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ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 26                            Αζήλα 29/9/2016 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
4

ος
 ΔΝΩΙΑΚΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Δ3     
 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 12, 14 ΚΑΙ 16 ΔΣΩΝ 

14-16/10/2016 
Η  H΄ Έλωζε αλαζέηεη ζηνλ  Α.Ο.Α. «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Β’» (Παξαιία 

Μαξαζώλα, Θέζε Βάιηνο, κέζα ζην μελνδνρείν GOLDEN COAST) ην 4ο 
ΔΝΩΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Δ3 2016 για   Αγόπια – 
Κοπίηζια  12,14 και 16 εηών ηελ Παξαζθεπή 14 Οθηωβξίνπ (όρη λωξίηεξα από 
ηηο 15:30)  έωο θαη Κπξηαθή 16 Οθηωβξίνπ 2016. ε πεπίπηυζη μεγάληρ 
ζςμμεηοσήρ οι αγώνερ ενδέσεηαι να ηελειώζοςν μια μέπα απγόηεπα.   
 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ:  
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηα ωκαηεία – 

Μέιε ηεο     Η Έλωζεο θαη  έρνπλ γελλεζεί ηα έηε: 
1. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 12 εηώλ ηα έηε 2004 έωο 

θαη 2005 θαη 10άξηα (2006) κε ηελ πξνϋπόζεζε λα έρνπλ θιείζεη ηα 10 έωο 
ηελ 13/10/2016 

2. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 14 εηώλ ηα έηε 2002 έωο 
θαη 2005 θαη ηα 10άξηα(2006) κε ηελ πξνϋπόζεζε λα έρνπλ θιείζεη ηα 10 
έωο ηελ 13/10/2016 

3. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 16 εηώλ ηα έηε 2000 
έωο θαη 2003 

 
ε πεπίπηυζη πος ζε κάποια καηηγοπία δεν ςπάπσοςν ηοςλάσιζηον 

οκηώ (8) αθληηέρ/ηπιερ  ηόηε η καηηγοπία αςηή ΓΔΝ θα διεξάγεηαι.  
 
Γήπεδα διεξαγυγήρ: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηα 8 green set από ηα νπνία ηα 
3 είλαη θωηηδόκελα  ηνπ Α.Ο.Α. «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Β’» 
 
Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ : ηελ Η΄ Έλωζε,  , e-mail: henositennis@yahoo.gr 
Μέρξη 11/10/2016 εκέξα Σξίηε. ηιρ δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ θα ππέπει να 
αναγπάθεηαι οπυζδήποηε ηο έηορ γέννηζηρ και ο Α.Μ. ΔΦΟΑ ηος κάθε 
ζςμμεηέσονηα. Γηλώζειρ επιηπέπονηαι ΜΟΝΟ από ηον ΌΜΙΛΟ πος ανήκει 
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ο αθληηήρ-ηπια ή από ηον ΓΟΝΔΑ (κηδεμόνα) με ςποσπευηική αναθοπά 
ηος ομίλος πποέλεςζηρ  και με ςποσπευηική ζςμπλήπυζη ηηρ επίζημηρ 
θόπμαρ δήλυζηρ ζςμμεηοσήρ ηηρ Ένυζηρ.  

 
Απόζςπζη :  ηελ Η’ Έλωζε ,e-mail: henositennis@yahoo.gr εκέξα Σεηάξηε 
12/10/2016 θαη ώξα 12:00. 
 
Κλήπυζη ηυν αγώνυν: Θα γίλεη ΓΗΜΟΙΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηνξγαλωηή 
Οκίινπ ακέζωο κεηά ην ηέινο ηνπ sign-in. 
Ώπερ πποζέλεςζηρ αθληηών για εγγπαθή (Sing in): Οη ώξεο πξνζέιεπζεο 
ηωλ αζιεηώλ γηα ην sign – in ζα αλαθνηλωζνύλ Πέκπηε 13/10/2016 κεηά ηεο 
14:00. 
 
Τπεύθςνορ αγώνυν:   Βεξλάξδνο Αιέμαλδξνο  
Δπιδιαιηηηήρ αγώνυν:  Θα αλαθνηλωζεί 
Ιαηπική Κάλςτη. Μαληνύθ  Αιέμαλδξνο (6951724264) 
Γπαμμαηεία Αγώνυν :  Δπζύλε νκίινπ 
Σηλ. Καηά ηην διάπκεια ηυν Αγώνυν :  22940 55565 

Η ππώηη λίζηα για έλεγσο θα αναπηηθεί ζηο site ηηρ Η’ ΈΝΩΗ ηην  
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου  μεηά ηηρ 14:00.  

Η ηελική λίζηα θα αναπηηθεί ηην Πέμπτη 13 Οκτωβρίου  μεηά ηηρ 14:00 

 
Τποσπεώζειρ αθληηών-ηπιυν: Αζιεηηθή ηαπηόηεηα, ηαηξηθή βεβαίωζε, θάξηα 
αζθάιηζεο αζιεηή ε νπνία νξίδεηε ζηα 25 €, ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο, 
δηαηηεζία. Ο ληθεηήο/ηξηα έρεη ππνρξέωζε λα παξακείλεη κηα ώξα ζηνλ ρώξν ηωλ 
αγώλωλ γηα δηαηηεζία, εάλ ηνπο δεηεζεί, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε πεξίπηωζε 
άξλεζεο. Γελ κπνξεί λα θάλεη δηαηηεζία αζιεηήο/ηξηα ζε αγωληδόκελν/ε από ηνλ 
Όκηιό ηνπ.  
Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 20€ (από ηα νπνία ηα 3 € ζα απνδνζνύλ ζηελ Έλωζε) 
 
Σπόπορ διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν για Αγόπια - Κοπίηζια  12,14, 16 εηών :  
Οη αγώλεο  ζα δηεμαρζνύλ ζε 2 ληθεθόξα sets ηωλ 6 games (6 – 6 tie-break ηωλ 7 
ληθεθόξωλ πόληωλ). 
ε πεξίπηωζε κεγάιεο ζπκκεηνρήο ην πξωηάζιεκα  ζα δηεμαρζεί ζε 2 ληθεθόξα 
sets ηωλ (6 games) θαη ζε ηζνπαιία 1-1 set ζα δηεμάγεηαη έλα match tie-break ηωλ 
10 πόληωλ. 
 
Η θαηάξηηζε ηωλ ηακπιό ζα γίλεη βάζεη ηεο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ηηρ εβδομάδαρ 
διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν. 
Βαθμολογία: 
Βαζκνινγία Δζληθώλ Πξωηαζιεκάηωλ Δ3 γηα ηηο θαηεγνξίεο 12, 14, 16  
(αλάινγα κε ηελ ειηθία)  

 

mailto:henositennis@yahoo.gr


  

 
 
 
 
 

Παπακαλούνηαι οι ζύλλογοι όπυρ ενημεπώζοςν ηοςρ γονείρ ηυν 
αθληηών για ηην ζύνατη ζςνεπγαζίαρ ηηρ Ένυζήρ μαρ με ηον Ιαηπικό 
ύλλογο Αθηνών , πποκειμένος να ζςγκενηπυθούν κάθε λογήρ θάπμακα 
για ηο κοινυνικό ιαηπείο. 
ηην γπαμμαηεία ηυν αγώνυν θα ςπάπσει ειδική ςποδοσή όπος θα 
ζςλλέγονηαι ηα θάπμακα. 
 
 

 
 
 
 
 
Με εθηίκεζε, 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 Δ.ΠΔΣΡΟΥΔΙΛΟ                Κ.ΓΙΑΚΟΤΜΗ 
 

 

 


