
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1ου  ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Ε3  2015 
Θ΄ΕΝΩΗ 

ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 12-14-16 ΕΣΩΝ  

Η Θ΄ Ζνωςθ  Σωματείων Αντιςφαίριςθσ τθσ ΕΦΟΑ ανακζτει ςτον Ακλθτικό Όμιλο 
Αντιςφαίριςθσ Χαϊδαρίου  (Α/Κ 12-14-16 ετών) τθν διοργάνωςθ του 1ου Ενωςιακοφ 
Πρωτακλιματοσ Ε3 2015 από  τθν Παραςκευι 27 Φεβρουαρίου ζωσ τθν  Κυριακι 1 
Μαρτίου 2015. Με πικανότθτα παράταςθσ Δευτζρα 2 Μαρτίου. 
 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ : Με βάςθ τθν απόφαςθ για διεξαγωγι των αγώνων junior , 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι  ακλθτζσ  των ςυλλόγων που ανικουν ςτθν 
δφναμθ τθσ Θ΄ Ζνωςθσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α.  

 

Ζδρα αγώνων :–  Α.Ο.Α. ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ – Ηρώων Πολυτεχνείου κ Γ΄ επτεμβρίου – 
ΧΑΪΔΑΡΙ 

Τπεφκυνοσ αγώνων:   ΒΟΤΛΕΛΗ ΛΙΑΝΑ ( 6973012679) 

Επιδιαιτθτισ :  ΚΟΤΣΟΛΑΜΠΡΟΤ ΛΙΝΑ ( 6942072646) 

Γραμματεία : ΚΟΤΣΟΛΑΜΠΡΟΤ ΛΙΝΑ ( 6942072646)      Ιατρόσ : Θα ανακοινωκεί 

Αρικμόσ γθπζδων : 6 γιπεδα  greenest 

Δθλώςεισ ςυμμετοχισ- Απόςυρςθ : Για όλεσ τισ κατθγορίεσ ΜΟΝΟ με mail ςτο 
aoax@hotmail.gr μζχρι τθν Σετάρτθ  25/02/2015 και ώρα 12:00  
Σθλ. επιβεβαίωςθσ 2105810194 (18:00-21:00) 

Κλιρωςθ αγώνων:  Μετά το SIGN IN ςτα γραφεία του Ομίλου . 
SIGNIN: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 26 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ςτο site του ομίλου 
www.haidaritennis.gr μετά τισ 18:00 

 

Υποχρεώςεισ ακλθτών : ακλθτικι ταυτότθτα ,κάρτα αςφάλιςθσ ,ιατρικι βεβαίωςθ 
,τιρθςθ κώδικα ςυμπεριφοράσ και κανονιςμοφ του ακλιματοσ, διαιτθςία αν τουσ 
ηθτθκεί με ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ ,παράβολο ςυμμετοχισ 15 
€. 

Επιλογι ακλθτών/τριών: Η κατάρτιςθ των ταμπλώ, κα γίνει  βάςθ τθσ Πανελλινιασ  
Βακμολογίασ των ακλθτών-τριών τθσ εβδομάδασ των αγώνων . 

 

Σφςτθμα-Τρόποσ διεξαγωγισ αγώνων: φςτθμα Knock-out  
Μζχρι και τον γφρο των 16 οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςτα 2  sets των 6games (ςε 
περίπτωςθ ιςοπαλίασ  (1-1 set ,  tiebreak των 10 πόντων). Από τον γφρο των 8 
(προθμιτελικοί) κα διεξαχκοφν ςε 2  νικθφόρα sets των 6 games.  

τθν Διλωςθ υμμετοχισ των ωματείων να αναγράφεται υποχρεωτικά για κάκε 
ακλθτι : 

α). Αρικμόσ Μθτρώου Ε.Φ.Ο.Α. 

β). Ημερομθνία  

γ). Κατθγορία που ςυμμετζχουν 

ΜΠΑΛΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ: ΒΑΒΟLAT. 

 
 

http://www.haidaritennis.gr/


 

Το φφλλο αγώνων πρζπει να υπογράφεται από τον ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ και 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΓΩΝΩΝ και να αποςτζλλονται ςτθν Ε.Φ.Ο.Α & ΕΝΩΣΗ. 

Οι επιδιαιτθτζσ καλοφνται να ςτζλνουν τα αποτελζςματα των αγώνων- ταμπλώ,  
ςυμμετοχζσ , κλθρώςεισ 3 θμζρεσ μετά τθν λιξθ των αγώνων. 

Επίςθσ καλοφνται οι όμιλοι όπωσ επικοινωνοφν μετά τθν διλωςθ 
ςυμμετοχισ , για επιβεβαίωςθ παραλαβισ προσ αποφυγι παρεξθγιςεων. 

 
Με εκτίμθςθ 

 
H Πρόεδροσ τθσ Θ΄ Ζνωςθσ 

Χαντηι Διμθτρα 


