Αρ.Πρωτ.: 1620
Ημερομηνία: 29/03/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 2017
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρωτάθλημα

Ονομασία

Ημερομηνίες
10άρια
(2007-2008)

πρώτη ημέρα
αγώνων

ημερομηνία λήξης
πρωταθλήματος

ημερομηνία
παράτασης

Πέμπτη 20 Απριλίου

Τρίτη 25 Απριλίου

Τετάρτη 26 Απριλίου

Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων 2017

*** Στο Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστή
κατηγορία από τα Κορίτσια.
Οι αθλητές/-τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις κατηγορίες κάτω των 10/12 ετών
θα πρέπει να επιλέξουν σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής
μόνο σε μία κατηγορία.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία μέρα νωρίτερα και σε
περίπτωση μικρής συμμετοχής μία μέρα αργότερα

ΕΔΡΑ
Διοργανωτής

Επιφάνεια
Επιδιαιτητές

Διευθυντές
αγώνων
Γιατρός

Ε.Φ.Ο.Α.

Έδρα

Διεύθυνση γηπέδων

Εγκαταστάσεις
MVS TENNIS SYSTEMS

Αγίου Αντωνίου - Παραλία
Μαραθώνος (στο Ξενοδοχείο
Golden Coast)
Μπάλες

8 hard (grand prix cushion)
Πατσουράκου Ντόρα
6934306004

Wilson
Βοηθοί
Επιδιαιτητή

Σταμάτης Μιχαηλίδης
Λένα Γραμμανίδου
Εύα Γεωργαρά
Παπανικολάου Κώστας 6944694152 Γραμματεία Θα ανακοινωθεί
Ιορδάνης Σγούρος 6972509794
αγώνων
22940 55565
κατά τη διάρκεια των αγώνων
Dim Health MON. IKE.
Τηλέφωνο
22940 55565

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης
Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 12:00
e-mail συμμετοχής
diloseis@efoa.gr
Θα λαμβάνετε από την ΕΦΟΑ επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail.
Μετά τη λήξη αποστολής συμμετοχών, σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση πρέπει
να επικοινωνείτε με την ΕΦΟΑ στα τηλ. 210 7563170,-1,-2
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΣΤΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η πρώτη λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου.

site

www.efoa.gr

Η τελική λίστα θα αναρτηθεί την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου στις 12:00.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Μ. Τετάρτη 12/04/2017 και ώρα 12:30
Γραφεία Ε.Φ.Ο.Α., Υμηττού 267, 11631 Παγκράτι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αθλητών για το πρόγραμμα
από Μ. Τετάρτη 12/04 μετά τις 15:30.

site

www.efoa.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ






Ο σωστός Αριθμός Μητρώου Ε.Φ.Ο.Α., η ημερομηνία γέννησης και η κατηγορία
που συμμετέχουν να αναγράφονται υποχρεωτικά στη δήλωση συμμετοχής
Ιατρική βεβαίωση ή ιατρική βεβαίωση στο δελτίο ΕΦΟΑ
κάρτα αθλητή ΕΦΟΑ 20€
παράβολο συμμετοχής 20 €
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

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
* Οι αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών με ένα από τα
παρακάτω συστήματα:
1. Σύστημα ομίλων, στο οποίο οι παίκτες θα αγωνισθούν πρώτα σε ομίλους με
αριθμό ομίλων ανάλογο των συμμετοχών (Round Robin) και στη συνέχεια οι 2
πρώτοι των ομίλων θα αγωνισθούν, σε αγώνες μονού αποκλεισμού ( Knock-out),
μέχρι και τους τελικούς.
Στο ταμπλό, που θα συμπληρωθεί από τους 2 καλύτερους των ομίλων, σε
περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος αθλητής/-τρια να αγωνιστεί θα ισχύσει ο
κανονισμός του lucky looser. Οι αθλητές/-τριες μπορούν να εγγραφούν στη λίστα
των lucky looser που θα ανοίξει ο Επιδιαιτητής μισή ώρα πριν την έναρξη των
αγώνων. Η προτεραιότητα θα δοθεί ανάλογα την θέση που πήραν οι αθλητές/τριες
στους ομίλους. Σε περίπτωση που είναι στη ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση.
Στη λίστα των lucky looser δεν μπορούν να δηλώσουν αθλητές/-τριες που δεν έχουν
αγωνιστεί στη φάση των ομίλων.
Οι Όμιλοι και οι συναντήσεις μετά τη φάση των ομίλων, θα καταρτιστούν με
κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις.
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2. Σύστημα Ταμπλό, με την ελάχιστη διεξαγωγή των 2 συναντήσεων για κάθε
αθλητή.
Η επιλογή του συστήματος διεξαγωγής θα γίνει την ημέρα της κλήρωσης,
Μ.Τετάρτη 12 Απριλίου και θα ανακοινωθεί, μαζί με το πρόγραμμα αγώνων, στην
ιστοσελίδα της ΕΦΟΑ.
* Το sign-in των παικτών, θα γίνεται πριν την έναρξη του πρώτου τους αγώνα στο
πρωτάθλημα.
* Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie-break των 7 πόντων), στο
κανονικό γήπεδο του μονού με πράσινες μπάλες (75% της πίεσης της κανονικής).
Ισχύουν όλοι οι επίσημοι κανονισμοί του μονού παιχνιδιού.
* Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνισθεί μέχρι και σε 3 αγώνες την ημέρα, αν αυτό
κριθεί απαραίτητο από την επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος .
* Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία
και των δύο παικτών κατόπιν συνεννόησης με τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος.
Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης, γίνεται για όλα τα θέματα Κανονισμών και διαδικασίας
προς τον Επιδιαιτητή με παράβολο 15 € από τον προπονητή της ομάδας εκτός των
αποφάσεων κρίσεων αγωνιστικού περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του
Επιδιαιτητή είναι Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ε Σ. Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά
εγγράφως στον ενιστάμενο με βάση τους υπάρχοντες Κανόνες ITF και ΕΦΟΑ για
θέματα Κανονισμών και Προκήρυξης Αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπύρος Ζαννιάς

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτρης Σταματιάδης
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