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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3    
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12,14 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ

13-15/09/2013
 

Η  H΄ Ένωση αναθέτει στην Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Δ/νση Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Δήµου Μαρκοπούλου-Αυλάκι-) το 2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ε3 2013 για   Αγόρια – Κορίτσια  12,14 και 16 ετών την Παρασκευή 13  έως και Κυριακή
15 Σεπτεµβρίου  2013. Σε περίπτωση µεγάλης συµµετοχής οι αγώνες ενδέχεται να
τελειώσουν µια µέρα αργότερα.  
 

Δικαίωµα συµµετοχής:
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν στα Σωµατεία – Μέλη της

   Η Ένωσης και  έχουν γεννηθεί τα έτη:
Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη 2001 και 2003
καθώς επίσης και όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1 έως 12-9-2003.
Για την κατηγορία Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη 1999 έως και 2002
καθώς επίσης και όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1 έως 12-9-2003
Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 16 ετών τα έτη 1997 έως και 2000
καθώς επίσης και όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1 έως 12-9-2003

 
Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8)

αθλητές/τριες  τότε η κατηγορία αυτή ΔΕΝ θα διεξάγεται.
 
Γήπεδα διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα πέντε (5) γήπεδα green set

 
Δηλώσεις συµµετοχής: Στην Η΄ Ένωση,  , e-mail: henositennis@yahoo.gr µέχρι
12/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει
να αναγράφεται οπωσδήποτε το έτος γέννησης και ο Α.Μ. ΕΦΟΑ του
κάθε συµµετέχοντα.
 
Απόσυρση: Στην Η΄ Ένωσηe-mail: henositennis@yahoo.gr µέχρι 12/09/2013 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 12:00.

 
Κλήρωση των αγώνων: Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή Οµίλου
αµέσως µετά το τέλος του sign-in.
Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in): Οι ώρες προσέλευσης των
αθλητών για το sign – in θα ανακοινωθούν Πέµπτη 12/9 µετά της 14:00.

 
Υπεύθυνος αγώνων:     Κώστας Γιακουµής (6944527689)
Επιδιαιτητής αγώνων:  θα ανακοινωθεί
Ιατρική Κάλυψη: θα ανακοινωθεί.
Γραµµατεία Αγώνων : Ευθύνη οµίλου
Τηλ. Κατά την διάρκεια των Αγώνων : 2299078200

 
Υποχρεώσεις αθλητών: Αθλητική ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση, κάρτα ασφάλισης αθλητή
η οποία ορίζετε στα 25 €, τήρηση κώδικα συµπεριφοράς, διαιτησία (αν τους ζητηθεί),
παράβολο συµµετοχής 20€ (από τα οποία τα 3 € θα αποδοθούν στην Ένωση)

 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων για Αγόρια - Κορίτσια  12, 14, 16 ετών :
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα sets των 6 games (6 – 6 tie-break των 7
νικηφόρων πόντων).
Σε περίπτωση µεγάλης συµµετοχής το πρωτάθληµα  θα διεξαχθεί σε 2 νικηφόρα sets των
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(6 games) και σε ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται ένα tie-break των 10 πόντων.

 
Η κατάρτιση των ταµπλό θα γίνει βάση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
 
Βαθµολογία:
 
Βαθµολογία Εθνικών Πρωταθληµάτων Ε3 για τις κατηγορίες 12, 14, 16  (ανάλογα µε την
ηλικία) είναι αυτή που ορίζεται στον αγωνιστικό σχεδιασµό της Ε.Φ.Ο.Α.
Θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση κατά την έναρξη των αγώνων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με εκτίµηση,

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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