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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

      4o Ε4 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  H’ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12,14,16 ΕΤΩΝ 

       23– 25/9/2016 
 

 
Η  H΄ Ένωση αναθέτει στον  Σ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ (  Θέση οχυρού, οχυρού 10 

ραφήνα ) το 4ο Ε4 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Η’ ΕΝΩΣΗΣ για   Αγόρια – Κορίτσια 12, 14, 
16, ετών την Παρασκευή 23 Σεπτεμβριο έως και Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου  
2016,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 12 ετών τα έτη 2004 έως 
και 2006 και τα 10άρια με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως την 
22/9/2016 
2. Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη 2002 έως 
και 2006 και τα 10άρια με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως την 
22/9/2016 
3.Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 16 ετών τα έτη 2000 έως 
και το 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) green set γήπεδα 
του Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ και 2  green set του Α.Ο.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ   
 



  

Δηλώσεις συμμετοχής : Στην Η΄ Ένωση,  e-mail: henositennis@yahoo.gr  
μέχρι 20/9/2016 ημέρα Τρίτη, ΜΟΝΟ από τον ΌΜΙΛΟ που ανήκει ο αθλητής-τρια 
ή από τον ΓΟΝΕΑ (κηδεμόνα) με υποχρεωτική αναφορά του ομίλου προέλευσης 
και ΜΟΝΟ με την επίσημη φόρμα δήλωσης συμμετοχής της Ένωσης. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες από το Νο 57 της Πανελλήνια 
κατάταξης . 
Απόσυρση: Tετάρτη 21/9/2016 και ώρα 12:00 
Στους αγώνες θα μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές-τριες ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΦΟΑ με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση 
ισχύος ενός (1) έτους και με κάθε πρόσφορο τρόπο να αποδεικνύουν την 
ηλικία τους ( αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης)  
 
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 22/9/2016 μετά της 
14:00. 
 
Διευθυντής αγώνων:  Mαρσέλλου Σοφία (6972728225) 
Επιδιαιτητής αγώνων: Χαντζής Δημήτρης (6973799306) 
Ιατρική Κάλυψη:  Action Med 
Γραμματεία Αγώνων :  Ευθύνη ομίλου 
Τηλ. Κατά την διάρκεια των Αγώνων : 6988081776, 2294026418 
 
 

Η πρώτη λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί στο site της Η’ ΈΝΩΣΗΣ την  
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου  μετά της 14:00.  

Η τελική λίστα θα αναρτηθεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου  μετά της 14:00 

 

 
Υποχρεώσεις αθλητών:  

 Ιατρική βεβαίωση (εντός του έτους) 

 παράβολο συμμετοχής 15 € (από τα οποία 2 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  ετών  

mailto:henositennis@yahoo.gr


  

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. Σε περίπτωση μεγάλης 
συμμετοχής ή δυσμενών καιρικών συνθηκών μπορεί να ορισθεί πριν την έναρξη 
των αγώνων, η διεξαγωγή αυτών σε δύο(2) νικηφόρα mini set των τεσσάρων(4) 
games ή  η εφαρμογή του συστήματος ΝO AD. Υποχρεωτικά οι ημιτελικοί  και οι 
τελικοί θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα set. 
 
Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει σύμφωνα με την ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ που δημιουργήθηκε μετά  το 3ο Ε4 της Ένωσης. 
Ειδικά για την κατηγορία Κ16 η κατάρτιση του ταμπλό για όσες αθλήτριες 
έχουν δελτίο ΕΦΟΑ θα γίνει σύμφωνα με την Πανελλήνια κατάταξη. 

 

 Σε όλες τις κατηγορίες θα ισχύσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Ε.Φ.Ο.A 
 

 

Παρακαλούνται οι σύλλογοι όπως ενημερώσουν τους 
γονείς των αθλητών για την σύναψη συνεργασίας της 
Ένωσής μας με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών , προκειμένου 
να συγκεντρωθούν κάθε λογής φάρμακα για το κοινωνικό 
ιατρείο. 
Στην γραμματεία των αγώνων θα υπάρχει ειδική υποδοχή 
όπου θα συλλέγονται τα φάρμακα. 

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                         Κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 


