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"20 ΧΡΟΝΙΑ Η΄ ΕΝΩΣΗ"
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ROUND ROBIN
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α-Κ 12/14/16
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρωτάθλημα

Ονομασία

ΑΓΩΝΕΣ ROUND ROBIN Η’ ΕΝΩΣΗΣ
Ημερομηνίες
Διεξαγωγής

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου
από ώρα 09.00

Σάββατο 07
Σεπτεμβρίου

Κυριακή 08
Σεπτεμβρίου

ΕΔΡΑ
Διεύθυνση γηπέδων

Όμιλος

Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Επιφάνεια

4 χωμάτινα

Επιδιαιτητής
αγώνων

Ταμπόση Τερέζα
6957160608
Τάσος Πολυχρονόπουλος
6945386726
ACTION MΕD

Υπεύθυνος Η’
ΕΝΩΣΗΣ
Γιατρός
αγώνων

Δάφνης & Καλλιγά
Μπάλες

Isospeed
Βοηθοί
επιδιαιτητή

Χαντζής Δημήτρης
Στρόφαλης Νίκος
Υπεύθυνος αγώνων
Σωκράτης
Κουτσογιώργος
Τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των αγώνων

210 6812557, 6821726

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο πίνακας με τους έξη πρώτους στη βαθμολογία αθλητές-τριες, καθώς και οι
αναπληρωματικοί, θα αναρτηθεί στο site της ΕΝΩΣΗΣ την Παρασκευή 30-8-2019 . Οι έξη
πρώτοι, καθώς και οι έξη αναπληρωματικοί, θα προκύψουν από την βαθμολογία της ΕΦΟΑ
που θα ισχύει την τελευταία εβδομάδα (35η) του Αυγούστου (26-30/8). Μέχρι την Τρίτη 3-92019 και ώρα 12.00 θα μπορούν να δηλώσουν την θετική ή αρνητική απάντηση, όσον αφορά
τη συμμετοχή τους στην άνω διοργάνωση. Οι δηλώσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά
στην ΕΝΩΣΗ στο e-mail: henositennis@yahoo.gr. Θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός
μητρώου ΕΦΟΑ, το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, ο όμιλος στον οποίο ανήκουν καθώς
και τηλέφωνο επικοινωνίας για καλύτερη εξυπηρέτηση. Αν κάποιος αθλητής-τρια έχει
βαθμολογία σε δύο κατηγορίες, θα πρέπει να επιλέξει σε ποια θα αγωνισθεί.
Ο οριστικός πίνακας συμμετοχών θ’ αναρτηθεί την Τετάρτη 4-9-2019.
Σημ.: Η μη δήλωση εξομοιώνεται με αρνητική απάντηση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
H΄ Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων

.

H΄ Ένωσης με το
"Χαμόγελο Του Παιδιού"

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

SIGN IN
Οι ώρες sign-in θ’ ανακοινωθούν από την επιδιαιτητή στις 5-9-2019 μετά τις 12.00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

• Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Δικαίωμα
συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο τους. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει
και το κόστος της Κάρτας Αθλητή.
• Οι αθλητές 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 σε αγωνιζόμενο από τον Όμιλό του

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
* Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί για τις κατηγορίες Αγόρια / Κορίτσια κάτω των 12, 14 και 16
ετών.
* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 6 καλύτεροι βαθμολογούμενοι αθλητές της Η΄ Ένωσης από
όσους δηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξάρτητά από την ηλικία τους, δεν μπορούν όμως να
βρίσκονται σε βαθμολογική θέση χαμηλότερη από την 12η.
* Με κόκκινα γράμματα είναι αναπληρωματικοί αθλητές σε περίπτωση που δεν λάβει μέρος
κάποιος από τους 6 πρώτους.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις την 1η και τη 2η
1η Φάση: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα round robin σε δύο ομάδες Α,Β στην κάθε
κατηγορία, η κάθε ομάδα θα αποτελείται από τρεις παίκτες.
Ο διαχωρισμός των παικτών στις δύο ομάδες θα γίνει ως εξής:
Το 1 και 2 μπαίνουν επικεφαλής της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
Το 3 και 4 μπαίνουν στην 2η θέση της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
Το 5 και 6 μπαίνουν στην 3η θέση της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
2η Φάση: Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες round robin στην Α και Β ομάδα θα γίνουν οι
αγώνες κατάταξης ως εξής:
1) Ο παίκτης που κατέλαβε τη 1η θέση στους αγώνες του round robin της Α ομάδας με
τον παίκτη που κατέλαβε τη 1η θέση στους αγώνες του round robin της Β ομάδας, για
τις θέσεις 1, 2 .
2) Ο παίκτης που κατέλαβε τη 2η θέση στους αγώνες του round robin της Α ομάδας με
τον παίκτη που κατέλαβε τη 2η θέση στους αγώνες του round robin της Β ομάδας, για
τις θέσεις 3, 4.
*Οι αγώνες, για όλες τις κατηγορίες θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα set..
* Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων παικτών η κατάταξή τους προκύπτει σύμφωνα
με τον κανονισμό της I.T.F. για την κατάταξη παικτών με σύστημα round robin, που έχει ως
εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ROUND ROBIN
*Ο παίκτης παίρνει ένα βαθμό για κάθε νίκη.
*Αν δύο παίκτες έχουν ίσο αριθμό βαθμών, το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσά τους θα
κρίνει τον νικητή.
*Αν τρεις ή περισσότεροι παίκτες έχουν ίσο αριθμό βαθμών, ακολουθείται η διαδικασία:
-Το ποσοστό των κερδισμένων σετ προς τα παιγμένα σετ εναντίων όλων των παικτών,
κρίνει τον νικητή.
- Αν το ποσοστό των κερδισμένων σετ είναι ίσο, το ποσοστό των κερδισμένων games
προς τα παιγμένα games εναντίων όλων των παικτών, κρίνει τον νικητή.
-Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, αυτή θα λυθεί με κλήρωση.
Αν κάποιος αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός κτλ.) θα καταμετρηθεί για
θέματα ισοβαθμίας το πλήρες σκορ. Π.χ. Αν προηγείται ο Παίκτης Α του Παίκτη Β 6-1 2-0 και ο
Παίκτης Β τραυματιστεί και εγκαταλείψει, το σκορ θα καταγραφεί ως 6-1 6-0. Αν ένας αγώνας
είναι walk-over το σκορ θα καταγραφεί ως 6-0/ 6-0.
 Σε περίπτωση ένστασης, γίνεται για όλα τα θέματα Κανονισμών και διαδικασίας προς
τον Επιδιαιτητή με παράβολο 20 € εκτός των αποφάσεων κρίσεων αγωνιστικού
περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του Επιδιαιτητή είναι Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ε Σ.
Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με βάση τους
υπάρχοντες Κανόνες I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για θέματα Κανονισμών και Προκήρυξης
Αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

Σ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ





Οι πρώτοι νικητές-τριες θα κερδίσουν μία εβδομάδα - δωρεά - προπόνηση στο
φημισμένο προπονητικό κέντρο της Angie Κerber.
Στους φιναλίστ θα δοθεί αναμνηστικό δώρο από την εταιρεία BABOLAT.
Τέλος θα κληρωθούν δύο φανέλες των Σάκκαρη και Τσιτσιπά για τους υπολοίπους.
Όλοι οι αθλητές-τριες που θα λάβουν μέρος θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Σε περίπτωση που κάποιος-α νικητής-τρια δεν μπορέσει να μεταβεί στο εξωτερικό, θα
αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο-η στη σειρά κατάταξης.

