Αρ. πρωτ.: 1589
Ημερομηνία: 22.05.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
07 – 10 Ιουνίου 2018
Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Ημερομηνίες γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία
Έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές άλλων χωρών
12άρια
2006-2008
και τα 10άρια αν έχουν κλείσει τα

14άρια
2004-2007
και τα 12άρια αν έχουν κλείσει τα

10 έως 07/06/18

11 έως 07/06/18

16άρια
2002-2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018
Ημερομηνία λήξης : Κυριακή 10 Ιουνίου 2018.

ΕΔΡΑ
Έδρα : Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Διεύθυνση γηπέδων : θέση «ΚΟΥΡΙ» Δ.Δ. Πτολεμαΐδας
Τηλ. Κατά την διάρκεια των αγώνων : 2463772621 & 6983821482
Επιφάνεια γηπέδων : 10 green set (8 ανοικτά + 2 κλειστά)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων : Ορφανίδου Σοφία 6977004687
Τεχνική Υποστήριξη : Αδαλόγλου Μιχάλης , Τοκατλίδης Χρήστος, Αλεξίου Νίκος. Παπαδημητρίου
Δημήτρης
Επιδιαιτητής Αγώνων : Παντελίδης Σάββας 6972555824
Γιατρός Αγώνων : Θα ανακοινωθεί

.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία
δήλωσης-απόσυρσης
Δήλωση συμμετοχής
Αθλητών με Ελληνικό αρ.
μητρώου

Δήλωση συμμετοχής ipin
αθλητές διεθνών

έως 01/06/2018 και ώρα 12:00
Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο
ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr . Οι
Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν κωδικούς με
την βοήθεια των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να
ακυρώσει την συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει
ενημερώσει για την τιμωρία την Ε.Φ.Ο.Α.
Φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε μορφή excel στο e-mail του
ομίλου Πτολεμαΐδας ptolemaidatennis@gmail.com

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ανοιχτής συμμετοχής.
Οι αγώνες θα είναι Knock-out με consolation για τους αθλητές που θα χάσουν στον 1ο γύρο.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα set με το σύστημα NO-AD με 3ο set Match tie-break των
10 πόντων.
Η σύνθεση του ταμπλό θα γίνει με τη βαθμολογία της 22ης εβδομάδας.
Θα ισχύσει ο κανονισμός NO LET RULE.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in):
Οι ώρες προσέλευσης για το sign – in, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 4 Ιουνίου μετά της 14:00
από τον Επιδιαιτητή των αγώνων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: www.e-efoa.gr
Κλήρωση Αγώνων
Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή Ομίλου αμέσως μετά το τέλος του sign-in.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ



Οι αθλητές εξωτερικού δεν υποχρεούνται σε κάρτα αθλητή
Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο τους με
την καταβολή του σχετικού παράβολου και την κατάθεση Ιατρικής βεβαίωσης, που
πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο 2018. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας
Αθλητή.
Για το 2018 ορίζεται ως εξής:





Δελτία μικρότερα από τους
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
41636 / 90201

Δελτία μεγαλύτερα ή ίσα από τους
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
41637 / 90202

35 €

25 €

παράβολο συμμετοχής 20 € Μονά (διοργανωτής 14€ και ΕΦΟΑ 6€) Οι νικητές 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 σε αγωνιζόμενο από τον
Όμιλό του

Με Εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπύρος Ζαννιάς

Δημήτρης Σταματιάδης

