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   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS 

ATOMIKO KATΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 
5/11/2022 - 6/11/2022 

 
Η ΣΤ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου αναθέτει το  
 OPEN ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR ως εξής: 

• πράσινο επίπεδο ατομικό κάτω των 10 ετών το Σάββατο 5 Νοεμβρίου έως 
και Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και  

• πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 
στον ΑΡΚΑΔΙΚΟ Ο.Α ‘’ΑΤΛΑΣ’’                                                         

 
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  που διαθέτει ο 
Αρκαδικός Ο.Α ‘’ΑΤΛΑΣ’’ 
Διευθυντής αγώνων: Ψυχογυιός Αντώνης 6944420404 
Επιδιαιτητής αγώνων: Κουλούρης Παναγιώτης 6974354684 
Γιατρός αγώνων: Θα ανακοινωθεί.                                                    
 Δηλώσεις συμμετοχής: Στην ΣΤ΄ Ένωση,  e-mail: stenosi.org@gmail.com  μέχρι 
2/11/2022 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 3/11/2022  
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Κλήρωση των αγώνων: Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της Ένωσης την 
Πέμπτη στις 3/11/2022 στις 18:00.  
 
Τρόποι διεξαγωγής Πρωταθλήματος 
 

• Πράσινο επίπεδο:   
 
Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που  έχουν γεννηθεί τα έτη  2012, 
2013  και 2014 αρκεί να έχουν κλείσει το 8ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 
04/11/ 2022  (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 2012 – 2013 - 2014 και 
2015 
-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. 
 

• Κόκκινο επίπεδο 
-Απευθύνεται προς όλα τα παιδιά των ομίλων γεννηθέντα 2013-2014-2015 - 2016 
και 2017. 
-Οι αθλητές θα χωρίζονται σε δύο ομάδες ηλικιακά. Η μία ομάδα θα αποτελείται 
από παιδία γεννηθέντα 2013-2014-2015 και ή άλλη το 2016-2017. 
Οι πόντοι που θα αγωνίζεται ο κάθε αθλητής - αθλήτρια αναλόγως της συμμετοχή 
θα είναι 3-5 ή 7 νικηφόροι πόντοι. Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε ταυτόχρονα και όταν 
τελειώσεις και ο τελευταίο αγώνας όλα τα παιδιά παίρνουν 1 αυτοκόλλητο για κάθε 
πόντο από τον υπεύθυνο του γηπέδου. 
Ακολουθεί  rotation προς τα δεξιά και αριστερά που θα καθοριστεί από τον 
υπεύθυνο του γηπέδου. 
-Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κόκκινο γήπεδο (11x5m) με κόκκινη μπάλα. 

 
Υποχρεώσεις αθλητών: Αθλητική ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση, τήρηση κώδικα 
συμπεριφοράς,  παράβολο συμμετοχής 15 € για το πράσινο επίπεδο και 10 € για 
το πορτοκαλί και κόκκινο  επίπεδο. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
Λουκάτος Λουκάς    Σταυριανέας Παναγιώτης 


