
 

                       Αγ.Παξαζθεπή, 25/4/2013  

                     FALKE  TOUR                                                                                                                            

 2   OPEN ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ  JUNIOR            

 ΣΟ ΟΑΚΑ 
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 10 – 12 – 16 (και όζα είναι 14)  

 
ΣΔΣΑΡΣΗ 8 ΔΩ ΑΒΑΣΟ 11 ΜΑΪΟΤ 2013 

Ο Ο.Α. Aγ. Παξαζθεπήο  δηνξγαλώλεη Open αγώλεο αληηζθαίξηζεο αζιεηώλ/ξηώλ ηέληο 

ζηηο θαηεγνξίεο junior 10-12-16 εηώλ. Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ από ηελ Σεηάξηε 8 εωο 

ηελ άββαην 11 Μαϊνπ 2013. 

 

Υώποι Γιεξαγωγήρ: Οιπκπηαθό Αζιεηηθό Κέληξν Αζελώλ (Ο.Α.Κ.Α.). Όινη νη αγώλεο 

ζα δηεμαρζνύλ πξωϊ (9-4κκ) 

Γιακίωμα ζςμμεηοσήρ: Καηεγνξία Α/Κ10: Όινη νη αζιεηέο-ξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί από 

ην 2003 θαη άλω. Καηεγνξία Α/Κ12: Όινη νη αζιεηέο-ξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί από ην 2001 

έωο  8.5.2003. Καηεγνξία Α/Κ16: Όινη νη αζιεηέο-ξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί από ην 1997 

έωο ην 2000. 

Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: ηα γξαθεία ηνπ Ο.Α. Αγ. Παξαζθεπήο (Δωξηαίωλ θαη Καλάξε, 

Αγ. Παξαζθεπή) ζην fax:2106083611 θαη ζην email: info@tennisagiaparaskevi.gr κέρξη 

θαη ΔΕΤΣΕΡΑ 6/5/2013 θαη ώξα 14.00. 

Η δήιωζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη: 

(α) από ππεύζπλε δήιωζε γνλέα ή θεδεκόλα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο 

ζηνπο αγώλεο. 

(β) από  ηαηξηθή βεβαίωζε πνπ ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο αγώλεο, εάλ δελ 

ππάξρεη δειηίν ΕΦΟΑ.  

Μπάλερ: HEAD. (Γηα ηελ θαηεγνξία 10 εηώλ, πξάζηλεο κπάιεο HEAD T.I.P.)                      

Δνημέπωζη αθληηών/ ηπιών: Η ελεκέξωζε γηα ηελ ώξα, ηελ εκέξα πνπ αγωλίδνληαη ζα 

γίλεηαη από ην site ηνπ Oκίινπ www.tennisagiaparaskevi.gr ηελ ΣΡΙΣΗ 7/5/2013. (γηα 

ηνπο αζιεηέο εθηόο Αζελώλ ζα ιεθζεί κέξηκλα λα αγωληζηνύλ από Πέκπηε) 

Γιεςθςνηήρ αγώνων: εξθεδάθεο Γηάλλεο 

Δπιδιαιηηηήρ: αξάληεο Καιιίηζεο (ηει. 6970051776 – ελεκέξωζε πξηλ ηνπο αγώλεο), 

Γηάλλεο Υαηδήο (ηει. 6973499306 – θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ) 

Γιαηπόρ αγώνων: Ιαηξηθό ηκήκα ηνπ Athens Tennis Center 

Τποσπεώζειρ αθληηών/ ηπιών: ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη θαλνληζκνύ 

αζιήκαηνο (θαη δηαηηεζία αλ ηνπο δεηεζεί).  

Σπόπορ διεξαγωγήρ: Α/Κ10: ε δύν mini set. (αλ 4–4, tie-break ηωλ 7 πόληωλ). Σξίην set, 

tie break ζηνπο 7 πόληνπο.  Α/Κ12-16: ε δύν set. (αλ 6–6, tie-break ηωλ 7 πόληωλ). Σξίην 

set, tie break ζηνπο 10 πόληνπο. ε εκηηειηθνύο - ηειηθνύο ζα δηεμαρζεί ηξίην set. 

Έπαθλα: Οη ληθεηέο θαη θηλαιίζη θάζε θαηεγνξίαο ζα ιάβνπλ θύπειια θαη δώξα από ηε 

εηαηξία FALKE                                                     

                                                                                                                                             

    Ο πξόεδξνο                                                                         Ο  Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

Γηάλλεο εξθεδάθεο                                                                Γηάλλεο Καξακέηνο 

         

http://www.tennisagiaparaskevi.gr/

