
 
                                           Ημερομηνία:  26/5/2015 

                                                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                Ο ΑΟΑ"ΙΦΙΤΟΣ" ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και ο ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ        
διοργανώνουν  OPEN πρωτάθλημα  προετοιμασίας κατηγορίας ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ετών                                                
από   06-08/06/2015 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

12άρια 

                2003-2004  και τα 10άρια αν έχουν κλείσει τα 10 έως 06/06/15  
 

Ηλικία Κυρίως ταμπλό αρχή Κ.Τ. τέλος Πιθανή παράταση 

Α12  
Σα 06-Ιουν-15 Κυ 07-Ιουν-15 Δε          08-Ιουν-15 

Κ12  
Σα 06-Ιουν-15 Κυ 07-Ιουν-15 Δε          08-Ιουν-15 

 
ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΑΣ 

Διεύθυνση γηπέδων 

ΕΑΚ ΜΙΚΡΑΣ. ,ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ:ΤΕΡΜΑ Ν. ΚΡΗΝΗΣ 
Επιφάνεια 

6 green set 
Μπάλες 

HEAD PRO 

Επιδιαιτητής Ανεσιάδης Χαράλαμπος     
6977085040 

Διευθυντής 
Αγώνων 

Απόστολος Τριανταφυλλίδης 
6942445264 

Γιατρός 
 

Θα ανακοινωθεί Τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των αγώνων  

6942445264 , 6977085040 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης Πέμπτη 4 Ιουνίου ως 14.00 

e-mail συμμετοχής tennisifitos@gmail.com  
 

SIGN IN ΜΟΝΑ 
Την ώρα του αγώνα – βάση του προγράμματος που θα ανακοινωθεί 

SIGN IN ΔΙΠΛΑ 
Ανάλογα με τη συμμετοχή θα ανακοινωθεί στην έδρα των αγώνων 

Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί την Πέμπτη μετά τις  18.00 στο www.benosi.gr  
  

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑ Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα ομίλων των 4ων (round robin) σε αγώνα ενός  set  των 6 games  και 

στη συνέχεια οι 2 καλύτεροι των ομίλων θα αγωνιστούν σε αγώνες μονού αποκλεισμού (knock out) 2 set 
των 6 game και σε περίπτωση ισοπαλίας super tie break των 10 πόντων  μέχρι και τους τελικούς . Σε 
περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος αθλητής θα ισχύει ο κανονισμός του lucky looser .  

ΔΙΠΛΑ Το sign in των διπλών θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων ανάλογα με τις δηλώσεις των 
συμμετοχών 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 Ο σωστός Αριθμός Μητρώου Ε.Φ.Ο.Α.,  η ημερομηνία γέννησης  και η κατηγορία που συμμετέχουν  να 
αναγράφονται υποχρεωτικά στη δήλωση συμμετοχής 

 Ιατρική βεβαίωση ή ιατρική βεβαίωση στο δελτίο ΕΦΟΑ 

 παράβολο συμμετοχής 20 € 

 Οι νικητές/-τριες 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/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 

 
 
 
 

http://www.benosi.gr/

