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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS
ATOMIKO KATΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ
4/3/2017 - 5/3/2017

Η ΣΤ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου αναθέτει το 1ο
OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR ως εξής:
 πράσινο επίπεδο ατομικό κάτω των 10 ετών το Σάββατο 4 Mαρτίου έως
και Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και
 πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017
στην Α.Ε.Τ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να τελειώσουν μια
μέρα αργότερα.
Στο τουρνουά τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστά ταμπλό από τα Κορίτσια
στο πράσινο επίπεδο. Το ταμπλό θα είναι knock out. Για τους χαμένους του
πρώτου γύρου θα γίνει πίσω ταμπλό, που θα καταλήγει σε νικητή με
ΕΠΑΘΛΟ.
Γήπεδα διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα
Α.Ε.Τ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΜ.
Μπάλες Αγώνων: Wilson
Διευθυντής αγώνων: Θεοδωροπούλου Αρτεμις
Επιδιαιτητής αγώνων: Καμίλη Ανδριάννα
Γιατρός αγώνων: Θα ανακοινωθεί εγκαίρως

γήπεδα

που διαθέτει η

Δηλώσεις συμμετοχής: Στην ΣΤ΄ Ένωση,
e-mail: stenosi.org@gmail.com μέχρι 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το έτος
γέννησης.
Απόσυρση: Στην ΣΤ΄ Ένωση, e-mail: stenosi.org@gmail.com μέχρι 2/3/2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Κλήρωση των αγώνων: Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της Ένωσης την
Πέμπτη στις 2/3/2017 στις 18:00.
Τρόποι διεξαγωγής Πρωταθλήματος


Πράσινο επίπεδο:

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2007 ,
2008 και 2009 αρκεί να έχουν κλείσει το 8ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 3
Μαρτίου 2017 (προηγούμενη ημερομηνία έναρξης των αγώνων).
Σύστημα Knock Out ταμπλό με Consolation
Σύστημα Knock Out ταμπλό, το οποίο θα καταρτιστεί με κλήρωση, με Consolation,
που θα καταλήγει σε νικητή με ΈΠΑΘΛΟ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2
νικηφόρα mini-set των 4 games (ή 3 games σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής).
Στο 4-4 θα παιχθεί tie-break 5 πόντων. Σε ισοπαλία 1-1 σετ θα παιχθεί tie-break 7
πόντων.
 Πορτοκαλί επίπεδο
-Απευθύνεται προς όλα τα παιδιά των ομίλων γεννηθέντα 2007-2008 – 2009 και
2010
-Το σύστημα των αγώνων θα είναι σύστημα ομίλων με round robin.
-Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο πορτοκαλί γήπεδο (18m-6,5m) και με πορτοκαλί
μπάλα.
 Κόκκινο επίπεδο
-Απευθύνεται προς όλα τα παιδιά των ομίλων γεννηθέντα 2008-2009-2010-2011
και 2012.
-Το σύστημα των αγώνων θα είναι σύστημα ομίλων με round robin.
-Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κόκκινο γήπεδο (11x5m) με κόκκινη μπάλα.
Υποχρεώσεις αθλητών: Αθλητική ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση, τήρηση κώδικα
συμπεριφοράς, παράβολο συμμετοχής 15 € για το πράσινο επίπεδο και 10 € για
το πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο.
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