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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΔΝΩΙΑΚΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Δ3
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 14 ΔΣΩΝ
18-20/10/2013

Η H΄ Έλωζε αλαζέηεη ζηελ Α.. ΠΔΤΚΗ «Γ.ΚΑΛΟΒΔΛΩΝΗ» ( Πελοποννήζος
3-5 , Άνυ Πεύκη ηει. 210-8066162)
ην 3ο ΔΝΩΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Δ3 2013 για Αγόπια – Κοπίηζια 14 εηών ηελ Παξαζθεπή 18 έωο θαη
Κπξηαθή 20 Οθηωβξίνπ 2013. ε πεπίπηυζη μεγάληρ ζςμμεηοσήρ οι αγώνερ ενδέσεηαι
να ηελειώζοςν μια μέπα απγόηεπα.
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ:
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηα ωκαηεία – Μέιε ηεο
Η Έλωζεο θαη έρνπλ γελλεζεί ηα έηε:
1. Γηα ηελ θαηεγνξία Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 14 εηώλ ηα έηε 1999 έωο θαη 2002
θαζώο επίζεο θαη όζνη έρνπλ γελλεζεί από 1/1 έωο 17-10-2003
ε πεπίπηυζη πος ζε κάποια καηηγοπία δεν ςπάπσοςν ηοςλάσιζηον οκηώ (8)
αθληηέρ/ηπιερ ηόηε η καηηγοπία αςηή ΓΔΝ θα διεξάγεηαι.
Γήπεδα διεξαγυγήρ: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε 4 ρωκάηηλα θαη 2 ζπλζεηηθό ρόξην
Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: ηελ Η΄ Έλωζε, , e-mail: henositennis@yahoo.gr κέρξη
15/10/2013 εκέξα Σξίηε. ηιρ δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ θα ππέπει να

αναγπάθεηαι οπυζδήποηε ηο έηορ γέννηζηρ και ο Α.Μ. ΔΦΟΑ ηος κάθε
ζςμμεηέσονηα.
Απόζςπζη: ηελ Η΄ Έλωζεe-mail: henositennis@yahoo.gr
Σεηάξηε θαη ώξα 12:00.

κέρξη 16/10/2013 εκέξα

Κλήπυζη ηυν αγώνυν: Θα γίλεη ΓΗΜΟΙΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηνξγαλωηή Οκίινπ
ακέζωο κεηά ην ηέινο ηνπ sign-in.
Ώπερ πποζέλεςζηρ αθληηών για εγγπαθή (Sing in): Οη ώξεο πξνζέιεπζεο ηωλ
αζιεηώλ γηα ην sign – in ζα αλαθνηλωζνύλ Πέκπηε 17/10 κεηά ηεο 11:00.
Τπεύθςνορ αγώνυν: Καξίλα Ναδαξέλθν , Γηώξγνο Καινβειώλεο ( 2108066162)
Δπιδιαιηηηήρ αγώνυν: Αιέμεο Παπαδνπεηξάθεο ( 6980994138)
Ιαηπική Κάλςτη: Action Med (Γηαηξνί Δλ Γξάζε)
Σηλ. Καηά ηην διάπκεια ηυν Αγώνυν : 210-8066162

Τποσπεώζειρ αθληηών: Αζιεηηθή ηαπηόηεηα, ηαηξηθή βεβαίωζε, θάξηα αζθάιηζεο αζιεηή
ε νπνία νξίδεηε ζηα 25 €, ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο, δηαηηεζία (αλ ηνπο δεηεζεί),
παξάβνιν ζπκκεηνρήο 20€ (από ηα νπνία ηα 3 € ζα απνδνζνύλ ζηελ Έλωζε)
Σπόπορ διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν για Αγόπια - Κοπίηζια 14 εηών :
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε 2 ληθεθόξα sets ηωλ 6 games (6 – 6 tie-break ηωλ 7 ληθεθόξωλ
πόληωλ).
ε πεξίπηωζε κεγάιεο ζπκκεηνρήο ην πξωηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 2 ληθεθόξα sets ηωλ (6
games) θαη ζε ηζνπαιίαο 1-1 set ζα δηεμάγεηαη έλα tie-break ηωλ 10 πόληωλ.
Η θαηάξηηζε ηωλ ηακπιό ζα γίλεη βάζε ηεο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΙ
ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ.
Βαθμολογία:
Βαζκνινγία Δζληθώλ Πξωηαζιεκάηωλ Δ3 γηα ηηο θαηεγνξίεο 12, 14, 16 (αλάινγα κε ηελ
ειηθία) είλαη απηή πνπ νξίδεηαη ζηνλ αγωληζηηθό ζρεδηαζκό ηεο Δ.Φ.Ο.Α.
Θα ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνίλωζε θαηά ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ.

Με εθηίκεζε,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Δ.ΠΔΣΡΟΥΔΙΛΟ

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Κ.ΓΙΑΚΟΤΜΗ

