
  

 
 

ΕΝΩΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr - Σηλ: 210-7563170-2 

 

 
        Απ.Ππωη.: 27 

Ημεπομηνία:  29/9/2016 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ OPEN ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 10 ΕΣΩΝ ΠΡΑΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
14-16/9/2016 

Οpen Πξωηάζιεκα Α-Κ 10 Δηώλ Πξάζηλν Δπίπεδν  

Ημερομηνίες 
10άρια (2006-
2007) 
 

πξώηε εκέξα  
Παξαζθεπή 14 
Οθηωβξίνπ (από 
15:30 πεξίπνπ) 

εκεξνκελία 
ιήμεο  
Κπξηαθή 16 
Οθηωβξίνπ 

εκεξνκελία 
παξάηαζεο 
Γεπηέξα 17 
Οθηωβξίνπ 

 

ΕΔΡΑ 

Α.Ο.Α. «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Β» Παπαλία Μαπαθώνορ, θέζη βάληορ μέζα ζηο 
ξενοδοσείο GOLDEN COAST 

Δπιθάνεια 
 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηα νθηώ 
(8) green set γήπεδα ηνπ Α.Ο.Α. « 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Β» από ηα νπνία ηα 
3 ζα είλαη θωηηδόκελα.  
 

Μπάλερ 
Wilson 
 

Δπιδιαιηηηής Θα αλαθνηλωζεί Γιαηρός 
 

Μαληνύθ Αιέμαλδξνο 
(6951724264) 

Γιεσθσνηής 
αγώνων 

Βεξλάξδνο Αιέμαλδξνο  Σηλέθωνα θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ 
αγώλωλ 
2294055565                                      

 

ΔΗΛΩΕΙ - ΑΠΟΤΡΕΙ 

Ημερομηνία δήλωζης Μέρξη Σξίηε  11 Οθηωβξίνπ 2016 

Ημερομηνία απόζσρζης Σεηάξηε  12 Οθξωβξίνπ 2016 12:00 

e-mail ζσμμεηοτής henositennis@yahoo.gr 

Θα ιακβάλεηε από ηελ Η’ ΔΝΩΗ γξαπηή επηβεβαίωζε παξαιαβήο κέζω e-mail.  
Μεηά ηε ιήμε απνζηνιήο ζπκκεηνρώλ, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ιάβεηε επηβεβαίωζε 

πξέπεη λα επηθνηλωλείηε  ζηα ηει. 210 7563170-1,-2. Τποσπεωηική 
ζςμπλήπωζη ηηρ επίζημηρ θόπμαρ δήλωζηρ ζςμμεηοσήρ ηηρ Ένωζηρ 

 
 
 
           ΤΝΔΡΓΑΙΔ  ΥΟΡΗΓΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 
 
 

mailto:henositennis@yahoo.gr


 2 
'H Έλωζεο θαη Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ  
          γηα ηε ζπιινγή θαξκάθωλ 

 
 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

10άπια Η θαηάξηηζε ηνπ ηακπιό ζα γίλεη κε θιήξωζε ρωξίο δηαθξηηέο ζέζεηο 
(seeded). Ο αγώλαο θξίλεηαη ζε δύν ληθεθόξα short-sets (4 games, ζην 
4-4 tie-break ηωλ 7 πόληωλ). Σν ηξίην set είλαη έλα tie-break ηωλ 10 
πόληωλ.  
To ζύζηεκα πνπ ζα ηζρύζεη, ζα αλαθνηλωζεί θαηά ηελ έλαξμε ηωλ 
αγώλωλ. 
 

 

 
 

SIGN IN  

Σο sign in θα ανακοινωθεί ηην Πέμπηη 13 Οκηωβρίοσ 2016  βάζη ηων 
Γηλώζεων σμμεηοτής ζηο site ηης Η’ ΔΝΩΗ  από ηον Δπιδιαιηηηή ηων 
αγώνων. 

 
 

Η ππώηη λίζηα για έλεγσο ζα αλαξηεζεί ηελ  Σεηάρηη 12 Οκηωβρίοσ 2016 
κεηά ηεο 14:00  

Η ηειηθή ιίζηα ζα αλαξηεζεί ηελ Πέμπηη  13 Οκηωβρίοσ 2016 μεηά ηης 
14:00.  
 
 
 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ζηη δήλωζη 
ζσμμεηοτής ν΄ 
αναγράθεηαι 
ςποσπεωηικά:  
Α. Μ.  Δ.Φ.Ο.Α. 
-εκεξνκελία 
γέλλεζεο -
θαηεγνξία πνπ 
ζπκκεηέρνπλ  
θαη ζύιινγν. 

δεληίο 
ΕΦΟΑ 
θεωπημένο 
από 
γιαηπό( 
ιζσύρ 1 
έηοςρ) 

θάξηα  
αζθάιηζεο 
ΔΦΟΑ 
25€ 

παξάβνιν 
ζπκκεηνρήο 
20 €(εθ ηωλ 
νπνίωλ ηα 
3 επξώ ζα 
απνδνζνύλ 
ζηελ 
Έλωζε) 

1.Οη ληθεηέο/-ηξηεο είλαη 
ππνρξεωκέλνη λα 
παξακείλνπλ ζηελ έδξα 
ηωλ αγώλωλ κία (1) 
ώξα κεηά ηε ιήμε ηνπ 
αγώλα ηνπο γηα 
δηαηηεζία (ζε 
πεξίπηωζε πνπ ηνπο 
δεηεζεί.) κε πνηλή 
απνθιεηζκνύ ζε 
πεξίπηωζε 
άξλεζεο.Γελ κπνξεί λα 
θάλεη δηαηηεζία 
αζιεηήο/ηξηα ζε 
αγωληδόκελν/ε από ηνλ 
Όκηιό ηνπ.  
2.Η ηήξεζε ηνπ θώδηθα 
ζπκπεξηθνξάο. 
 

 
   
 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                 Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
Δπάγγεινο Πεηξόρεηινο     Κωλζηαληίλνο Γηαθνπκήο 


