
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

6ου  OPEN Α.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου LARISSA SPORTS CENTER, στην Τερψιθέα 

Λάρισας, διεξήχθη το 6ο Πανελλήνιο OPEN τουρνουά ανδρών, υπό την αιγίδα του Α.Σ. 

ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

Με το αρ. πρωτ. 3368/31-08-2015 έγινε η Προκήρυξη των αγώνων και η οποία αναρτήθηκε 

στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΦΟΑ. 

Δεν έγιναν αγώνες γυναικών, καθώς δήλωσαν συμμετοχή μόνο 5 αθλήτριες. 

Για το πρωτάθλημα ανδρών δήλωσαν συμμετοχή 20 αθλητές μέσω της ΕΦΟΑ ενώ 2 αθλητές 

δήλωσαν τη συμμετοχή τους στα γραφεία του συλλόγου. Έτσι στο τουρνουά συμμετείχαν 22 

αθλητές. 

Δεν έγιναν προκριματικοί αγώνες καθώς ο αριθμός των αθλητών ήταν μικρότερος των 32. 

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό έγινε την Παρασκευή, 02-10-2015 και ώρα 18,00, στα γραφεία 

του συλλόγου, από τον βοηθό επιδιαιτητή Κο Καραμήτρο Κων/νο και υπό την παρουσία των 

αθλητών Σιδεράκου Αλέξανδρου και Χαρατσή Αναστάσιου. 

Οι αγώνες ξεκίνησαν το Σάββατο 03-10-2015 και τελείωσαν την Τετάρτη 07-10-2015. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν κάτω από αίθριες καιρικές συνθήκες και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα 

διεξαγωγής των αγώνων λόγω ατμοσφαιρικών καιρικών συνθηκών, πλην του τελικού ο οποίος 

έγινε μια ώρα και 10 λεπτά αργότερα, λόγω έντονης βροχόπτωσης. 

Οι αθλητές Σταυρόπουλος Δημήτριος, Κωστίκογλου Μιχάλης, Πατσουράκος Δημήτριος και 

Νικολούλης Κων/νος, ενώ δήλωσαν συμμετοχή, δεν παρουσιάστηκαν για sign in, πλην όμως 

τηλεφώνησαν και ενημέρωσαν ότι ο λόγος της μη προσέλευσή τους ήταν ιατρικός. 

Ο αθλητής Σταυρόπουλος Δημήτριος προσκόμισε με e-mail ιατρική βεβαίωση στη γραμματεία 

των αγώνων, ενώ οι αθλητές Κωστίκογλου Μιχάλης, Πατσουράκος Δημήτριος και Νικολούλης 

Κων/νος, δεν προσκόμισαν ιατρική βεβαίωση μέχρι τη λήξη της διοργάνωσης (22.30 της 07-

10-2015). 

Ο αθλητής Στεργιούλας Χρήστος-Μάριος αγωνίστηκε στο γύρο των 32, αλλά στο γύρο των 16 

τηλεφώνησε και ενημέρωσε τη γραμματεία ότι δεν μπορεί να προσέλθει λόγω ιατρικού 

προβλήματος. Δεν προσκόμισε όμως ιατρική βεβαίωση μέχρι τη λήξη της διοργάνωσης (22.30 

της 07-10-2015). 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα αγωνιστικό εντός ή εκτός 

παιδιάς.  

Ο βοηθός επιδιαιτητή, κος Καραμήτρος Κών/νος, εκτέλεσε καθήκοντα solo chair umpire στους 

δύο ημιτελικούς και στον τελικό, καθώς και έναν αγώνα στο γύρω των 16.  

Νικητής των αγώνων ήταν ο κ. Κεϊσίδης Χρίστος με δεύτερο τον κ. Σιδεράκο Αλέξανδρο και με 

σκόρ 6-0, 6-2. 

Λάρισα  07-10-2015 

Η Επιδιαιτητής 

 

       Σακελλαρίου Δέσποινα 

 


