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           ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 
 
 
Η΄ Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
          για τη συλλογή φαρμάκων 

Αθήνα  6-6-2017 

Αρ.πρωτ.13  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
1ου OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
16-18/6/2017  

Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»  
 
 
Η Η’ Ένωση  αναθέτει στον Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» τη διοργάνωση 

,του 1ου OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟ, 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο 
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» (Μουτούση 1 , Βάρη) σε 4  green set γήπεδα, ειδικά διαμορφωμένα 
για το κάθε επίπεδο. 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν στα σωματεία-μέλη της 
Ε.Φ.Ο.Α.και έχουν δελτίο Ε.Φ.Ο.Α , ως επίσης και όσοι δεν έχουν δελτίο Ε.Φ.Ο.Α 
είτε ανήκουν είτε όχι σε σωματεία και εφόσον έχουν γεννηθεί :  

1) ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Παιδιά γεννημένα 2007 – 2008. Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν σε κανονικό γήπεδο και μόνο με πράσινη μπάλα ( με το 
75% της πίεσης της κανονικής )  

2) Ισχύουν όλοι οι κανόνες του μονού παιχνιδιού. 
1) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΗΠΕΔΟ: Παιδιά γεννημένα 2009 – 2010 Οι αγώνες 

πορτοκαλί επιπέδου θα διεξαχθούν σε γήπεδο διαστάσεων 18χ6,5μ- 
80,23μ ύψος φιλέ και με πορτοκαλί μπάλες 50% χαμηλότερης πίεσης. 

2) ΚΟΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Παιδιά γεννημένα 2011-2012 Οι αγώνες κόκκινου 
επιπέδου θα διεξαχθούν σε κόκκινο γήπεδο διαστάσεων 11-12μχ 5-6μ 
με κόκκινες μπάλες και  μίνι φιλέ Η καθοδήγηση των παικτών 
(coaching ) επιτρέπεται για την τοποθέτηση του παίκτη στην θέση του 
serves και στο μέτρημα των πόντων 

 
Δηλώσεις συμμετοχής: Στο e-mail της Η’ ΕΝΩΣΗΣ .henositennis@yahoo.gr  
μέχρι 14/06/2017 ημέρα Τετάρτη.  
Στην δήλωση συμμετοχής θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία γέννησης 
για όλες τις κατηγορίες, η κατηγορία συμμετοχής και τηλέφωνο επικοινωνίας, ο ΑΜ 
Ε.Φ.Ο.Α εφόσον υπάρχει να δηλωθεί διότι εξυπηρετεί το σωματείο του αθλητή-
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τρίας για την αθλητική αναγνώριση του σωματείου .Θα χρησιμοποιείτε δε 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η φόρμα δήλωσης που επισυνάπτετε ανά κατηγορία.  
ΩΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ:  
Οι ώρες προσέλευσης των αθλητών / αθλητριών για το sign – in θα να 
ανακοινωθούν την Πέμπτη 15/6/2017 μετά της 14:00 
 
Σε όλες τις κατηγορίες το sign in θα γίνεται από τους αθλητές-τριες ή από 
συνοδούς – προπονητές, του οποίου η παρουσία είναι πολύ σημαντική. 
 
Επιδιαιτητής αγώνων:  . ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΝΤΟΡΑ(6934306004) 
Υπεύθυνος αγώνων: ΝΑΝΑ ΓΑΒΡΙΛΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ(6944694152) 
Ιατρική κάλυψη:  θα ανακοινωθεί  
 
Υποχρεώσεις αθλητών:  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. εφόσον έχουν, ιατρική βεβαίωση με ισχύ 1 έτους, τήρηση 
κώδικα συμπεριφοράς και παράβολο συμμετοχής  20 €(από τα οποία τα 3€ θα 
αποδοθούν στην Η’ ¨Ενωση)  και κάρτα αθλητή 20 € 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Ιατρική βεβαίωση με ισχύ 1 έτους και  παράβολο συμμετοχής 15€. 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Ιατρική βεβαίωση με ισχύ 1 έτους και  παράβολο συμμετοχής 15€. 

Για όλους τους συμμετέχοντες ισχύει ο κώδικας συμπεριφοράς και ο κανονισμός 
της Ε.Φ.Ο.Α 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  

Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστεί από τον επιδιαιτητή ανάλογα 
με τις συμμετοχές. 

Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι: 
αυτό του αποκλεισμού από τον πρώτο αγώνα (knock – out) 

 
Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνιστεί μέχρι και τρεις αγώνες εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο από των επιδιαιτητή των αγώνων. 
Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνων μετά τις 21:30, εκτός και εάν υπάρξει συμφωνία 
και των δύο παικτών μετά από συνεννόηση με των επιδιαιτητή      
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
     Για ότι αφορά το τουρνούα μπορείτε να ενημερώνεστε στο site της Η΄ ΈΝΩΣΗΣ 
 www.h-enositennis.com , στο τηλέφωνο του Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 
2109655475 και στον Επιδιαιτητή των αγώνων. 
 
Σε όλους τους συμμετέχοντες , θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και δώρα!!!  
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Παρακαλούνται οι σύλλογοι όπως ενημερώσουν τους γονείς των αθλητών 
για την σύναψη συνεργασίας της Ένωσής μας με τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών , προκειμένου να συγκεντρωθούν κάθε λογής φάρμακα για το 
κοινωνικό ιατρείο. 
Στην γραμματεία των αγώνων θα υπάρχει ειδική υποδοχή όπου θα 
συλλέγονται τα φάρμακα 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
          
 
 
        Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ              Κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
 

 

 


