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   ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

1ος ΔΝΩΙΑΚΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Δ3     
 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 12-14-16 ΔΣΩΝ 

15-16/02/2014 
 

Η  Σ΄ Έλωζε ωκαηείωλ Αληηζθαίξηζεο Πεινπνλλήζνπ αλαζέηεη ζηελ  
Α.Δ.Σ. ΝΙΚΗ Παηξώλ ην 1ν ΔΝΩΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Δ3 
2014 γηα Αγόξηα – Κνξίηζηα 12-14-16 εηώλ ην αββάην 15 έωο θαη Κπξηαθή 16 
Φεβξνπαξίνπ 2014. ε πεπίπηυζη μεγάληρ ζςμμεηοσήρ οι αγώνερ ενδέσεηαι 
να ξεκινήζοςν μια μέπα νυπίηεπα ή να ηελειώζοςν μια μέπα απγόηεπα.   
 

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

Μέιε ηεο Σ΄ Έλωζεο θαη  έρνπλ γελλεζεί ηα έηε: 

 Γηα ηελ θαηεγνξία Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 12 εηώλ ηα έηε 2002, 2003 
θαζώο επίζεο θαη όζνη έρνπλ γελλεζεί από 1/1 έωο 14-2-2004 

 Γηα ηελ θαηεγνξία Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 14 εηώλ ηα έηε 2000, 2001, 
2002, 2003  θαζώο επίζεο θαη όζνη έρνπλ γελλεζεί από 1/1 έωο 14-2-2004 

 Γηα ηελ θαηεγνξία Αγόξηα – Κνξίηζηα θάηω ηωλ 16 εηώλ ηα έηε 1998, 1999, 
2000 θαη 2001. 

 
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 δέθα (10) γήπεδα green set 
πνπ δηαζέηεη ε  Α.Δ.Σ. ΝΙΚΗ Παηξώλ. 
 
Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: ηελ Σ΄ Έλωζε,  fax 2610-242499, 
e-mail: st-enosi@hotmail.gr  κέρξη 11/02/2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 20:00. 
 

 ηιρ δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ θα ππέπει να αναγπάθεηαι 
οπυζδήποηε ηο έηορ γέννηζηρ και ο Α.Μ. ΔΦΟΑ ηος κάθε 
ζςμμεηέσονηα.  
 



Απόζςπζη: ηελ Σ΄ Έλωζε,  fax 2610-242499, e-mail: st-enosi@hotmail.gr  
κέρξη 13/02/2014  εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00. 
 
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 ηελ Πέκπηε 13/02/2014 από ηελ Έλωζε 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηδηαηηεηή ηωλ αγώλωλ.  
 
Τπεύθςνορ αγώνυν:      Θενδωξόπνπινο Παλαγηώηεο   
Δπιδιαιηηηήρ αγώνυν:   Θενδωξνπνύινπ Άξηεκηο (ηει. 6973618217) 
Ιαηπική Κάλςτη:            Θα αλαθνηλωζεί εγθαίξωο 
Δκππόζυπορ Ένυζηρ: Σελ Έλωζε ζα εθπξνζωπήζεη ν Πξόεδξνο θ. Λνπθάηνο 
Λνπθάο 
 
Τποσπεώζειρ αθληηών: Αζιεηηθή ηαπηόηεηα, ηαηξηθή βεβαίωζε, θάξηα 
αζθάιηζεο αζιεηή ε νπνία νξίδεηαη ζηα 25 € (για όσοςρ αθλητέρ έσει λήξει η 
πποηγούμενη κάπτα ασυάλισηρ), ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο, δηαηηεζία (αλ 
ηνπο δεηεζεί), παξάβνιν ζπκκεηνρήο 15 €.  
 
Σπόπορ διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν για Αγόπια - Κοπίηζια 12, 14, 16 εηών:  
 
Οι αγώνερ θα διεξασθούν με ζύζηημα knock out ζε 2 νικηθόπα sets 
(ςποσπευηικά ηα ημιηελικά και ηελικά). Οι πποηγούμενοι γύποι μποπούν με 
απόθαζη ηος επιδιαιηηηή να διεξασθούν ζηα 2 mini sets και tie break 
 
Η θαηάξηηζε ηωλ ηακπιό ζα γίλεη βάζε ηελ ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 
Δ.Φ.Ο.Α. 
 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος                                                                    H Γ. Γραμματέας    
                  
 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                                                         ΕΥΗ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ 
 
 
 


