ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 2018
Καβάλα, 20 – 22/7/2018

ησ

Σε ςυνζχεια τησ Γενικήσ Προκήρυξησ με Α.Π . 1125/ 15 -12-2017, βάςει τησ απόφαςησ τησ 13 ςυνεδρίαςησ του Δ.Σ. τησ
Ε. Α. ΟΜ. ΑμεΑ, διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντιςφαίριςησ με Αμαξίδιο για την αγωνιςτική περίοδο 2018.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΣΕΛΕΗ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί ςτισ 20 ζωσ τισ 22 Ιουλίου 2018 ςτο Αθλητικό Κζντρο Καλαμίτςασ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΤ» ςτην
Καβάλα.
20 Ιουλίου 2018:
20 – 22 Ιουλίου 2018:
22 Ιουλίου 2018:

Άφιξη αποςτολών
Αγώνεσ
Αναχώρηςη αποςτολών

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
Επιδιαιτητήσ των αγώνων: Ελευθερία Ταμπόςη
Διαιτητζσ των αγώνων: Θα ανακοινωθεί
Επιφάνεια γηπζδου: Hard
Αριθμόσ γηπζδων: 2
Μπάλεσ: Australian Open Wilson
Σηλζφωνο επικοινωνίασ κατά τη διάρκεια των αγώνων: 6970008908 (Σταφρου Σπφροσ)
ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ
Προκηρφςςονται το παρακάτω αγωνίςματα:
Ατομικά Ανδρών - Γυναικών – Quads
Διπλό
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ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΛΗΡΩΗ
Ο τρόποσ διεξαγωγήσ των αγώνων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό ςυμμετοχήσ των αθλητών:
Μζχρι 5 αθλητζσ με ςφςτημα round robin (όλοι με όλουσ).
Από 6-7 αθλητζσ θα γίνουν 2 groups των 3 αθλητών (ή 4) και ο 1οι νικητζσ των groups, θα παίξουν μεταξφ τουσ
για ςειρά κατάταξησ.
Εάν η ςυμμετοχή είναι 8 αθλητζσ ή μεγαλφτερη οι αγώνεσ θα πραγματοποιηθοφν με ταμπλό αγώνων
και ςφςτημα knock-out. Οι ηττημζνοι του 1ου γφρου θα παίξουν consolation.
Η κλήρωςη των παικτών θα γίνει επί τόπου ςτην ζδρα των αγώνων και για την κλήρωςη θα χρηςιμοποιηθεί η βαθμολογία
των αθλητών από την ITF (NEC Wheelchair Tennis Ranking - Men, Singles,). Οι αγώνεσ θα διεξαχθοφν ςε 2 νικηφόρα set με tiebreak ςε όλα τα set.
ΑΠΟΝΟΜΕ ΚΤΠEΛΛΩΝ
οσ
οσ
οσ
Η απονομή των κυπζλλων θα γίνει ςτουσ τρεισ πρώτουσ νικητζσ (1 , 2 , 3 ) κάθε αγωνίςματοσ που προκηρφςςεται
ανά κατηγορία
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ πρζπει να υποβληθοφν γραπτά ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο. Δεν γίνονται αποδεκτζσ
δηλώςεισ που δεν φζρουν υπογραφή και ςφραγίδα του ςωματείου.

Οι Δηλώςεισ υμμετοχήσ (φόρμεσ ςυμμετοχήσ, διαμονήσ και μετακίνηςησ)
πρζπει να αποςταλοφν με fax ςτο no. 210 68 49 978 είτε ηλεκτρονικά ςτη
διεφθυνςη info@eaom-amea.gr
το αργότερο μζχρι την Σετάρτη 13 Ιουνίου 2018 ώρα 13.00

ΤΝΟΔ0ΟΙ (Αρχηγόσ Αποςτολήσ ή Προπονητζσ ή υνοδοί-Βοηθοί)
-

Εγκρίνεται ζνα άτομο ανά τρεισ (3) αθλητζσ

Αθλητζσ κάτω των 18 ετών είναι υποχρεωμζνοι να προςκομίςουν Υπεφθυνη Δήλωςη , υπογεγραμμζνη από τουσ κηδεμόνεσ τουσ με
θεωρημζνο το γνήςιο τησ υπογραφήσ, με την οποία θα αποδζχονται την ςυμμετοχή τουσ ςτουσ αγώνεσ με ευθφνη δική τουσ και του
αθλητικοφ τουσ ςωματείου, ςημειώνοντασ ότι η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ δε φζρει καμιά ευθφνη ςε περίπτωςη τραυματιςμοφ.

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΦΗ
Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαμονή - διατροφή θα δοθοφν μετά τη λήξη των δηλώςεων ςυμμετοχήσ.
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