ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΥΜΗΤΤΟΥ 267, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΤΗΛ: 210-7563170-2
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr

Αρ. Πρωτ. 19

Αθήνα 10/10/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2ο OPEN Η-4 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ H' ΕΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12,14,16 ΕΤΩΝ
26-28/10/2018

Η H' Ένωση αναθέτει στην Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ.Βας. Όλγας 2, Αθήνα)
το δεύτερο OPEN Πρωτάθλημα Η-4 για Αγόρια - Κορίτσια 12, 14, 16 ετών
την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου

έως και Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, με

δυνατότητα παράτασης των αγώνων.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν στα Σωματεία Μέλη της ΕΦΟΑ από ΟΛΕΣ της Ενώσεις της ΕΦΟΑ, καθώς και όσοι αθλητέςτριες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΦΟΑ (όπως παρακάτω διευκρινίζεται) και έχουν
γεννηθεί τα έτη:
1.

Για τις κατηγορίες Αγόρια - Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη (2006 -2007
& 2008 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 25/10/2018)

2.

Για τις κατηγορίες Αγόρια - Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη (2004 -2006
& 2007 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 25/10/2018)

3.

Για

τις κατηγορίες Αγόρια - Κορίτσια κάτω των 16 ετών τα έτη (2002-

2003-2004 & 2005 )

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 τρία (3) green set και
τέσσερα (4) χωμάτινα γήπεδα του Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ.
Δηλώσεις συμμετοχής: Στην Η' Ένωση, e-mail: henositennis@yahoo.gr
μέχρι 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη , ΜΟΝΟ από τον ΌΜΙΛΟ που ανήκει ο
αθλητής-τρια ή από τον ΓΟΝΕΑ (κηδεμόνα) με υποχρεωτική αναφορά του
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η΄ Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
για τη συλλογή φαρμάκων

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ομίλου προέλευσης και ΜΟΝΟ με την επίσημη φόρμα δήλωσης συμμετοχής
της Ένωσης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες από το Νο 57 της Πανελλήνιας
κατάταξης.
Απόσυρση: Τετάρτη 24/10/2018
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 25/10/2018 μετά τις
14:00.
Η λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί στο site της Η΄ ΈΝΩΣΗΣ την Πέμπτη 25
Οκτωβρίου μετά τις 12:00 το πρωί.
Διευθυντής αγώνων : Κώστας Παπανικολάου (6944694152)
Επιδιαιτητής αγώνων : Πατσουράκου Ντόρα (6934306004)
Βοηθοί επιδιαιτητή : Λένα Γραμμενίδου, Νίκος Στρόφαλης
Ιατρική Κάλυψη : Action Med
Γραμματεία Αγώνων : Ευθύνη ομίλου
Τηλ.Κατά την διάρκεια των Αγώνων: 2109232872
Μπάλες: Isospeed
Υποχρεώσεις αθλητών:


Ιατρική βεβαίωση (εντός του έτους).



Παράβολο συμμετοχής 15 €.

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
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περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής/τρια σε
αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό τους.
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων για Αγόρια - Κορίτσια 12,14,16 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. 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 ΝΟ AD. Υποχρεωτικά οι
ημιτελικοί και οι τελικοί θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα set. Οι αγώνες της
κατηγορίας Α-Κ 12 ετών θα διεξαχθούν στα green set γήπεδα.
Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει (για όσους έχουν δελτίο ΕΦΟΑ)
σύμφωνα με την Πανελλήνια κατάταξη που θα υπάρχει την εβδομάδα
διεξαγωγής του πρωταθλήματος από την ΕΦΟΑ.
• Σε όλες τις κατηγορίες θα ισχύσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Ε.Φ.Ο.Α.
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.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσοι αθλητές-τριες συμμετείχαν κατά το έτος 2017 στις διοργανώσεις Η-4
ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΦΟΑ, ΔΕΝ θα μπορούν ν’ αγωνιστούν και το 2018 χωρίς
δελτίο. Θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος στις διοργανώσεις Η-4,
να φροντίσουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την έκδοση δελτίου ΕΦΟΑ, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΝΩΣΗΣ μας των ετών
2016-2017-2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας της 26-9-2018, όλα τα έσοδα του
τουρνουά Η-4 της 26-28/10/2018 θα διατεθούν στους πυρόπληκτους
αθλητές της Ένωσής μας. Θεωρούμε υποχρέωσή μας, ως εκ τούτου, να
ευχαριστήσουμε:
Α)

Τον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ για την ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση
των γηπέδων του.

Β)

Την Κα ΝΤΟΡΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ για τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή των
υπηρεσιών επιδιαιτησίας.

Γ)

Τους βοηθούς ΛΕΝΑ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΗ για τη
ΔΩΡΕΑΝ παροχή βοήθειας στην επιδιαιτητή.

Δ)

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ACTIONMED Γιατροί εν δράσει» για τη
ΔΩΡΕΑΝ παροχή των ιατρικών υπηρεσιών.

Ε)

Την εταιρεία «TENNIS PHILOSOPHY» για τις ΔΩΡΕΑΝ μπάλες για το
τουρνουά.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

στην επιτυχία του τουρνουά αυτού



Σε όλους τους αθλητές-τριες που θα λάβουν μέρος, θα δοθεί κατά το sign-

in, αναμνηστικό της Ένωσής μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

Κ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

4

