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Αρ.Πρωτ.29          13/12/2013 

                ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

           3ου OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

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

(2003-2004 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 
                       20-22/12/2013 
 
Η Η’ Ένωση αναθέτει στον Α.O.A. AΤΤΙΚΟ ΗΛΙΟ ( Αρτέμιδος 7,Άνοιξη τηλ:2109142425) το 3ο OPEN 

Πρωτάθλημα για Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 10 ετών(2003-2004) πράσινο επίπεδο.  
 
 
Έναρξη αγώνων: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου  2013 
Λήξη αγώνων:     Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 (με δυνατότητα παράτασης των αγώνων) 
Δηλώσεις μέχρι:  Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 
Απόσυρση μέχρι Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 
 
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. 
 
Όλα τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα, αν χάσουν στον πρώτο τους αγώνα, να παίξουν τουλάχιστον μία 
φορά ακόμα. 
 

Iσχύει ο όρος του επι τόπου αναπληρωματικού (alternate) 

 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές-τριες 9 και 10 ετων ( 2003-2004) 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 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 πράσινο επίπεδο  θα γίνει την Τετάρτη 18/12/2013, στις 14:30 και 
θα βγει εν συνεχεία το πρόγραμμα (ο χώρος της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στο site μας). Την κλήρωση 
μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ; Οι αθλητές, θα ενημερωθούν, για την ώρα που θα πρέπει να παρευρίσκονται 
στον αγωνιστικό χώρο, από την Πέμπτη 19/12 το απόγευμα στο site της Η’ Ένωσης  
www.h-enositennis.com  ή στο τηλ.  2108142425. 
 

Υπεύθυνος αγώνων: Aλίκη Κουτσούρη(6944764648) 
Επιδιαιτητής αγώνων: Γιάννης Μαυρίδης( 6943618426) 
Ιατρική Κάλυψη: θα ανακοινωθεί 
Γήπεδα:  2 quick 
Μπάλες  Wilson (Πράσινες) 
Παράβολο συμμετοχής: Παράβολο για κάθε αθλητή-τρια Πράσινου Επιπέδου 20€ (3€ 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.  

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2Falternate&ei=rQGrUuTcF_SW0QWx-oDwCg&usg=AFQjCNHbo0sN7I7Bc-EyBOhimDwTV-Xkkg&bvm=bv.57967247,d.d2k


 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

          
             
            Ε. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ             Κ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ    
            


