Ημερομηνία: 30/3/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
(ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ)
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ
Ημερομηνίες γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία
10άρια
2008-2010

Aρχή

Tέλος

28-Σεπτ -18

30–Σεπτ -18

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες μπορεί να ξεκινήσουν μια μέρα νωρίτερα & να τελειώσουν μια μέρα αργότερα

1. ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ AOΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (aoailioupoli@gmail.com)
Α .Έβερτ1 &
Επιφάνεια 2 green set
Κεφαλληνίας, Ηλιούπολη
Επιδιαιτητής
Μαρίνος Σπαθής 6949929821
Βοηθός
Διευθυντής Αγώνων
Π.Χριστοφυλάκος 6947209556
Γιατρός

Θα ανακοινωθεί
Θα ανακοινωθεί

Τηλέφωνο

2109969268

Διεύθυνση γηπέδων

κατά τη διάρκεια των αγώνων 210

9930452

fax συλλόγου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 19:00

Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω του email του συλλόγου:
aoailioupoli@gmail.com . Στην δήλωση συμμετοχής θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης του αθλητή
και τηλέφωνο επικοινωνίας.

SIGN IN ΜΟΝΑ
Θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου μετά 18.00, βάσει των Δηλώσεων Συμμετοχής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα με το αριθμό των συμμετοχών με ένα από τα παρακάτω συστήματα :

1.
2.

Σύστημα ομίλων (Round Robin)
Σύστημα ταμπλό , με την ελάχιστη διεξαγωγή των δύο συναντήσεων για κάθε αθλητή.

Κάθε παίχτης μπορεί να αγωνισθεί μέχρι και σε τρείς αγώνες την ημέρα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον
επιδιαιτητή του πρωταθλήματος.

Δεν επιτρέπεται η έναρξη μετά τις 21:30 εκτός εάν υπάρξει συμφωνία και των δύο παιχτών κατόπιν συνεννόησης με
τον επιδιαιτητή του πρωταθλήματος

Για τυχόν επεξηγήσεις ισχύει ο κανονισμός της Ε.Φ.Ο.Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ




Ιατρική βεβαίωση
παράβολο συμμετοχής 15 € Μονά (12€ για τον όμιλο – 3€ για την Ένωση)
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 για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΣΣΑ ΝΙΚΟΛΙΑ

