
   
Αρ.Πρωτ.:                                                                                                                           Ημερομθνία: 20 – 09 – 2017  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

4ου ΕΝΩΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ  Α΄ ΕΝΩΗ  
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 10  ΠΡΑΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2017   

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΗ: 2007-2008-2009 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 
 

Πρωτάθλημα 

Ονομαςία 

4ο ΕΝΩΙΑΚΟ  ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ  Α΄ ΕΝΩΗ 
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 10  ΠΡΑΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2017 

 

Ημερομηνίες 
10άρια 

(2007-2008) 
 

πρώτθ θμζρα 
αγώνων 

αββάτο 30 
επτεμβρίου 

θμερομθνία λιξθσ 
πρωτακλιματοσ 

Κυριακι 01 Οκτωβρίου 

θμερομθνία 
παράταςθσ 

Δευτζρα 02 Οκτωβρίου 
 

*** το Πρωτάκλθμα τα Αγόρια αγωνίηονται ςε ξεχωριςτι κατθγορία από τα Κορίτςια. 
τθν κατθγορία ΑΚ 10 μποροφν να λάβουν μζροσ και 2009, αρκεί να ζχουν κλείςει το 8ο ζτοσ τθσ θλικίασ 
τουσ μζχρι τθσ   30/9 (προθγοφμενθ θμερομθνία ζναρξθσ των αγώνων). 

ΘΑ ΔΟΘΟΤΝ ΚΤΠΕΛΛΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΛΛΙΑ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ 

ΕΔΡΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΛΛΟΓΟ 

Α.Ο.Α.ΣΙΣΑΝΕ Ν. ΠΕΡΑΜΟΤ 

Διεφκυνςθ γθπζδων 

28
ης

 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 51  Ν.ΠΕΡΑΜΟ  ΚΑΒΑΛΑ 

Επιφάνεια 
 

 
3 πλαςτικό χόρτο 

Μπάλεσ 

 Πράςινεσ 

Επιδιαιτητήσ 
 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 
            6955857601 

 

Διευθυντήσ 
αγώνων 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ  ΑΧΙΛΛΕΑ 
6932233145 

Γιατρόσ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ  Σηλζφωνο  

 

ΔΗΛΩΕΙ - ΑΠΟΤΡΕΙ 
Ημερομηνία δήλωςησ - απόςυρςησ ΣΕΣΑΡΣΗ  27 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2017 

e-mail ςυμμετοχήσ info@aenosi.gr 
Μετά τθ λιξθ αποςτολισ ςυμμετοχών, κα  αναρτθκεί  λίςτα αποδοχισ  ςτθν  ιςτοςελίδα   τθσ  Α΄ 
Ζνωςθσ      

 

ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9.  ΜΕΤΑ  ΤΟ SIGN IN     Η ΩΡΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΗΝ   
ΠΑΡΑΚΕΤΗ  ΒΑΗ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 29 
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

Σθλζφωνα 
6932233145 

 

www.aenosi.gr 
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ςτη δήλωςη 
ςυμμετοχήσ ν΄ 
αναγράφεται 
υποχρεωτικά:  
το ΩΣΟ Α. Μ. 
Ε.Φ.Ο.Α. -
θμερομθνία 
γζννθςθσ   

Προαιρετικό 
δελτίο ΕΦΟΑ 
κεωρθμζνο 
από γιατρό 

ι 
Τποχρεωτικά 

Βεβαίωςθ 
από γιατρό 

 
Προαιρετικι 

κάρτα 
αςφάλιςθσ 
ΕΦΟΑ 25€ 

 
 

Παράβολο 
ςυμμετοχισ 

10 € 

Οι νικθτζσ/-τριεσ είναι υποχρεωμζνοι 
να παραμείνουν ςτθν ζδρα των 
αγώνων μία (1) ώρα μετά τθ λιξθ του 
αγώνα τουσ για διαιτθςία (ςε 
περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί.) με 
ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ 
άρνθςθσ. Δεν μπορεί να κάνει 
διαιτθςία ακλθτισ/τρια ςε 
αγωνιηόμενο/θ από τον Όμιλό του 

 
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

 
* Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετοχών με ζνα από τα παρακάτω 
ςυςτιματα: 
1. φςτθμα Σαμπλό,  με τθν ελάχιςτθ διεξαγωγι των 2 ςυναντιςεων για κάκε ακλθτι.   
* Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςτο 1 κανονικό ςετ 6-6 (tie-break των 7 πόντων) ι ςτα 2 νικθφόρα mini 
sets (4 games/4-4 games tiebreak των 7 πόντων) ςτο κανονικό γιπεδο του μονοφ με πράςινεσ 
μπάλεσ (75% τθσ πίεςθσ τθσ κανονικισ).  
   Ιςχφουν όλοι οι επίςθμοι κανονιςμοί του μονοφ παιχνιδιοφ. 
* Κάκε παίκτθσ μπορεί να αγωνιςκεί μζχρι και ςε 3 αγώνεσ τθν θμζρα, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο 
από τθν επιδιαιτθτι του Πρωτακλιματοσ . 
 * Δεν επιτρζπεται θ ζναρξθ αγώνα μετά τισ 21:30, εκτόσ και αν υπάρξει ςυμφωνία και των δφο 
παικτών κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον επιδιαιτθτι του Πρωτακλιματοσ. 
 
Ενςτάςεισ: ε περίπτωςθ ζνςταςθσ, γίνεται για όλα τα κζματα Κανονιςμών και διαδικαςίασ προσ 
τον Επιδιαιτθτι με παράβολο 15 €  από τον προπονθτι τθσ ομάδασ εκτόσ των αποφάςεων κρίςεων 
αγωνιςτικοφ περιεχομζνου όπου οι αποφάςεισ του Επιδιαιτθτι είναι  Σ Ε Λ Ε  Ι Δ Ι Κ Ε . Ο 
Επιδιαιτθτισ αποφαςίηει και απαντά εγγράφωσ ςτον ενιςτάμενο με βάςθ τουσ υπάρχοντεσ Κανόνεσ 
ITF και ΕΦΟΑ  για κζματα Κανονιςμών και Προκιρυξθσ Αγώνων. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

                       Βαχαρίδθσ Κυριάκοσ                                                  Κωςτίδθσ  Γεώργιοσ 

 

                      
- 
 
 
 

 


