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ΠΡΟΚHΡYΞΗ 
1ου ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 2016 

« ΠΡΑΙΝΟΤ ,ΚΟΚΚΙΝΟΤ & ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ  ΔΠΙΠΔΓΟΤ» 
ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΙΑΚΗ 5 - 6 ΜΑΡΣΙΟΤ 

 
 

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΑ 5 Ω 10 ΔΣΩΝ 
(ΓΔΝΝΗΜΔΝΑ 2006 έωρ 2011) 

Η Δ΄ Ένωζη αναθέηει ζηον Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΓΑ ηη διοπγάνωζη ηος 1ος 
Ενωζιακού  Ππωηαθλήμαηορ Κόκκινος -Ποπηοκαλί και Ππάζινος Επιπέδος για 
Αγόπια και Κοπίηζια 5 ωρ 10 εηών (γεννημένα 2011-10-09-08-07-06) ηο άββαηο 
& Κςπιακή 5-6 Μαπηίος 2016.Οι αγώνερ θα διεξασθούν ζε ειδικά   διαμοπθωμένα 
«κόκκινα γήπεδα» (μήκορ: 11μ., πλάηορ 5μ.),«ποπηοκαλί γήπεδα» (μήκορ: 18μ., 
πλάηορ 6,5μ.) και ππάζινα γήπεδα με ηην ανάλογη μπάλα. 

 Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ  

     Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μποπούν να ζηαλούν ωρ και ηην Σεηάπηη 2 Μαπηίος, 
ζηο θαξ ηηρ Δ΄ Ένωζηρ 2683 0 24096 ή  με e-mail: info@denositennis.gr 
ηη δήλωζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να αναθέπεηαι ηο επίπεδο πος θα ζςμμεηέσει ο 
αθληηήρ/ηπια , ενδεικηικά 2010-2011 κόκκινο ,2008-2009 ποπηοκαλί και 2006-
2007 ππάζινο  ηο ονομαηεπώνςμο , η ημεπομηνία γέννηζηρ και ο ζύλλογορ ηος 
κάθε αθληηή. 

 

 Τπεύθςνοι αγώνων- Δπιδιαιηηηέρ 

 

1. Δπιδιαιηηηέρ-Οι πποπονηηέρ ηος Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΓΑ  

2. Βοηθοί - Οι πποπονηηέρ ηων αθληηών πος θα ζςμμεηέσοςν. 
 

 Τποσπεώζειρ αθληηών  

     Παπάβολο ζςμμεηοσήρ: 5 € για όζοςρ θα ζςμμεηέσοςν ζηο κόκκινο και 
ποπηοκαλί επίπεδο και 10€ για όζοςρ ζςμμεηέσοςν ζηο ππάζινο επίπεδο. Σήπηζη 
κώδικα ζςμπεπιθοπάρ. Πποζκόμιζη ιαηπικήρ βεβαίωζηρ πος θα πιζηοποιεί ηην 
δςναηόηηηα ηων αθληηών και αθληηπιών ζηο να πάποςν μέπορ ζε αθληηική 
δπαζηηπιόηηηα. Σην εςθύνη για ηον έλεγσο ηων ιαηπικών βεβαιώζεων ηην έσει ο 
Πποπονηηήρ – ςνοδόρ ηος κάθε αθληηή/ηπιαρ.  
Πποζέλεςζη – sign in: Οι ώπερ πποζέλεςζηρ για sign in θα ανακοινωθούν ηην 
Πέμπηη 3 Μαπηίος όηαν ολοκληπωθούν οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ 
 



 

 

Σπόπορ διεξαγωγήρ αγώνων  

 

ηο Ππάζινο επίπεδο οι αγώνερ θα διεξασθούν με ζύζηημα Round Robin ζε 
ομίλοςρ ηων ηεζζάπων αθληηών. Οι νικηηέρ ηων ομίλων θα αγωνιζηούν ζε knock 
out αγώνερ για ηην ηελική καηάηαξη. Όλοι οι αγώνερ θα διεξάγονηαι ζηο ένα(1) set. 
Σο ζύζηημα ηων αγώνων για ηο Κόκκινο επίπεδο θα είναι αςηό ηων ομίλων με 
Round Robin.Οι αθληηέρ και οι αθλήηπιερ θα σωπιζηούν ζε ομίλοςρ ανάλογα με 
ηην ζςμμεηοσή. Όλοι οι αγώνερ θα γίνοςν ζηα 2 νικηθόπα tie-break ζηοςρ 7 
πόνηοςρ και κάθε ομάδα θα σπηζιμοποιεί διαθοπεηικό παίκηη/ηπια ανά 2 πόνηοςρ. 
Για ηο Ποπηοκαλί επίπεδο ιζσύοςν ηα ίδια με ηο Κόκκινο – ζύζηημα Round Robin 
ζε ομίλοςρ- με ηη διαθοπά όηι οι αγώνερ θα διεξάγονηαι ζε 2 mini set και κάθε 
ομάδα θα σπηζιμοποιεί διαθοπεηικό παίκηη/ηπια ανά game. 
 

 

 

 Έπαθλα   

     Μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα απονεμηθούν μεηάλλια ζε όλα ηα παιδιά 
για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ. 
 
 
 

 
 

 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 

Παππάρ Δημήηπιορ           Ζύληρ Μισάληρ 
  


