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 OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΤΗΣ Η΄ ΕΝΩΣΗΣ  
Για ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ κάτω των 10 ΕΤΩΝ 

                       19-21/7/2013 
Η Η’ Ένωση αναθέτει στον Α.Σ. ΠΕΥΚΗΣ «Γ.ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ» ( Πελοποννήσου 3-5 , Άνω Πεύκη τηλ. 

210-8066162) το 2ο OPEN Πρωτάθληµα για Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 10 ετών(2003-2005) 
πράσινο επίπεδο καθώς και την κατηγορία Α-Κ 8-10 ετών πορτοκαλί επίπεδο 
 
Έναρξη αγώνων: Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 

Λήξη αγώνων:     Κυριακή 21 Ιουλίου 2013 (µε δυνατότητα παράτασης των αγώνων) 
∆ηλώσεις µέχρι:  Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 
Απόσυρση µέχρι Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013(µέχρι τις 12:00) 
 
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. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής επιθυµεί να αγωνιστεί σε δύο επίπεδα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο 
αριθµός των αγώνων του την ίδια ηµέρα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο. 
 
Όλα τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα, αν χάσουν στον πρώτο τους αγώνα, να παίξουν τουλάχιστον µία 
φορά ακόµα 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές-τριες 8 και 10 ετων ( 2003-2005) 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ 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 για το ΠΡΑΣΙΝΟ επίπεδο θα γίνει την Τετάρτη 17/07/2013, στις 13:00 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. Για το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ επίπεδο η 
κλήρωση θα γίνει επιτόπου από τον Επιδιαιτητή πριν την έναρξη των αγώνων. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ; Οι αθλητές, θα ενηµερωθούν, για την ώρα που θα πρέπει να παρευρίσκονται 
στον αγωνιστικό χώρο, από την Τετάρτη το απόγευµα στο site της Η’ Ένωσης www.h-enositennis.com  ή 
στο τηλ.   2108066162. 
 
Υπεύθυνος αγώνων: Καρίνα Ναζαρένκο , Γιώργος Καλοβελώνης ( 2108066162) 
Επιδιαιτητής αγώνων: ∆ηµήτρης Χατζής (6973799306) 
Ιατρική Κάλυψη: Action Med (Γιατροί Εν ∆ράση) 
Γήπεδα: 4 χωµάτινα και 2 συνθετικό χόρτο 
Μπάλες  Wilson (Πράσινες-πορτοκαλί) 
Παράβολο συµµετοχής: Παράβολο για κάθε αθλητή Πράσινου Επιπέδου 20€ (3€ για την Ένωση) και για το 
Πορτοκαλί επίπεδο 10 € χωρίς δικαίωµα για την Ένωση. Ελάχιστος αριθµός αθλητών ανά κατηγορία, ώστε 
να γίνουν οι αγώνες, είναι ο αριθµός 8. 
 
 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων: Το Πράσινο επίπεδο παίζεται σε κανονικό γήπεδο µε «πράσινες 
µπάλες». Θα εφαρµοστεί ταµπλό µε θέσεις seeded από προηγούµενα τουρνουά. Ο αγώνας κρίνεται σε δύο 
νικηφόρα short-sets (4 games, στο 4-4 tie-break των 7 πόντων). Το τρίτο set είναι ένα tie-break των 7 
πόντων.  
 



- Το Πορτοκαλί επίπεδο παίζεται σε ειδικά διαµορφωµένα «πορτοκαλί γήπεδο» (18m x 6,5m), µε φιλέ 
ύψους 80cm και µε «πορτοκαλί µπάλες».  
Το σύστηµα διεξαγωγής θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του Επιδιαιτητή και θα εξαρτηθεί από τον αριθµό 
παιδιών που θα συµµετέχουν (2 νικηφόρα match tie-break 7 πόντων ή 1 mini set).Οι προπονητές-βοηθοί θα 
βρίσκονται στο γήπεδο για να διευκολύνουν την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα.  

 
 
 
 
Με εκτίµηση, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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