
 
      

                                     
 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     

 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12,14,16  
15-17/05/2015 

 
Η  Ε΄ Ένωση αναθέτει στον  ΦΘΙΩΤΙΚΟ Ο.Α. το 1ο  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ OPEN  2015 για   

Αγόρια – Κορίτσια  12,14 και 16 ετών από Παρασκευή 15 Μαΐου   έως και Κυριακή 17 
Μαΐου  2015 με παράταση αγώνων εάν χρειασθεί έως Δευτέρα 18 Μαΐου 2015.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν στα Σωματεία – Μέλη της 
Ε’ Ένωσης και  έχουν γεννηθεί: 

1. Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη 2003- 2005 καθώς επίσης και όσοι-ες 
έχουν γεννηθεί από 1/1 έως 31-12-2005. 

2. Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη 2001- 2005 καθώς επίσης και όσοι-ες 
έχουν γεννηθεί από 1/1 έως 31-12-2005. 

3. Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 16 ετών τα έτη 1999- 2002 
4. Οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά δηλώνουν στην ηλικιακή τους κατηγορία. 

 
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: για ΑΚ 12 14 σε (5) green set + (2) Quick 
γήπεδα (εάν χρειασθεί) για ΑΚ 16 σε (2) χωμάτινα γήπεδα με διεύθυνση Χ.Α.Κ. Λαμίας 
γήπεδα τένις.  

Δηλώσεις συμμετοχής: Στο e-mail: diloseis@eesake.gr με την φόρμα συμμετοχών 
που υπάρχει στην ιστοσελίδα, την οποία θα επισυνάψετε στο πιο πάνω email μέχρι 
13/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Θα λάβετε απαντητικό email μόλις οι 
συμμετοχές επεξεργασθούν και ελεγχθούν τα στοιχεία που δηλώσατε 
Απόσυρση: Στην Ε΄ Ένωση,  στο ίδιο e-mail μέχρι 13/05/2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00. 
Κλήρωση των αγώνων: Θα διεξαχθεί ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή 
Ομίλου αμέσως μετά το τέλος του sign-in κάθε κατηγορίας. 
Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in):  Το sign in θα ανακοινωθεί την 
επόμενη ημέρα μετά την λήξη των συμμετοχών. (14/05/2015) 
Διευθυντής αγώνων:  Σέγκης Παναγιώτης (6946473062)  
Επιδιαιτητής αγώνων: Arsova Milena 
Γραμματεία αγώνων: Μανόπουλος Γιώργος (6977702265) 
Ιατρική Κάλυψη:  θα ανακοινωθεί. 
Ανακοίνωση:Επιτρέπεται να λάβουν μέρος και αθλητές-τριες από όλη την Ελλάδα. 
 



 
Υποχρεώσεις αθλητών: Αθλητική ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση 1 έτους, τήρηση κώδικα 
συμπεριφοράς, διαιτησία (αν τους ζητηθεί) και παράβολο συμμετοχής 20€.  
 
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων :  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα knock-out στα 2 νικηφόρα sets των 6 games. Θα 
υπάρξει και ταμπλό consolation για τους ηττημένους-ες του 1ου γύρου. 
 
Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει σύμφωνα με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΑ.   
 
Βαθμολογία: Το πρωτάθλημα είναι αβαθμολόγητο 

 
 

Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

ΣΕΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                   ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


