
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΗΛ/FAX 2231022274

1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Πρωτάθλημα 1
Ημερομηνίες 

10άρια 
(2005,2006) 

πρώτη ημέρα αγώνων

Σάββατο 
Οκτωβρίου

      Στην κατηγορία 10άρια μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές γεννηθέντες το 200
το 9ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 

- Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία ημέρα 

Έδρα Staikos Tennis Club

Επιφάνεια 
γηπέδων 

3 Συνθετικό χόρτο

Επιδιαιτητής 
Στάϊκος Κων/νος

6976110777
Διευθυντής 

αγώνων 
Αντωνίου 

6976996106

Τηλέφωνα 
κατά τη διάρκεια των αγώνων

2421087722,69

Ημερομηνία δήλωσης

Ημερομηνία απόσυρσης
Email συμμετοχής

Ώρες ενημέρωσης 

από Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Όλοι  οι αθλητές παίρνουν έπαθλα (
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 13-35100-ΛΑΜΙΑ

2231022274, www.eesake.gr,email:eesake@otenet

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR(ατομικό 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ονομασία 

1Ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ (ατομικό κάτω των 10
πρώτη ημέρα αγώνων 

Σάββατο 3 
Οκτωβρίου 2015 

ημερομηνία λήξης 
Κυριακή  4 

Οκτωβρίου 2015 

Ημερομηνία

Δευτέρα 

να συμμετέχουν και αθλητές γεννηθέντες το 2007 εφ΄ όσον έχουν συμπληρώσει 
της ηλικίας τους μέχρι και την 2 Οκτωβρίου (προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης των αγώνων
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία ημέρα 

ΕΔΡΑ 

Staikos Tennis Club 
Διεύθυνση γηπέδων

Τέρμα Μιχ.
Παγασές, Βόλος

Συνθετικό χόρτο Μπάλες Πράσινη Μπάλα

τάϊκος Κων/νος 
76110777 

Γιατρός Θα ανακοινωθεί

ντωνίου Αντώνης 
76996106 

Γραμματεία 
αγώνων 

Ευθύνη διοργανωτή

κατά τη διάρκεια των αγώνων 

2421087722,6973491850 
τηλέφωνο επιβεβαίωσης παραλαβήςσυμμετοχής

2231022274

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης 

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 
Την φόρμα συμμετοχής θα την βρε

Ένωσης, την οποία θα επισυν
 Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει και την ημέρα των 

αγώνων μόνο όμως για να  συμπληρωθούν όλα τα γκρουπ 
με 4 αθλητές(με κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων)

Ημερομηνία απόσυρσης Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 20

συμμετοχής diloseis@eesake.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

Οκτωβρίου 

Τηλέφωνο 

2421087722 
www

www.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Αβαθμολόγητο 

ΕΠΑΘΛΑ 
έπαθλα (μετάλλια) με διακριτά (κύπελλα) των νικητών

ΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ  

ΛΑΜΙΑ 
otenet.gr 

(ατομικό κάτω των 10 ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

κάτω των 10) 
Ημερομηνία παράτασης 

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 
2015 

όσον έχουν συμπληρώσει 
(προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης των αγώνων) 

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία ημέρα νωρίτερα 

Διεύθυνση γηπέδων 

Τέρμα Μιχ. Γεωργαλά, Νέες 
Παγασές, Βόλος 

Πράσινη Μπάλα 

Θα ανακοινωθεί 

Ευθύνη διοργανωτή 

τηλέφωνο επιβεβαίωσης παραλαβήςσυμμετοχής 

2231022274 

 2015 & ώρα12:00 
θα την βρείτε στο site της 

ία θα επισυνάψετε στο email. 
Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει και την ημέρα των 

αγώνων μόνο όμως για να  συμπληρωθούν όλα τα γκρουπ 
με κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων) 

2015 & ώρα 12:00 

diloseis@eesake.gr 

site 

www.eesake.gr 
.staikostennisclub.gr 

νικητών της 2ης ημέρας  

ΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Αγόρια -
Κορίτσια 

 

ΓΗΠΕΔΑ : ολόκληρο γήπεδο 
ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ 

(1η ημέρα-Σάββατο) : 
σύστημα ομίλων με Round robin (όλοι 

με όλους) σε group 4 (ή 3 ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις 5) αθλητών.  

 

2 νικηφόρα mini-set των 4 games (ή 3 
gamesσε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής)με 
πλεονέκτημα.  
Στο 4-4 θα παιχθείtie-break 5 πόντων.  
Σε ισοπαλία 1-1 σετ θα παιχθεί (αντί για 3ο 
set )tiebreak των 7 πόντων 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ 

(2η ημέρα-Κυριακή): 

8αρι ταμπλό με σύστημα knockout  

2 νικηφόρα mini-set των 4 gamesμε 
πλεονέκτημα.  
Στο 4-4 θα παιχθεί tie-break 5 πόντων.  
Σε ισοπαλία 1-1 σετ θα παιχθεί 3ο set των 4 
games.  

Επιτρέπεται η παρουσία προπονητών μέσα στο γήπεδο αλλά θα δίνουν οδηγίες μόνο κατά την 
διάρκεια της ανάπαυλας των αθλητών 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ – SIGNIN 

Κατηγορία 1ος Γύρος 2ος Γύρος Εγγραφή (signin)  

Αγόρια-Κορίτσια 
έως 10 ετών 

2005,2006, (2007) 

Ανοικτής 
συμμετοχής 

Groupισχυρών: 1οι& 
2οι 1ης ημέρας 

Group Consolation: 
3οι& 4οι 1ης ημέρας 

Σάββατο 3Οκτωβρίου 
Εγκαταστάσεις Staikos Tennis 
Club 09:30 – 10:00 

Από τον 1Ο Γύρο προκρίνονται για την 2η ημέρα οι 8 καλύτεροι για να συγκροτήσουν  8αρια ταμπλό 

σε Αγόρια & Κορίτσια (π.χ. για 5 ομίλους: οι 4 1οι& οι 3 καλύτεροι 2οι , για 4 ομίλους: οι 1οι& 2οι, για 
3ομίλους: οι 1οι,οι 2οι& οι 2καλύτεροι 3οι ). 
Για την κατάταξη στα groupή για την επιλογή των καλύτερων της ίδιας θέσης ισχύουν κατά σειρά 
προτεραιότητας τα παρακάτω κριτήρια: 
α. Περισσότερες νίκες - β. Περισσότερα κερδισμένα sets γ. Περισσότερα κερδισμέναgames όλων των 
αγώνων - δ. Κλήρωση. 
Το πρωτάθλημα διέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς της I.T.F. και PLAY AND STAY. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
στη δήλωση συμμετοχής να 

αναγράφεται υποχρεωτικά: 
Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία 

γέννησης, σύλλογος, αριθμός δελτίου 
ΕΦΟΑ  

 υποχρεωτικό δελτίο ΕΦΟΑ 
θεωρημένο από γιατρό έως 1 χρόνο πριν 

παράβολο 
συμμετοχής 

15 € κατ΄ άτομο 
3€ στην Ενωση 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΣΕΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 


