Η Γ΄ ΈΝΩΣΗ
( Ε.Σ.Ο. Α. ΚΕ.∆. Μ. )
Σε συνεργασία µε την Α΄ και Β΄ ΈΝΩΣΗ
προκηρύσσει το
ARIDEA OPEN JUNIOR 12
Για ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ετών
1η ΦΑΣΗ 28 και 29 Μαϊου 2016 - 2η ΦΑΣΗ 4 και 5 Ιουνίου 2016
Αρ.πρωτ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ονοµασία Πρωταθλήµατος
ARIDEA OPEN JUNIOR 12
Κατηγορία
12άρια (2004-2005 και 2006 αν έχουν κλείσει τα 10 έως την 27 Μαΐου 2016)
Ηµεροµηνίες
1η φάση
Πρώτη ηµέρα πρωταθλήµατος : Σάββατο 28 Μαΐου 2016 Αγόρια 12
∆εύτερη ηµέρα πρωταθλήµατος : Κυριακή 29 Μαΐου 2016 Κορίτσια 12
2η φάση
ηµεροµηνία έναρξης 2ης φάσης : Σάββατο 4 Ιουνίου 20016
ηµεροµηνία λήξης πρωταθλήµατος : Κυριακή 5 Ιουνίου 2016
ηµεροµηνία παράτασης πρωταθλήµατος : ∆ευτέρα 6 Ιουνίου 2016
Ε∆ΡΑ ΑΚ 12
Έδρα : Όµιλος Αντισφαίρισης Αριδαίας
∆ιεύθυνση γηπέδων : Πιπεριά Αριδαίας
Επιφάνεια : 5 γήπεδα green set
∆ιευθυντής αγώνων : Τσαρκνιάς Πέτρος τηλ. 6976869741
Επιδιαιτητής : Τουτουκτσής Ευτύχιος 6983 359697
Γραµµατεία αγώνων : Τσεχιλίδης Ελευθέριος
Ιατρική κάλυψη : Κ.Υ. Αριδαίας
∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ηµεροµηνία δήλωσης

Μέχρι Τρίτη 24/05/2016 και ώρα 12:00

Ηµεροµηνία απόσυρσης

Μέχρι Τρίτη 24/05/2016 και ώρα 15.00

Email συµµετοχής

esoakedm@otenet.gr
Η λίστα συµµετοχών για έλεγχο θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 25/5/2016
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1η φάση
Σύστηµα οµίλων, στο οποίο οι παίκτες θα αγωνισθούν στην 1η φάση πρώτα σε οµίλους, µε αριθµό
οµίλων ανάλογο των συµµετοχών (Round Robin) ώστε να προκύψουν οι 16 αθλητές/τριες της 2ης
φάσης. Μέγιστος αριθµός αθλητών/τριών που µπορούν να συµµετέχουν στην 1η φάση είναι 48 αγόρια
και 48 κορίτσια.
Οι επικεφαλείς των οµίλων θα τοποθετηθούν µε βάση την πανελλήνια βαθµολογία και στη συνέχεια η
συµπλήρωση των οµίλων θα γίνει µε κλήρωση.
Το Σάββατο 28 Μαΐου θα αγωνισθούν τα αγόρια και την Κυριακή 29 Μαΐου τα κορίτσια.

2η φάση
Οι πρώτοι/ες των οµίλων θα αγωνισθούν, σε αγώνες µονού αποκλεισµού ( Knock-out), µέχρι και τους
τελικούς.
Το ταµπλό θα συµπληρωθεί από τους καλύτερους των οµίλων µε βάση την πανελλήνια βαθµολογία, Σε
περίπτωση που δεν αγωνιστεί κάποιος αθλητής/-τρια, την θέση του µπορεί να την καλύψει άλλος
αθλητής/-τρια που έχει αγωνιστεί στην φάση των οµίλων. Οι αθλητές/-τριες µπορούν να εγγραφούν
στη λίστα των lucky looser αµέσως µετά το τέλος της 1ης φάσης. Η προτεραιότητα θα δοθεί ανάλογα
µε 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.
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 set των 6 games και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, θα παιχτεί
match tie break στους 10 πόντους.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Κλήρωση αγώνων
Θα γίνει ∆ΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή Οµίλου αµέσως µετά το τέλος του sign-in.
Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in):
Οι ώρες προσέλευσης για το sign – in, θα ανακοινωθούν την Πέµπτη 26 Μαΐου 2016 από την Ένωση
σε συνεργασία µε τον Επιδιαιτητή των αγώνων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
∆ελτίο αθλητή/τριας , ( Α.Μ )
Ιατρική βεβαίωση,
Τήρηση κώδικα συµπεριφοράς,
∆ιαιτησία µε ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση άρνησης
Παράβολο συµµετοχής 15,00 €

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τσαρκνιάς Πέτρος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κουντουριώτης Κων/νος

