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ΑΡ.ΠΡΩΤ.:27       ΑΘΗΝΑ 7/4/2015  

   
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

2ο OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIORS H’ ΕΝΩΣΗΣ 
«ΛΕΝΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ» 

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10,12,14,16,18 ΕΤΩΝ 
       30/4-3/5/2015 

 
 

Η  H΄ Ένωση αναθέτει στον  Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ  (Δάφνης & Καλλιγά, 
Φιλοθέη) το 2ο OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIORS2015 για   Αγόρια – 
Κορίτσια  10, 12, 14, 16, 18 ετών την Πέμπτη 30 Απριλίου  έως και Κυριακή 
3 Mαϊου  2015,με δυνατότητα παράτασης των αγώνων. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – τριες  που  έχουν γεννηθεί τα 

έτη: 
1.Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 10 ετών τα έτη 2005 
έως και 2006 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
2. Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη 2003 
έως και 2005 και τα 10άρια με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 
έως την 29/4/2015 
3. Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη 2001 
έως και 2005 και τα 10άρια με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 
έως την 29/4/2015 
4.Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 16 ετών τα έτη 1999 
έως και το 2002 
5. Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 18 ετών τα έτη 1997 
έως και 2002 
 
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 τέσσερα (4) χωμάτινα 
γήπεδα και 2 συνθετική μοκέτα  που διαθέτει ο Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Δηλώσεις συμμετοχής: Στην Η΄ Ένωση,  e-mail: henositennis@yahoo.gr  
μέχρι 27/4/2015 ημέρα Δευτέρα. 
Στους αγώνες θα μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές-τριες ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΦΟΑ με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν πρόσφατη Ιατρική 
Βεβαίωση ισχύος ενός (1) έτους. 
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Απόσυρση: Στην Η΄ Ένωση e-mail: henositennis@yahoo.gr   μέχρι 

28/04/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 
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 Τετάρτη 
29/4/2015 μετά της 14:00. 
 
Υπεύθυνος αγώνων: Μαρία Καραναστάση 
Επιδιαιτητής αγώνων: Πατσουράκου Ντόρα (6934306004) 
Βοηθός Επιδιαιτητή :    Μακρομάλλη Μέλπω   
Ιατρική Κάλυψη:  Θα ανακοινωθεί 
Γραμματεία Αγώνων :  Ευθύνη ομίλου 
Τηλ. Κατά την διάρκεια των Αγώνων :  210 6812557, 2106890070 
Μπάλες : θα ανακοινωθούν 
 

Η πρώτη λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί στο site της Η’ ΈΝΩΣΗΣ την  Τρίτη 
28  Απριλίου μετά της 14:00.  

Η τελική λίστα θα αναρτηθεί την Τετάρτη 29  Απριλίου  μετά της 13:00 

 

Υποχρεώσεις αθλητών:  
 Ιατρική βεβαίωση  

 παράβολο συμμετοχής 20 € (από τα οποία 3 ευρώ θα αποδοθούν στην 
Ένωση) 

 
Οι νικητές/-τριες (που έχουν δελτίο Ε.Φ.Ο.Α) είναι υποχρεωμένοι να 
παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη του 
αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί) με ποινή 
αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία 
αθλητής/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 
 
 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων για Αγόρια - Κορίτσια  12,14,16,18  
ετών  
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα sets των (6 games) και σε 
ισοπαλία 1-1 set θα διεξάγεται ένα tie-break των 10 πόντων. 

Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει (για όσους έχουν δελτίο Ε.Φ.Ο.Α) 
σύμφωνα με την Πανελλήνια κατάταξη που θα υπάρχει την εβδομάδα 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος από την Ε.Φ.Ο.Α.  

 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων για Αγόρια –Κορίτσια 10 ετών ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ : 

 Oι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα sort set (4 games, στο 4-4 tie-
break των 7 πόντων) το 3ο set θα είναι ένα tie-break των 10 πόντων. 

 Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διατρητές θέσεις. 

 Το σύστημα που θα ισχύσει θα ανακοινωθεί από τον επιδιαιτητή κατά την 
έναρξη των αγώνων. 
 

 Σε όλες τις κατηγορίες θα ισχύσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός της 
Ε.Φ.Ο.Α 
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 Για το τουρνουά αυτό και για τις κατηγορίες Αγόρια – 
Κορίτσια 12,14,16 ετών , μετά από πρόταση αρκετών 
προπονητών και για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
σε αθλούμενους που συνήθως δεν λαμβάνουν μέρος σε 
παρόμοιες διοργανώσεις, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ η 
συμμετοχή αθλητών – τριών που, σύμφωνα με την 
Πανελλήνια κατάταξη της εβδομάδας των αγώνων, θα 
βρίσκονται μέχρι τον αριθμό 32. 
 

 

 
 

 

 Μετά το τέλος των αγώνων οι πρώτοι νικητές-τριες όλων 
των κατηγοριών , θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν 
ένα (1) game με την Λένα Δανιηλίδου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ε. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ             Κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
 


