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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ
2017
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ονομασία:

Πρωτάθλημα
Ημερομηνίες
Διεξαγωγής
αγώνων:

Πανελλαδικό Ατομικό Πρωτάθλημα Παίδων- Κορασίδων 2017
πρώτη ημέρα
αγώνων

ημερομηνία λήξης
πρωταθλήματος

ημερομηνία
παράτασης

Σάββατο 21
Δευτέρα 23
Τρίτη 24
Οκτωβρίου
Οκτωβρίου
Οκτωβρίου
Δικαίωμα συμμετοχής: Παίδες και κορασίδες κάτω των 10 ετών (και όσοι έχουν
συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τα 10 εντός του 2017)
Τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστή κατηγορία από τα Κορίτσια.
Θα διεξαχθούν και αγώνες consolation (παρηγοριάς) μέχρι τέλος.
Κάθε παιδί θα αγωνιστεί σε τουλάχιστον 2 αγώνες.
Μπορεί να δημιουργηθούν και ταμπλό Β΄ Δυναμικότητας, ανάλογα με τις δηλώσεις.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία μέρα νωρίτερα

ΕΔΡΑ
Διοργανωτές

Ε.Φ.Ο.Α.
ΑΕΤ ΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ

Έδρα

Διεύθυνση γηπέδων

Εγκαταστάσεις
ΑΕΤ ΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 138,
ΕΓΛΥΚΑΔΑ, ΠΑΤΡΑ

Γήπεδα Επιφάνεια

9 hard (grand prix cushion)

Επιδιαιτητής

Καμίλη Ανδριάνα

Διευθυντής
αγώνων

Θεοδωρόπουλος
Παναγιώτης
6944381435

Γιατρός

Θα ανακοινωθεί

Μπάλες

πράσινες

Βοηθοί
Επιδιαιτητή Θα ανακοινωθεί
Γραμματεία
αγώνων
Τηλέφωνο

2610642100
κατά τη διάρκεια των αγώνων

2610642100

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 12:00
Ηλεκτρονικά: www.e-efoa.gr
info@patratennis.gr
Συμβατικά: info@patratennis.gr
Θα λαμβάνετε από τo διοργανωτή επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail για τις
συμβατικές δηλώσεις.
Μετά τη λήξη αποστολής συμμετοχών, σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση πρέπει
να επικοινωνείτε με το διοργανωτή στα τηλ. 2610642100, 6944381435
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΣΤΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
site

Η λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.

www.efoa.gr
www.patratennis.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η κλήρωση θα γίνει δημόσια, στον χώρο των αγώνων, αμέσως μετά το sign in.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αθλητών
από Πέμπτη 19/10

Ιστοσελίδες: www.e-efoa.gr

www.efoa.gr www.patratennis.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
στη δήλωση συμμετοχής να αναγράφεται ο
Α.Μ. ΕΦΟΑ,

Ιατρική
Βεβαίωση

παράβολο συμμετοχής
20 €

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Σύστημα ανοικτού Ταμπλό, μπρός (κανονικό) και πίσω (consolation), με την
ελάχιστη διεξαγωγή 2 συναντήσεων για κάθε αθλητή/τρια. Θα διεξαχθούν και
μικροί τελικοί για 3η και 4η θέση, σε όλα τα ταμπλό.
 Η ώρα του sign-in των παικτών, θα ανακοινωθεί με την ανάρτηση της
λίστας συμμετοχής
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 1 κανονικό σετ, στο 6-6 (tie-break των 7
πόντων), στο κανονικό γήπεδο του μονού με πράσινες μπάλες (75% πίεση
της κανονικής).
 Ισχύουν όλοι οι επίσημοι κανονισμοί του μονού παιχνιδιού.
 Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνισθεί μέχρι και σε 3 αγώνες την ημέρα, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο από τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος .
 Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει
συμφωνία επιδιαιτητή και γιατρού αγώνων του Πρωταθλήματος.
 Ανάλογα με τις δηλώσεις μπορεί να δημιουργηθεί και ταμπλό Β΄
δυναμικότητας για αρχάριους αθλητές και αθλήτριες με επιλογή των ιδίων
και ελάχιστη συμμετοχή 16 αθλητών ή αθλητριών.
Έπαθλα κάθε κατηγορίας
Κανονικό ταμπλό: Κύπελλα σε 1ο , 2ο και αναμνηστικά μετάλλια σε 3ο , 4ο.
Consolation: Αναμνηστικά μετάλλια σε 1ο, 2ο , 3ο και 4ο .
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης, γίνεται για όλα τα θέματα Κανονισμών και διαδικασίας
προς τον Επιδιαιτητή με παράβολο 20 € από τον συνοδό. Οι αποφάσεις κρίσεως
αγωνιστικού περιεχομένου του Επιδιαιτητή είναι Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ε Σ. Ο Επιδιαιτητής
αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με βάση τους υπάρχοντες
Κανόνες ITF και ΕΦΟΑ μόνο για θέματα Κανονισμών και Προκήρυξης Αγώνων.
Ως επίσημη θα αναγνωριστεί η συμμετοχή σε όσους και όσες έχουν Α.Μ. ΕΦΟΑ και
κάρτα ασφάλισης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπύρος Ζαννιάς

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτρης Σταματιάδης

-

