2νο  15 15 15 12 

3νο – 4νο  10 10 7 3 

5νο – 8νο  7 7 3 1 

9νο – 16νο  5 3 1  

17νο – 32νο  3 1   

33νο – 64νο  1    

Από ηνλ 64ν θαη άλσ 0.5 βαζκνύο 
 
 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

     

 

 

 

            Ε.ΠΕΣΡΟΥΕΙΛΟ                 Κ. ΓΙΑΚΟΤΜΗ 

 


