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Η Η’ Έλσζε αλαζέηεη ζηνλ  
O.A. AΘΛΗΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  

(Γ/λζε Λεσθ.Αλζνύζαο 9 –Αλζνύζα- ηει. 2106666725 ) 
Σελ νξγάλσζε ησλ αγώλσλ  

MASTERS γηα ΑΓΟΡΙΑ θαη ΚΟΡΙΣΙΑ U12, U14 θαη U16 
 
Έναπξη αγώνων: Πέκπηε 3 Ιαλνπαξίνπ 2012 
Λήξη: Σάββατο 5 Ιανοςαπίος 2012 (κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη Κπξηαθή ) 
Δηλώσειρ μέσπι: Παπασκεςή 28 Δεκεμβπίος και ώπα 12:00  
Απόσςπση μέσπι: Γεπηέξα 31 Γεθεκβξίνπ θαη ώξα 10:00 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Ιζρύεη ν Αγσληζηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο Έλσζεο, ν Γεληθόο Αγσληζηηθόο Καλνληζκόο ΔΦΟΑ θαη ν 
θώδηθαο Αζιεηηθήο πκπεξηθνξάο. Η αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ, νξίδεηαη ζηνλ Αγσληζηηθό 
ρεδηαζκό καο. 
Οη όξνη Αζιεηήο, Δπηδηαηηεηήο, θηι. ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη Αζιήηξηα, Δπηδηαηηήηξηα, θηι. 
  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: Οη αζιεηέο πξέπεη λα αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο Η’ Έλσζεο θαη λα βξίζθνληαη ζε 
κία από ηηο 12 πξώηεο ζέζεηο ηεο Βαζκνινγίαο 2012 (επηιέγνληαη 8). Οη ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ, πξέπεη λα 
έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ηελ Έλσζε. Δπίζεο, λα έρνπλ ζεσξεκέλν δειηίν 
αζιεηή Δ.Φ.Ο.Α ελόο έηνπο από γηαηξό θαη λα ηεξνύλ ηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
αζιήκαηνο. 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: Οη ζύιινγνη δειώλνπλ κε Email ζην: henositennis@yahoo.gr.  
Όπνηνο δελ ιάβεη απάληεζε απνδνρήο ηνπ Email ηνπ, παξαθαινύκε λα ηειεθσλεί ζηελ Έλσζε. Η δήισζε 
ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξόηππε θόξκα, πνπ βξίζθεηαη ζην Site καο. Γελ ζα ππάξμνπλ 
alternates on site. 
 
ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ: Ο νξηζκόο-θιήξσζε ησλ νκίισλ ζα γίλεη ηελ Δεπηέξα 31 Δεθεκβξίνπ θαη ώξα 
13:00,ζηα γξαθεία ηεο Δ.Φ.Ο.Α(Τκεηηνύ 267, Παγθξάηη) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζα βγεη ελ ζπλερεία ην 
πξόγξακκα. Σελ θιήξσζε κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΘΛΗΣΩΝ; Οη αζιεηέο, ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ώξα πνπ ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ 
αγσληζηηθό ρώξν, από ηελ Γεπηέξα 31 Γεθεκβξίνπ θαη ώξα 18:00 ζην site ηεο Έλσζεο. 
Τπεύζπλνο αγώλσλ: Σνπκαδάηνπ Θενδώξα 
Επηδηαηηεηήο αγώλσλ: Σακπόζε Σεξέδα(6957160608) 
Ιαηξηθή Κάιπςε: Θα αλαθνηλσζεί 
Γήπεδα: 4ρσκάηηλα 
 
Παξάβνιν ζπκκεηνρήο: Σν θόζηνο ησλ αγώλσλ θαιύπηεηαη από ηελ Έλσζε. Διάρηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ 
αλά θαηεγνξία, ώζηε λα γίλνπλ νη αγώλεο, είλαη ν αξηζκόο 4. 
 
Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή πξσηαζιήκαηνο: 
 
Α. ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 
 

 Σν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί γηα ηηο θαηεγνξίεο U12, U14 θαη U16 ηόζν γηα ηα Αγόξηα όζν θαη γηα ηα 
Κνξίηζηα. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο ηεο πξώηεο 12άδαο, θάζε θαηεγνξίαο. Δπηιέγνληαη νη 8 
θαιύηεξνη από όζνπο δειώζνπλ. Αλ δελ ζπκπιεξσζεί ε νθηάδα, νη ζέζεηο παξακέλνπλ θελέο. 

 ε πεξηπηώζεηο ηζνβαζκηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θιήξσζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζιεηήο βξίζθεηαη ζηηο πξώηεο νθηάδεο 2 ή 3 θαηεγνξηώλ, ζα αγσληζηεί 
ζηελ θαηεγνξία πνπ ζα επηιέμεη  
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Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ:  
 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ζύζηεκα Round Robin ζε δύν νκίινπο (Α θαη Β) ζηελ θάζε θαηεγνξία. Ο θάζε 
όκηινο ζα απνηειείηαη από ηέζζεξεηο παίθηεο. Ο δηαρσξηζκόο ησλ παηθηώλ ζηνπο δύν νκίινπο ζα γίλεη σο 
εμήο: 
 

Σν 1 θαη 2 κπαίλνπλ επηθεθαιήο ζηνλ Α ή Β όκηιν κε θιήξσζε 
Σν 3 θαη 4 κπαίλνπλ ζηελ 2ε ζέζε ηνπ Α ή Β νκίινπ κε θιήξσζε 
Σν 5 θαη 6 κπαίλνπλ ζηελ 3ε ζέζε ηνπ Α ή Β νκίινπ κε θιήξσζε 
Σν 7 θαη 8 κπαίλνπλ ζηελ 4ε ζέζε ηνπ Α ή Β νκίινπ κε θιήξσζε 

 
Αθνύ νινθιεξσζνύλ νη αγώλεο ζηνπο νκίινπο, ζα γίλνπλ νη αγώλεο θαηάηαμεο σο εμήο: 
 

Σν #1 ηνπ Α νκίινπ κε ην #1 ηνπ Β νκίινπ γηα ηηο ζέζεηο 1, 2 
Σν #2 ηνπ Α νκίινπ κε ην #2 ηνπ Β νκίινπ γηα ηηο ζέζεηο 3, 4 
Σν #3 ηνπ Α νκίινπ κε ην #3 ηνπ Β νκίινπ γηα ηηο ζέζεηο 5, 6 
Σν #4 ηνπ Α νκίινπ κε ην #4 ηνπ Β νκίινπ γηα ηηο ζέζεηο 7, 8 

 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα θαηεγνξία δελ έρεη πιήξε ζπκκεηνρή (8 παίθηεο), ε ζεηξά ησλ αγώλσλ ζα 
έρεη ηηο αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Αλ νη ζπκκεηνρέο θάπνηαο θαηεγνξίαο είλαη ηέζζεξεηο, ζα γίλεη κόλν έλαο όκηινο θαη ε ηειηθή θαηάηαμε 
ζα είλαη ε θαηάηαμε ηνπ νκίινπ. 

 Αλ νη ζπκκεηνρέο είλαη ιηγόηεξεο από 4, ε θαηεγνξία δελ ζα πινπνηείηαη. 
 
Οη αγώλεο, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηα 2 ληθεθόξα sets (ζην 6-6, tie-break 7 πόλησλ). 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ I.T.F. ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΠΑΙΚΣΩΝ ζε ROUND ROBIN 
 

 Ο παίθηεο παίξλεη έλα βαζκό γηα θάζε λίθε. 

 Αλ δύν παίθηεο έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα αλάκεζά ηνπο ζα θξίλεη ηνλ 
ληθεηή. 

 Αλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη παίθηεο έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία: 
1. Σν πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη πξνο ηα παηγκέλα ζεη ελαληίσλ όισλ ησλ παηθηώλ, θξίλεη 

ηνλ ληθεηή. 
2. Αλ ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη είλαη ίζν, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ games πξνο ηα 

παηγκέλα games ελαληίσλ όισλ ησλ παηθηώλ, θξίλεη ηνλ ληθεηή. 
3. Αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, απηή ζα ιπζεί κε θιήξσζε. 

 
Αλ θάπνηνο αγώλαο δηαθνπεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν (ηξαπκαηηζκόο θηι.) ζα θαηακεηξεζεί γηα ζέκαηα 
ηζνβαζκίαο ην πιήξεο ζθνξ. πρ. αλ πξνεγείηαη ν Παίθηεο Α ηνπ Παίθηε Β 6-1 2-0 θαη ν Παίθηεο Β ηξαπκαηηζηεί 
θαη εγθαηαιείςεη, ην ζθνξ ζα θαηαγξαθεί σο 6-1 6-0. Αλ έλαο αγώλαο είλαη walk-over ην ζθνξ ζα θαηαγξαθεί 
σο 6-0 / 6-0. 
 
 
 
Με εθηίκεζε, 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
Δ.ΠΔΣΡΟΥΔΙΛΟ     Κ.ΓΙΑΚΟΤΜΗ 


