ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΤ’ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑ,
τηλ. 2610.242499

Πάτρα 8/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS
ATOMIKO KATΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ
20/11/2021 - 21/11/2021
Η ΣΤ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου αναθέτει το
OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR ως εξής:
• πράσινο επίπεδο ατομικό κάτω των 10 ετών το Σάββατο 20 Νοεμβρίου
έως και Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 και
• πορτοκαλί επίπεδο την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021
στον ΡΗΓΑ Α.Ο.Α.Α
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν την
Παρασκευή 19/11/2021 .
Στο τουρνουά τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστά ταμπλό από τα Κορίτσια
στο πράσινο επίπεδο. Το ταμπλό θα είναι knock out. Για τους χαμένους του
πρώτου γύρου θα γίνει πίσω ταμπλό, που θα καταλήγει σε νικητή με
ΕΠΑΘΛΟ.
Γήπεδα διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα
ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.Α.
Διευθυντής αγώνων:Κλειάσος Αναστάσιος τηλ.6946503848
Επιδιαιτητής αγώνων: Καλόγρη Σαντυ τηλ.6974703724
Γιατρός αγώνων: Μπόγρη Δάμη

που διαθέτει ο

Δηλώσεις συμμετοχής: Στην ΣΤ΄ Ένωση,
e-mail: stenosi.org@gmail.com μέχρι 17/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το έτος
γέννησης.

Απόσυρση: Στην ΣΤ΄ Ένωση, e-mail: stenosi.org@gmail.com μέχρι 18/11/2021
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Κλήρωση των αγώνων: Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της Ένωσης την
Πέμπτη στις 18/11/2021 στις 18:00.
Τρόποι διεξαγωγής Πρωταθλήματος
•

Πράσινο επίπεδο:

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2011,
2012 και 2013 αρκεί να έχουν κλείσει το 8ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την
19/11/ 2021 (προηγούμενη ημερομηνία έναρξης των αγώνων).
Σύστημα Knock Out ταμπλό με Consolation
Σύστημα Knock Out ταμπλό, το οποίο θα καταρτιστεί με κλήρωση, με Consolation,
που θα καταλήγει σε νικητή με ΈΠΑΘΛΟ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2
νικηφόρα mini-set των 4 games (ή 3 games σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής).
Στο 4-4 θα παιχθεί tie-break 5 πόντων. Σε ισοπαλία 1-1 σετ θα παιχθεί tie-break 7
πόντων.
• Πορτοκαλί επίπεδο
-Απευθύνεται προς όλα τα παιδιά των ομίλων γεννηθέντα 2011 - 2012 – 2013 και
2014
-Οι σύλλογοι στην δήλωση συμμετοχής χωρίζουν τα παιδιά μέχρι και τρεις
κατηγορίες δυναμικότητας, ονομάζοντας τις ομάδες τους για την τοποθέτηση τους
από τον διοργανωτή σύλλογο στον όμιλο αντίστοιχης κατηγορίας. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν σε σύστημα round robin με κάθε ομάδα να απαρτίζεται από 2-3 παιδιά,
σε 7 ή 10 νικηφόρους πόντους με 2 πόντους διαφορά, σε στυλ tiebreak, με κάθε
παιδί να παίζει ένα πόντο.
-Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο πορτοκαλί γήπεδο (18m-6,5m) και με πορτοκαλί
μπάλα.
Υποχρεώσεις αθλητών: Αθλητική ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση, τήρηση κώδικα
συμπεριφοράς, παράβολο συμμετοχής 15 € για το πράσινο επίπεδο και 10 € για
το πορτοκαλί επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση για λόγους προστασίας της Δημόσιας υγείας, σε σχέση με την πανδημία,
ισχύουν και τηρούνται υποχρεωτικά από τους Διευθυντή, Επιδιαιτητή και γιατρό αγώνων τα
παρακάτω:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το εγκεκριμένο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΑ
επικαιροποιημένο με το ισχύον ΦΕΚ και τις τελευταίες διευκρινιστικές
οδηγίες της Γ.Γ.Α.
Το παρόν απόσπασμα περιλαμβάνει επικαιροποιημένες οδηγίες διεξαγωγής
αγώνων στις εγκαταστάσεις τένις, των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ, οι οποίες
διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθώς και την ειδική αθλητική αναγνώριση
της ΓΓΑ, για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Λόγω των
ειδικών συνθηκών η Ε.Φ.Ο.Α. ή η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να
διακόψει ανά πάσα στιγμή τη διοργάνωση.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (TESTING)
........................................................................................
• Για τους αθλητές έως και 17 ετών: PCR έως 72 ώρες πριν ή rapid test έως 48
ώρες πρίν ή self-test παρουσία του υπεύθυνου COVID19 της ομάδας ή του
προπονητή την ημέρα του αγώνα. Εξαιρούνται από το testing οι πλήρως
εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.
...............................................................................
Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩN
........................................................................................
• Για τους συνοδούς – προπονητές: Η δυνατότητα παρουσίας ενηλίκων θεατών
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων υφίσταται αποκλειστικά για πλήρως
εμβολιασμένους θεατές και όσους διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.
...............................................................................
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λουκάτος Λουκάς

Θεοδωροπούλου Άρτεμις

