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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

2ου OPEN ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ
ΣΗ Η΄ ΕΝΩΗ
Για ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ κάτω των 10 ΕΣΩΝ
18-20/10/2013
Η Η’ Έλσζε αλαζέηεη ζηνλ Α.. ΠΔΤΚΗ «Γ.ΚΑΛΟΒΔΛΩΝΗ» ( Πεινπνλλήζνπ 3-5 , Άλσ Πεύθε ηει.
ο
210-8066162) ην 2 OPEN Πξσηάζιεκα γηα Αγόξηα – Κνξίηζηα θάησ ησλ 10 εηώλ (2003-2005)
ππάζινο επίπεδο καθώρ και ηην καηηγοπία Α-Κ 8-10 εηών ποπηοκαλί επίπεδο.
Έλαξμε αγώλσλ: Παπαζκεςή 18 Οκηώβπιος 2013
Λήξη αγώνων: Κςπιακή 20 Οκηυβπίος 2013 (με δςναηόηηηα παπάηαζηρ ηυν αγώνυν)
Δηλώσεις μέτρι: Σπίηη 15 Οκηυβπίος 2013
Απόσσρση μέτρι Σεηάπηη 16 Οκηυβπίος 2013(κέρξη ηηο 12:00)
ΓΔΝΙΚΑ: Ιζρύεη ν Αγσληζηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο Έλσζεο, ν Γεληθόο Αγσληζηηθόο Καλνληζκόο (ΕΦΟΑ θαη Η'
Έλσζεο) θαη ν θώδηθαο Αζιεηηθήο πκπεξηθνξάο. Η αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ, νξίδεηαη ζηνλ
Αγσληζηηθό ρεδηαζκό καο.
Οη όξνη Αζιεηήο, Επηδηαηηεηήο, θηι. ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη Αζιήηξηα, Επηδηαηηήηξηα, θηι.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζιεηήο επηζπκεί λα αγσληζηεί ζε δύν επίπεδα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ν
αξηζκόο ησλ αγώλσλ ηνπ ηελ ίδηα εκέξα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δύν.
Όια ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα, αλ ράζνπλ ζηνλ πξώην ηνπο αγώλα, λα παίμνπλ ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά αθόκα
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οη αζιεηέο-ηξηεο 8 θαη 10 εησλ ( 2003-2005)
ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οη ζύιινγνη δειώλνπλ κε Email ζην: henositennis@yahoo.gr. Όπνηνο δελ
ιάβεη απάληεζε απνδνρήο ηνπ Email ηνπ, παξαθαινύκε λα ηειεθσλεί ζηελ Έλσζε. Η δήισζε ζπκκεηνρήο,
πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξόηππε θόξκα, πνπ βξίζθεηαη ζην Site καο. Θα γίλνπλ δεθηνί θαη alternates
on site (δηθαίσκα έρνπλ όινη νη αζιεηέο, πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ζην ηνπξλνπά).
ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η θιήξσζε γηα ην ΠΡΑΙΝΟ επίπεδν ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 17/10/2013, ζηηο 13:00 γηα
όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζα βγεη ελ ζπλερεία ην πξόγξακκα (ν ρώξνο ηεο θιήξσζεο ζα αλαθνηλσζεί ζην site
καο). Σελ θιήξσζε κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη. Γηα ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ επίπεδν ε
θιήξσζε ζα γίλεη επηηόπνπ από ηνλ Επηδηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ.
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΘΛΗΣΩΝ; Οη αζιεηέο, ζα ελεκεξσζνύλ, γηα ηελ ώξα πνπ ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη
ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, από ηελ Σεηάξηε ην απόγεπκα ζην site ηεο Η’ Έλσζεο www.h-enositennis.com ή
ζην ηει. 2108066162.
Τπεύθςνορ αγώνυν: Καξίλα Ναδαξέλθν , Γηώξγνο Καινβειώλεο ( 2108066162)
Δπιδιαιηηηήρ αγώνυν: Αιέμεο Παπαδνπεηξάθεο ( 6980994138)
Ιαηπική Κάλςτη: Action Med (Γηαηξνί Ελ Δξάζε)
Γήπεδα: 4 ρσκάηηλα θαη 2 ζπλζεηηθό ρόξην
Μπάλερ Wilson (Πξάζηλεο-πνξηνθαιί)
Παπάβολο ζςμμεηοσήρ: Παξάβνιν γηα θάζε αζιεηή Πξάζηλνπ Επηπέδνπ 20€ (3€ γηα ηελ Έλσζε) θαη γηα ην
Πνξηνθαιί επίπεδν 10 € ρσξίο δηθαίσκα γηα ηελ Έλσζε. Ειάρηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ αλά θαηεγνξία, ώζηε
λα γίλνπλ νη αγώλεο, είλαη ν αξηζκόο 8.
Σπόπορ διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν: Σο Ππάζινο επίπεδο παίδεηαη ζε θαλνληθό γήπεδν κε «πξάζηλεο
κπάιεο». Θα εθαξκνζηεί ηακπιό κε ζέζεηο seeded από πξνεγνύκελα ηνπξλνπά. Ο αγώλαο θξίλεηαη ζε δύν
ληθεθόξα short-sets (4 games, ζην 4-4 tie-break ησλ 7 πόλησλ). Σν ηξίην set είλαη έλα tie-break ησλ 7
πόλησλ.

- Σο Ποπηοκαλί επίπεδο παίδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα «πνξηνθαιί γήπεδν» (18m x 6,5m), κε θηιέ
ύςνπο 80cm θαη κε «πνξηνθαιί κπάιεο».
Σν ζύζηεκα δηεμαγσγήο ζα είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Επηδηαηηεηή θαη ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό
παηδηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ (2 ληθεθόξα match tie-break 7 πόλησλ ή 1 mini set).Οη πξνπνλεηέο-βνεζνί ζα
βξίζθνληαη ζην γήπεδν γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.

Με εθηίκεζε,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Ε. ΠΕΣΡΟΥΕΙΛΟ

Κ. ΓΙΑΚΟΤΜΗ

