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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ JUNIOR 
ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ κάτω 10,12,14,16 ΕΣΩΝ 

14-16/12/2012 
Α.Κ.Α. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 
Η Ζνωςθ Ομίλων Αντιςφαίριςθσ τθσ Η’ Ρεριφζρειασ ανακζτει το Διαςυλλογικό Πρωτάθλημα 
Αντιςφαίριςησ Η’ Ζνωςησ για Αγόρια και Κορίτςια 10, 12, 14, 16 ετϊν, ςτoν Α.Κ.Α. 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ (λίμαν 31, Παραλία Μαραθϊνοσ, τηλ. 22940 55481 – 22940 56433). 
  
Οι όροι Ακλθτισ, προπονθτισ κ.λ.π. ςυμπεριλαμβάνουν και Ακλιτρια, προπονιτρια κ.λ.π. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
Ραραςκευι 14 ζωσ Κυριακι 16 Δεκεμβρίου και αν χρειαςκεί Δευτζρα 17 Δεκεμβρίου 2012. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΓΩΝΩΝ 
Α. ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΕΣΩΝ 

1. Αγόρια (1996-1999) 
2. Κορίτςια (1996-1999) 

 
Β. ΚΑΣΩ ΣΩΝ 14 ΕΣΩΝ 

1. Αγόρια  (1998 ζωσ και το 2002 με τθν προχπόκεςθ να ζχουν κλείςει τα 10 ζωσ 
13/12/12) 

2. Κορίτςια (1998 ζωσ και το 2002 με τθν προχπόκεςθ να ζχουν κλείςει τα 10 ζωσ 
13/12/12) 

 
Γ. ΚΑΣΩ ΣΩΝ 12 ΕΣΩΝ 

1. Αγόρια   (2000 ζωσ και το 2002 με την προχπόθεςη να ζχουν κλείςει τα 10 ζωσ 
13/12/12) 

2. Κορίτςια  (2000 ζωσ και το 2002 με την προχπόθεςη να ζχουν κλείςει τα 10 ζωσ 
13/12/12) 

 
Δ. ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ 

1. Μικτζσ Ομάδεσ (2002-2003) 
 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: μζχρι Τρίτθ 11/12/2012 ςτο e mail henositennis@yahoo.gr 
Κάκε Σφλλογοσ για να δθλϊςει ςυμμετοχι πρζπει να ζχει ομάδα με 2 τουλάχιςτον ακλθτζσ 
ςτθν κατθγορία . 
 
Σε κάκε ομάδα μποροφν να δθλωκοφν δφο (2) ακλθτζσ αντίςτοιχα ωσ αναπλθρωματικοί, οι 
οποίοι δηλϊνονται ςτην ζδρα των αγϊνων. 
 
Οι Σφλλογοι που ζχουν ςτθν δφναμι τουσ περιςςότερα από τρία (3) παιδιά ςτθν ίδια 
κατθγορία μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι με περιςςότερεσ ομάδεσ. 
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Ο ςφλλογοσ δθλϊνει με πόςεσ ομάδεσ ςυμμετζχει, κακϊσ και τα ονόματα των 2 πρϊτων 
ακλθτϊν. Οι αναπληρωματικοί αθλητζσ δηλϊνονται από τον Αρχηγό τησ Ομάδασ με την 
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΗ μιςή ϊρα πριν την προγραμματιςμζνη ϊρα του αγϊνα τησ ομάδασ. 
 
Η ομάδα που κα δθλωκεί τθν θμερομθνία διλωςθσ ςυμμετοχισ, ΡΕΡΕΙ να αποτελείται από 
τουσ ίδιουσ ακλθτζσ.  
Μετά από το ξεκίνημα των αγϊνων (sign-in) δεν μπορεί να γίνει αλλαγή των 2 δηλωθζντων 
αθλητϊν (αυτϊν που κα αποτελοφν τθν ομάδα για τθν κλιρωςθ) από τθ μία ομάδα ςε άλλθ. 
 
ΑΠΟΤΡΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Μζχρι τθν Τετάρτθ 12/12/2012 και ϊρα 12:00  
 
ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τθν Τετάρτθ 12/12/2012 ΔΗΜΟΣΙΑ και ϊρα 15:30, ςτα γραφεία τθσ 
ΕΦΟΑ (Υμθττοφ 267 , Ραγκράτι) από τθν Επιδιαιτθτι και ζχουν δικαίωμα να τθν 
παρακολουκιςουν ι και να ςυμμετζχουν ακλθτζσ, προπονθτζσ κακϊσ και εκπρόςωποι 
ςυλλόγων. 
 
Για τθν κατθγορία 10 ετϊν δεν υπάρχει βακμολογία. Η ςφνκεςθ των ομάδων ςτθν κατθγορία 
10 ετϊν κα γίνεται ελεφκερθ και θ κλιρωςθ τυχαία. 
 
Για τισ υπόλοιπεσ κατηγορίεσ ιςχφει η Ενωςιακή Βαθμολογία που ζχει η Η’ Ζνωςη ςτισ 
11/12/2012. 
Η αξιολόγθςθ των Συλλόγων για τθν δθμιουργία των τιράη (SEEDED και κλιρωςθ) γίνεται με 
το άκροιςμα τθσ ατομικισ βακμολογίασ, των δφο από τουσ δθλωκζντεσ ακλθτζσ με βάςθ τθν 
Ενωςιακι βακμολογία. 

 Ιςοβακμία μεταξφ Σωματείων με διαφορετικό αρικμό βακμολογοφμενων παικτϊν:  
κα προκρίνεται το ςωματείο με τουσ περιςςότερουσ βακμολογοφμενουσ παίκτεσ-
τριεσ. 

 Ιςοβακμία μεταξφ Σωματείων με ίδιο αρικμό βακμολογοφμενων παικτϊν:  κα 
προκρίνεται το ςωματείο που κα ζχει το καλφτερο Νο 1. 

 Ιςοβακμία μεταξφ Σωματείων χωρίσ βακμολογοφμενουσ παίκτεσ-τριεσ:  Η πρόκριςθ 
κα προκφψει μετά από κλιρωςθ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΘΛΗΣΩΝ: Κάκε ςφλλογοσ ζχει υποχρζωςθ να ενθμερωκεί από τθν Ρζμπτθ 
13/12/2012 ςτο Site τθσ Ζνωςθσ www.h-enositennis.com  
 
Τπεφθυνοσ αγϊνων: Σταφροσ Ραναγόπουλοσ (22940 55481). 
Επιδιαιτητήσ αγϊνων: Τερζηα Ταμπόςθ (6957160608) 
Βοηθόσ Επιδιαιτητή: Χαντηισ Δθμιτρθσ. 
Ιατρική Κάλυψη: Ραπαγιάκουμοσ Δθμιτρθσ. 
Γήπεδα : 8 hard 
Παράβολο ςυμμετοχήσ : 25 Euro ανά Κατθγορία-Φφλλο-Ομάδα ςτθ γραμματεία τθσ ζδρασ 
(θμζρα ζναρξθσ των αγϊνων). 
 
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ. 
Οι αγϊνεσ γίνονται με ςφςτθμα ΝΟΚ ΑΟΥΤ ςε τιράη ανάλογο τθσ ςυμμετοχισ. 
Πλεσ οι ςυναντιςεισ περιλαμβάνουν 2 ΜΟΝΑ, και 1 ΔΙΡΛΟ, κατά ςειρά Νο 2, Νο 1 - Διπλό. 
Οι αγώνεσ για την κατηγορία κάτω των 10 ετών θα διεξαχθοφν με πράςινη μπάλα. 
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 Οι ακλθτζσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθν ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΗ μιςή ϊρα πριν από την ζναρξη του 
πρϊτου προγραμματιςμζνου αγϊνα από προπονητή τησ ομάδασ.  
 
Για τισ κατθγορίεσ 12-14-16 ετϊν θ διλωςθ γίνεται με τθ ςειρά που κα ζχουν ςτθν Ενωςιακι 
κατάταξθ. Αν υπάρχουν ιςόβακμοι ι αβακμολόγθτοι ακλθτζσ, δθλϊνονται με τθν ςειρά που 
επικυμεί ο ςφλλογόσ τουσ.  
 
Η ςειρά όλων των παικτϊν (για όλεσ τισ κατθγορίεσ) παραμζνει όπωσ είναι ςτθν ΑΧΙΚΗ 
ΔΗΛΩΣΗ τθσ ομάδασ, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει κακϋ όλθ τθν διάρκεια των αγϊνων. Ο 
αναπληρωματικόσ μπορεί να αγωνιςτεί μόνο ωσ Νο 2 και ςτα διπλά, ενϊ ςτθν περίπτωςθ 
χρθςιμοποίθςθσ του αναπλθρωματικοφ, θ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ ανάλογα με το ποιοσ παίκτθσ 
αντικακίςταται μπορεί να ζχει τισ εξισ μορφζσ:  
 1. Αντικατάςταςη του No 1  
   Το No 2 αγωνίηεται ωσ Νο 1  
  Ο αναπλθρωματικόσ 1 αγωνίηεται ωσ Νο 2 ι 
  Ο αναπλθρωματικόσ 2 αγωνίηεται ωσ Νο 2 
 2. Αντικατάςταςη του No 2 
  Το No 1 αγωνίηεται ωσ Νο 1  
  Ο αναπλθρωματικόσ 1 αγωνίηεται ωσ Νο 2 ι 
  Ο αναπλθρωματικόσ 2 αγωνίηεται ωσ Νο 2 
 3. Αντικατάςταςη του Νο1 και Νο2 
  Ο αναπλθρωματικόσ 1 αγωνίηεται ωσ Νο 1 
  Ο αναπλθρωματικόσ 2 αγωνίηεται ωσ Νο 2 
 
 Στα διπλά μποροφν να αγωνιςκοφν όποιοι παίκτεσ από τουσ δθλωκζντεσ ςτθν ΑΧΙΚΗ 
ΔΗΛΩΣΗ, επιλζξει ο προπονθτισ κάκε ομάδασ, χωρίσ κάποιον περιοριςμό.  
 
Δζκα (10) λεπτά αφοφ τελειϊςουν τα μονά παιχνίδια παραδίδονται οι δθλϊςεισ των διπλϊν 
ςτον Επιδιαιτθτι ςυγχρόνωσ και από τουσ δφο ςυλλόγουσ αντιπάλουσ κάκε φορά. Αν ςτο 
διπλό ζχει δθλωκεί ακλθτισ που αγωνιηόταν ςτο μονό που τελείωςε τελευταίο δικαιοφται 
μιςι (1/2) ϊρα ξεκοφραςθσ πριν αγωνιςκεί ςτο διπλό. 
  
Ο Επιδιαιτθτισ ελζγχει και αλλάηει τθν ςειρά διλωςθσ των ακλθτϊν από το Σωματείο τουσ, 
αν διαπιςτϊςει λάκοσ ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ. 
 
Κάκε ομάδα μπορεί να αγωνιςκεί μζχρι δφο ςυναντιςεισ θμερθςίωσ, αναλόγωσ το 
πρόγραμμα. 
Κανζνασ αγϊνασ δεν κα μπορεί να αρχίςει μετά τθσ 21:30. 
 
Οι αγϊνεσ των Μονϊν ςτισ κατθγορίεσ των 12, 14 και 16 ετϊν γίνονται ςτα δφο νικθφόρα 
sets των 6 games με tie break των 7 πόντων ςε όλα τα sets. Οι αγϊνεσ του Διπλοφ κα 
διεξαχκοφν ςε δφο νικθφόρα sets των 6 games με το NO-AD system και ςε περίπτωςθ 
ιςοπαλίασ 1-1 set κα παίηεται ζνα match tie-break των 10 πόντων. 
 
Οι αγϊνεσ των Μονϊν ςτθν κατθγορία κάτω των 10 ετϊν γίνονται ςτο ζνα set των 6 games με 
tie break των 7 πόντων. Οι αγϊνεσ του Διπλοφ κα διεξαχκοφν ςε ζνα set των 6 games με το 
ΝΟ-AD system. 
Για τθν κατάκτθςθ τθσ 3θσ κζςθσ γίνεται μικρόσ τελικόσ μεταξφ των θττθμζνων των 
θμιτελικϊν. 
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 Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ παίκτθσ τραυματιςτεί, πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα του και δεν 
υπάρχει αναπλθρωματικόσ, θ ομάδα ςυνεχίηει να αγωνίηεται κανονικά, με τθ ςειρά που ζχει 
αρχικά δθλωκεί, χάνοντασ όμωσ τον αγϊνα του τραυματιςμζνου παίκτθ-τριασ με ςκορ 6-0 ι 
6-0/6-0 αναλόγωσ τθν κατθγορία. 
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ: 
Δελτίο Ακλθτι Ε.Φ.Ο.Α. - Κάρτα ακλθτι Ε.Φ.Ο.Α. -Θεωρθμζνο δελτίο ακλθτι Ε.Φ.Ο.Α με 
θμερομθνία 1 ζτουσ από γιατρό (ςε περίπτωςθ κατάκεςθσ του δελτίου ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. για 
μετεγγραφι προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ ι φωτοτυπία του κεωρθμζνου δελτίου). 
 
Ο ΡΟΕΔΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
Ε. Ρετρόχειλοσ      Κ. Γιακουμισ      


