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Αθήνα 12/12/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR
ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12,14,16 ΕΤΩΝ
20-22/12/2013
Α.O.A. ATTIKΟΣ ΗΛΙΟΣ
Η Ένωση Ομίλων Αντισφαίρισης της Η’ Περιφέρειας αναθέτει το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
Αντισφαίρισης Η’ Ένωσης για Αγόρια και Κορίτσια 12, 14, 16 ετών, στoν Α.Ο.Α. ΑΤΤΙΚΟ
ΗΛΙΟ(Αρτέμιδος 7, Άνοιξη τηλ: 2108142425)
Οι όροι Αθλητής, προπονητής κ.λ.π. συμπεριλαμβάνουν και Αθλήτρια, προπονήτρια κ.λ.π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Παρασκευή 20 έως Κυριακή 22 Δεκεμβρίου και αν χρειασθεί Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ
1. Αγόρια
(1997-2000)
2. Κορίτσια (1997-2000)
Β. ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ
1. Αγόρια
(το 2003 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 19/12/13)
2. Κορίτσια (το 2003 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 19/12/13)
Γ. ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ
1. Αγόρια
(το 2003 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 19/12/13)
2. Κορίτσια (το 2003 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 19/12/13)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: μέχρι Τετάρτη 18/12/2013 και ώρα 12:00

στο e mail
henositennis@yahoo.gr
Κάθε Σύλλογος για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να έχει ομάδα με 2 τουλάχιστον αθλητές στην
κατηγορία.
Σε κάθε ομάδα μπορούν να δηλωθούν δύο (2) αθλητές αντίστοιχα ως αναπληρωματικοί, οι οποίοι
δηλώνονται στην έδρα των αγώνων.
Οι Σύλλογοι που έχουν στην δύναμή τους περισσότερα από τρία (3) παιδιά στην ίδια κατηγορία
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με περισσότερες ομάδες.
Ο σύλλογος δηλώνει με πόσες ομάδες συμμετέχει, καθώς και τα ονόματα των 2 πρώτων αθλητών. Οι
αναπληρωματικοί αθλητές δηλώνονται από τον Αρχηγό της Ομάδας με την ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ μισή
ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα της ομάδας.
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Η ομάδα που θα δηλωθεί την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής ΠΡΕΠΕΙ να αποτελείται από τους
ίδιους αθλητές.
Μετά από το ξεκίνημα των αγώνων (sign-in) δεν μπορεί να γίνει αλλαγή των 2 δηλωθώντων
αθλητών (αυτών που θα αποτελούν την ομάδα για την κλήρωση) από τη μία ομάδα σε άλλη.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι την Τετάρτη 18/12/2013 και ώρα 13:00
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Την Τετάρτη 18/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΕΦΟΑ
(Υμηττού 267 , Παγκράτι) από την Επιδιαιτητή και έχουν δικαίωμα να την παρακολουθήσουν ή και να
συμμετέχουν αθλητές, προπονητές καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων.
Για την κατηγορία 10 ετών δεν υπάρχει βαθμολογία. Η σύνθεση των ομάδων στην κατηγορία 10 ετών
θα γίνεται ελεύθερη και η κλήρωση τυχαία.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ισχύει η Ενωσιακή Βαθμολογία που έχει η Η’ Ένωση στις 17/12/2013.
Η αξιολόγηση των Συλλόγων για την δημιουργία των τιράζ (SEEDED και κλήρωση) γίνεται με το
άθροισμα της ατομικής βαθμολογίας, των δύο από τους δηλωθέντες αθλητές με βάση την Ενωσιακή
βαθμολογία.
* Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων με διαφορετικό αριθμό βαθμολογούμενων παικτών:
θα προκρίνεται το σωματείο με τους περισσότερους βαθμολογούμενους παίκτες-τριες.
* Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων με ίδιο αριθμό βαθμολογούμενων παικτών:
θα προκρίνεται το σωματείο που θα έχει το καλύτερο Νο 1.
* Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων χωρίς βαθμολογούμενους παίκτες-τριες:
Η πρόκριση θα προκύψει μετά από κλήρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Κάθε σύλλογος έχει υποχρέωση να ενημερωθεί από την Πέμπτη
19/12/2013 στο Site της Ένωσης www.h-enositennis.com

Υπεύθυνος αγώνων: Aλίκη Κουτσούρη(6944764648)
Επιδιαιτητής αγώνων: Γιάννης Μαυρίδης( 6943618426)
Ιατρική Κάλυψη: Θα ανακοινωθεί
Γήπεδα : 4 μοκέτα
Παράβολο συμμετοχής : 25 Euro ανά Κατηγορία-Φύλλο-Ομάδα στη γραμματεία της έδρας (ημέρα
έναρξης των αγώνων).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγώνες γίνονται με σύστημα ΝΟΚ ΑΟΥΤ σε τιράζ ανάλογο της συμμετοχής.
Όλες οι συναντήσεις περιλαμβάνουν 2 ΜΟΝΑ, και 1 ΔΙΠΛΟ, κατά σειρά Νο 2, Νο 1 - Διπλό.
Οι αγώνες για την κατηγορία κάτω των 10 ετών θα διεξαχθούν με πράσινη μπάλα.
Οι αθλητές πρέπει να δηλωθούν στην ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ μισή ώρα πριν από την έναρξη του πρώτου
προγραμματισμένου αγώνα από προπονητή της ομάδας.
Για τις κατηγορίες 12-14-16 ετών η δήλωση γίνεται με τη σειρά που θα έχουν στην Ενωσιακή
κατάταξη. Αν υπάρχουν ισόβαθμοι ή αβαθμολόγητοι αθλητές, δηλώνονται με την σειρά που επιθυμεί
ο σύλλογός τους.
Η σειρά όλων των παικτών (για όλες τις κατηγορίες) παραμένει όπως είναι στην ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ της
ομάδας, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων. Ο αναπληρωματικός
μπορεί να αγωνιστεί μόνο ως Νο 2 και στα διπλά, ενώ στην περίπτωση χρησιμοποίησης του
αναπληρωματικού, η σύνθεση της Ομάδας ανάλογα με το ποιος παίκτης αντικαθίσταται μπορεί να
έχει τις εξής μορφές:
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1. Αντικατάσταση του No 1
Το No 2 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός 1αγωνίζεται ως Νο 2 ή
Ο αναπληρωματικός 2 αγωνίζεται ως Νο 2
2. Αντικατάσταση του No 2
Το No 1 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός 1 αγωνίζεται ως Νο 2 ή
Ο αναπληρωματικός 2 αγωνίζεται ως Νο 2
3. Αντικατάσταση του Νο1 και Νο2
Ο αναπληρωματικός 1 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός 2 αγωνίζεται ως Νο 2
Στα διπλά μπορούν να αγωνισθούν όποιοι παίκτες από τους δηλωθέντες στην ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,
επιλέξει ο προπονητής κάθε ομάδας, χωρίς κάποιον περιορισμό.
Δέκα (10) λεπτά αφού τελειώσουν τα μονά παιχνίδια παραδίδονται οι δηλώσεις των διπλών στον
Επιδιαιτητή συγχρόνως και από τους δύο συλλόγους αντιπάλους κάθε φορά. Αν στο διπλό έχει
δηλωθεί αθλητής που αγωνιζόταν στο μονό που τελείωσε τελευταίο δικαιούται μισή (1/2) ώρα
ξεκούρασης πριν αγωνισθεί στο διπλό.
Ο Επιδιαιτητής ελέγχει και αλλάζει την σειρά δήλωσης των αθλητών από το Σωματείο τους, αν
διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συμμετοχής.
Κάθε ομάδα μπορεί να αγωνισθεί μέχρι δύο συναντήσεις ημερησίως, αναλόγως το πρόγραμμα.
Κανένας αγώνας δεν θα μπορεί να αρχίσει μετά της 21:30.
Οι αγώνες των Μονών στις κατηγορίες των 12, 14 και 16 ετών γίνονται στα δύο νικηφόρα sets των 6
games με tie break των 7 πόντων σε όλα τα sets. Οι αγώνες του Διπλού θα διεξαχθούν σε δύο
νικηφόρα sets των 6 games με το NO-AD system και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παίζεται ένα
match tie-break των 10 πόντων.
Οι αγώνες των Μονών στην κατηγορία κάτω των 10 ετών γίνονται στο ένα set των 6 games με tie
break των 7 πόντων. Οι αγώνες του Διπλού θα διεξαχθούν σε ένα set των 6 games με το ΝΟ-AD
system.
Για την κατάκτηση της 3ης θέσης γίνεται μικρός τελικός μεταξύ των ηττημένων των ημιτελικών.
Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης τραυματιστεί, πριν την έναρξη του αγώνα του και δεν υπάρχει
αναπληρωματικός, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, με τη σειρά που έχει αρχικά δηλωθεί,
χάνοντας όμως τον αγώνα του τραυματισμένου παίκτη-τριας με σκορ 6-0 ή 6-0/6-0 αναλόγως την
κατηγορία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Δελτίο Αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. - Κάρτα αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. -Θεωρημένο δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α με ημερομηνία
1 έτους από γιατρό (σε περίπτωση κατάθεσης του δελτίου στην Ε.Φ.Ο.Α. για μετεγγραφή προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης ή φωτοτυπία του θεωρημένου δελτίου).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. Πετρόχειλος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Γιακουμής

