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Πάτρα  03/03/2020 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου Open Juniors_11ης εβδομάδας 

 OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ KATΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ (ATOMIKO) 
 

Ημερομηνίες γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά επίπεδο 
   

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 

2013-2014-2015 2011-2012-2013 

2010-2011-2012 
(και τα 8άρια αν έχουν κλείσει 
τα 8 έως και την 14/03/2020) 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Αγώνων ανά επίπεδο 
   

Επίπεδο Έναρξη Λήξη 
   

ΚΟΚΚΙΝΟ Κυρ 15 Μαρ πρωί 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Κυρ 15 Μαρ πρωί 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
Σαβ 14 Μαρ Κυρ 15 Μαρ 

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να τελειώσουν μια μέρα αργότερα 

 

Έδρα Αγώνων 
   

Σωματείο ΑΕΤ Νίκη Πατρών 

Διεύθυνση Γηπέδων Ηρακλέους 138, 26335, Πάτρα 

Επικοινωνία  
(κατά τη διάρκεια των αγώνων) 

2610 642100, 6973618217, info@patratennis.gr 

Επιφάνεια 10 Greenset® 

Μπάλες Wilson 
   

Επιδιαιτητής Μεντζελόπουλος Γεράσιμος, 6972261253 

Διευθυντής Αγώνων Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, 6944381435, theopano@otenet.gr 

Βοηθοί επιδιαιτητή Λειβαδά Αλεξάνδρα   

Γιατρός αγώνων Θα ανακοινωθεί…   
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Δηλώσεις - Αποσύρσεις 
   

Ημερομηνία δήλωσης-απόσυρσης Πέμπτη 14 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00 
   

ΚΟΚΚΙΝΟ Θα γίνεται με e-mail στο stenosi.org@gmail.com, μέσω Σωματείου 
στέλνωντας μια λίστα των συμμετεχόντων παιδιών ανά επίπεδο 
(υποχρεωτικά με ημερομηνία γέννησης).  
Στο πορτοκαλί επίπεδο αν υπάρχουν έστω και 8 αθλητές και αθλήτριες με 
ενεργό δελτίο, πιθανόν να γίνει και επίσημο ταμπλό. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο με 
ενεργό δελτίο και ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-
efoa.gr.  
Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν κωδικούς με την 
βοήθεια των Σωματείων τους. 

 

Sign in  
   

Για όλα τα επίπεδα  
Θα ανακοινωθεί από τον Επιδιαιτητή των αγώνων 
την Παρασκευή 13/3/2020 και ώρα 12:00 

 

Κλήρωση Αγώνων 
   

ΠΡΑΣΙΝΟ Θα γίνει αμέσως μετά από τα sign in το Σάββατο  
 

Τρόπος Διεξαγωγής 
   

ΚΟΚΚΙΝΟ 

Κατά το sign in οι αθλητές-τριες θα χωριστούν σε κατηγορίες 
δυναμικότητας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν κυκλικά, παίζοντας ένα tiebreak 
το κάθε ζευγάρι παιδιών στους 7 πόντους(με διαφορά 2). Τουλάχιστον 6 
συναντήσεις για το κάθε παιδί. 
Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε και τελειώνουν ταυτόχρονα.  
Οι αγώνες του Κόκκινου Επιπέδου θα διεξαχθούν  
στο κόκκινο γήπεδο (11x5m) με κόκκινη μπάλα.  
Οι αγώνες του Πορτοκαλί Επιπέδου θα διεξαχθούν  
στο πορτοκαλί γήπεδο (18m-6,5m) και με πορτοκαλί μπάλα. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

Α' Φάση: Σύστημα Ομίλων και Β' Φάση: Ταμπλό Knock Out  
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα Μini-set των 4 games  
(ή 3 games σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής)με tie-break 5 πόντων στο 
4-4 και 3ο set Match tie-break των 7 πόντων. 
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα δημιουργηθούν ανεξάρτητα ταμπλό 
σε αγόρια και κορίτσια. 
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Υποχρεώσεις Αθλητών 
   

Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας 
(Δ.Α.Τ.) 

όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Πράσινο Επίπεδο θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο 
τους. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. 

Κάρτα Υγείας ή Ιατρική Βεβαίωση για τους αθλητές-τριες χωρίς Δελτίο σε πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο 

Παράβολο Συμμετοχής 

ΚΟΚΚΙΝΟ 10 € 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 10 € 

ΠΡΑΣΙΝΟ 15 € 

Διαιτησία 

Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία 
(1) ώρα, μετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία 
(σε περίπτωση που τους ζητηθεί) μεποινή αποκλεισμού σε περίπτωση 
άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής σε αγωνιζόμενο από τον 
Όμιλό του. 

 

 

 
 

       Ο Πρόεδρος                                                                  H Γ. Γραμματέας   
                   
 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                                                ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 
 


