
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ <<ΤΙΤΑΝΕΣ>> ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ –Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1ο  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (OPEN) ΠΕΡΑΜΙΑ 2015

ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10,12,14

29 ΜΑΙΟΥ - 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 Ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης  Α.Ο.Α. ΤΙΤΑΝΕΣ-ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ διοργανώνει

το  1ο open 2015 για Αγόρια-Κορίτσια 10,12 και14  ετών από Παρασκευή 29 Μαΐου

έως και Κυριακή 31 Μαΐου 2015 με παράταση αγώνων εάν χρειασθεί έως Δευτέρα

01 Ιουνίου 2015.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν σε Σωματεία και      

έχουν γεννηθεί:

1. Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 10  ετών τα έτη  2005-2006

2. Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη 2003-2005 καθώς και οι 

αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2005 με την προηπόθεση να έχουν κλείσει 

το 10ο έτος της ηλικίας τους μία ημέρα πριν την έναρξη του τουρνουά.

3. Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 14 ετών τα έτη 2001-2005 καθώς και οι 

αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2005 με την  προηπόθεση να έχουν κλείσει 

το 10ο  έτος της ηλικίας τους μία ημέρα πριν την έναρξη του τουρνουά.



Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) 

αθλητές/τριες τότε η κατηγορία ΔΕΝ θα διεξάγεται.

Γήπεδα διεξαγωγής αγώνων: 28ης Οκτωβρίου 51 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Γηπέδων:  3  synthetic grass

Δηλώσεις συμμετοχής: Στο e-mail: aoatitanes  @  gmail  .  com μέχρι 26-05-2015 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12:00. Θα λάβετε απαντητικό email μόλις οι συμμετοχές 

επεξεργασθούν και ελεγχθούν τα στοιχεία που δηλώσατε.

Απόσυρση: Στο ίδιο e-mail μέχρι 26-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Κλήρωση των αγώνων: Θα διεξαχθεί ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή 

Ομίλου την Τετάρτη 27-05-2015 κα 20:00.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας το πρόγραμμα και η ώρες προσέλευσης των 

αθλητών/τριών  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α΄΄Ενωσης www: aenosi.gr 

Διευθυντής Αγώνων: ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (6932233145)

Επιδιαιτητής Αγώνων: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6955857601)

Γραμματεία Αγώνων: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (6972826954)

Ιατρική Κάλυψη: ΤΣΕΝΤΕΜΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (6946396987)

Ανακοίνωση: Επιτρέπεται να λάβουν μέρος και αθλητές/τριές από άλλες Ενώσεις, 

και Αθλητές/τριές που δεν έχουν Αθλητική ταυτότητα ,απαραίτητη ιατρική 

βεβαίωση που να αναγράφει ότι ο αθλητής-τρια μπορούν να λάβουν μέρος στους 

παραπάνω αγώνες.

Υποχρεώσεις  αθλητών: Αθλητική  ταυτότητα  ,ιατρική  βεβαίωση  1  έτους,  τήρηση

κώδικα συμπεριφοράς, ενδυμασία ευπρεπή του ευ αγωνίζεστε, διαιτησία (αν τους

ζητηθεί) 

Παράβολο συμμετοχής: 

Κατηγορία κάτω των 10 ετών 10,00 €.

Κατηγορία κάτω των 12 και 14, ετών 20,00 €.

Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων:

Στην κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 10 ετών, οι αγώνες θα διεξαχθούν σε

κανονικό γήπεδο  με <<πράσινες>> μπάλες, με σύστημα Ομίλων με Round robin.

2 νικηφόρα mini sets  (4 games/4-4 games tiebreak των 7 πόντων).



Στην κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 και 14 ετών

οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα knock-out στα 2 νικηφόρα sets των 6 games.

Θα υπάρξει και ταμπλό consolation για τους ηττημένους-ες του 1ου γύρου.

Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει σύμφωνα με την  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ

ΘΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ

Ε.Φ.Ο.Α.

Βαθμολογία: Το πρωτάθλημα είναι αβαθμολόγητο.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ                                     ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ


