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         ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 13-35100-ΛΑΜΙΑ 

ΤΗΛ/FAX 2231022274 Web site: http:www.eesake.gr Email:info@eesake.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η Ε Ένωση,  υπό την αιγίδα της ΕΦΟΑ , 
αναθέτει στον Όμιλο Αντισφαίρισης Νίκαιας το 

1ο ΟPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2015 για 

 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 –ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

στις 18-19 /04/2015 
 

 

ΕΔΡΑ 

έδρα Ο.Α.Νίκαιας Λάρισας 
Διεύθυνση γηπέδων 

Γρηγορίου Ε΄ 14, 41005 ,Νίκαια 

Επιφάνεια 
γηπέδων 

6 GREEN SET 
Μπάλες 

    WILSON 
10άρια: “πράσινη” μπάλα  

Επιδιαιτητής 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

6974827692 
Γιατρός Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής 
αγώνων 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6974072399 

Γραμματεία 
αγώνων 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜ. 
6974072399 

Τηλέφωνα 
κατά τη διάρκεια των αγώνων 

2410922354,6974072399 
τηλέφωνο επιβεβαίωσης παραλαβής συμμετοχής 

6974072399, 2410922354 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης 
έως Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 

* Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει και την ημέρα των 
αγώνων, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Ημερομηνία απόσυρσης Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 & ώρα 12:00 

email συμμετοχής 
oan1997@otenet.gr 

μπορείτε να δηλώσετε και ηλεκτρονικά μπαίνοντας 
στο site του Ομίλου www.nikeatennisclub.gr 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 
Ώρες ενημέρωσης 

από Πέμπτη 17  Απριλίου 2015 

17:00 – 21:00, Σάββατο, Κυριακή κατά 
την διάρκεια των αγώνων 

Τηλέφωνο 

 
site 

www.nikeatennisclub.gr  

 

ΚΛΗΡΩΣΗ   ΑΓΩΝΩΝ 
Κατηγορία Ημερομηνία Ώρα τοποθεσία 

Αγόρια -Κορίτσια Σάββατο 18/4/2015 8.30πμ Γραφεία Ομίλου 

 

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχών ενδέχεται το πρωτάθλημα να 
ξεκινήσει από Παρασκευή 17/4/15 και ώρα 16.30μμ 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Αβαθμολόγητο 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Αγόρια –
Κορίτσια 
10άρια 

 

ΓΗΠΕΔΑ : ολόκληρο γήπεδο 

 Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις 
(seeded).O αγώνας κρίνεται σε δύο νικηφόρα σετ (4 games, στο 4-4 tie-break 
των 7 πόντων). 
Το σύστημα που θα ισχύσει, θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη των 
αγώνων,ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. 

 
    

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

στη δήλωση 
συμμετοχής να 
αναγράφεται 
υποχρεωτικά: 
Ονοματεπώνυμο, 

ημερομηνία γέννησης –
αριθμός δελτίου ΕΦΟΑ 

και σύλλογο 

 υποχρεωτικό δελτίο 
ΕΦΟΑ  

θεωρημένο από γιατρό 
έως 1 χρόνο πριν, 

κάρτα ασφάλισης 
ΕΦΟΑ 25 Ευρώ 

παράβολο 
συμμετοχής 

 20 € κατ΄ άτομο 
(εκ των οποίων τα 

3 ευρώ θα 
αποδοθούν στην 

ΈΝΩΣΗ) 

Οι νικητές/-τριες 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/τρια σε 
αγωνιζόμενο/η από τον 

Όμιλό του.  

  

 
                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

 
          ΣΕΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ   


