
Θ΄ ΕΝΩΗ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Ε3   
39ης ΕΒΔΟΜΑΔΑ  2017 Θ΄ΕΝΩΗ 
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 12-14-16 ΕΣΩΝ  

Η Θ΄ Ζνωςθ  Σωματείων Αντιςφαίριςθσ τθσ ΕΦΟΑ ανακζτει ςτον Ο.Α. Πεταλουδων 
και ςτθν Ροδιακι Ακαδθμία Αντιςφαίριςθσ τθν διοργάνωςθ του Ενωςιακοφ 
Πρωτακλιματοσ Ε3 39θσ εβδομάδασ 2017 (Α/Κ 12-14-16 ετών) από  τθν Παραςκευι 
29 επτεμβρίου ζωσ τθν  Κυριακι 1 Οκτωβρίου 2017. Με πικανότθτα παράταςθσ 
Δευτζρα 2 Οκτωβρίου. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ : Με βάςθ τθν απόφαςθ για διεξαγωγι των αγώνων junior , 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι  ακλθτζσ  των ςυλλόγων που ανικουν ςτθν 
δφναμθ τθσ Θ΄ Ζνωςθσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α.  

 

Ζδρα αγώνων: 
Ο.Α. ΠΕΣΑΛΟΤΔΩΝ (Παραλία Κρεμαςτισ- 3Κm από το διεκνζσ αεροδρόμιο Ρόδου 
Διαγόρασ) 
Γιπεδα: 3 green set 
Σθλ. Επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια των αγώνων: 2241071472 

ΡΟΔΙΑΚΗ Α.Α. (4ο χιλ. ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΡΕΜΑΣΗ ΜΑΡΙΣΩΝ) 
Γιπεδα: 3 green set 
Tθλ. Επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια αγώνων: 2241048480 

Τπεφκυνοσ αγώνων:  Παρίςςθσ Γεώργιοσ (6945541763) 

Επιδιαιτθτισ :  Κουτςολάμπρου Λίνα (6942072646) 
Βοθκόσ Επιδιαιτθτι: κα ανακοινωκεί 

Γραμματεία :κα ανακοινωκεί                                                 Ιατρόσ : κα ανακοινωκεί 

Δθλώςεισ ςυμμετοχισ- Απόςυρςθ : Για όλεσ τισ κατθγορίεσ ΜΟΝΟ με mail ςτο 
thenosi@outlook.com.gr  μζχρι τθν Παραςκευι 22/09/2017 
Σθλ. επιβεβαίωςθσ 2105810194 (17:00-21:00) 

Κλιρωςθ αγώνων:  Μετά το SIGN IN ςτα γραφεία του Ομίλου . 

SIGNIN: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 26/09 ςτο site του ομίλου www.oap.gr και 
ςτο www.haidaritennis.gr  

 

Υποχρεώςεισ ακλθτών : ακλθτικι ταυτότθτα, κάρτα αςφάλιςθσ, ιατρικι βεβαίωςθ, 
τιρθςθ κώδικα ςυμπεριφοράσ και κανονιςμοφ του ακλιματοσ, διαιτθςία αν τουσ 
ηθτθκεί με ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ, παράβολο ςυμμετοχισ 15€. 

Επιλογι ακλθτών/τριών: Η κατάρτιςθ των ταμπλώ, κα γίνει  βάςθ τθσ Πανελλινιασ  
Βακμολογίασ των ακλθτών-τριών τθσ εβδομάδασ των αγώνων . 

 

Σφςτθμα-Τρόποσ διεξαγωγισ αγώνων: φςτθμα Knock-out  
Μζχρι και τον γφρο των 16 οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςτα 2  sets των 6games (ςε 
περίπτωςθ ιςοπαλίασ  (1-1 set ,  tiebreak των 10 πόντων). Από τον γφρο των 8 
(προθμιτελικοί) κα διεξαχκοφν ςε 2  νικθφόρα sets των 6 games.  

Η Διλωςθ υμμετοχισ των ωματείων να γίνεται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθ 
φόρμα διλωςθσ 

ΜΠΑΛΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ: WILSON 

 
 

http://www.oap.gr/
http://www.haidaritennis.gr/


Θ΄ ΕΝΩΗ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

Παροχζσ ςυμμετεχόντων 
Διαμονή 
Οι διοργανωτζσ κζλοντασ να διευκολφνουν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ του 
Πρωτακλιματοσ εξαςφαλίηουν: 

 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ για ΟΛΟΤ τουσ ΑΘΛΗΣΕ που κα ςυμμετζχουν, κακώσ 
και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ. 

 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ςτουσ ΤΝΟΔΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ κάκε ςωματείου. 

 Για τουσ ΤΝΟΔΟΤ ΓΟΝΕΙ θ χρζωςθ κα είναι 20€ το άτομο που κα 
περιλαμβάνει ΔΙΑΜΟΝΗ και ΔΙΑΣΡΟΦΗ. 

Παρακαλοφμε πολφ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνιςουν με το ξενοδοχείο Evi Hotel (2241 085586) για τθν κράτθςθ 
δωματίων μζχρι 15/09. 
 
Προσφορά για αυτοκίνητο 

 3 θμζρεσ 80€  

 4 θμζρεσ 100€ 
Για κράτθςθ μπορείτε να επικοινωνιςετε ςτο 6947121737.  
Δυνατότθτα παραλαβισ αυτοκινιτου: αεροδρόμιο-λιμάνι-ξενοδοχείο ι όπου αλλοφ 
κζλετε 
 
 
 

Με εκτίμθςθ 
H Πρόεδροσ τθσ Θ΄ Ζνωςθσ 

Χαντηι Διμθτρα 
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