Αρ.Πρωτ.: 51
Ημερομηνία: 18/09/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 40ης ΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ζ΄ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 ΕΤΩΝ
06 – 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ημερομηνίες γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία
14άρια

2004-2007
τα 11άρια αν έχουν κλείσει τα 11 έως την 06/07/18

Ηλικία
Κυρίως ταμπλό αρχή
Κ.Τ. τέλος
Σα
6 Οκτωβρίου 18
Κυρ 7 Οκτωβρίου 18
Α14
Σα
6 Οκτωβρίου 18
Κυρ 7 Οκτωβρίου 18
Κ14
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μια μέρα
νωρίτερα ή να τελειώσουν μια μέρα αργότερα.

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 14 ετών Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Διεύθυνση γηπέδων

Επιφάνεια

Αθλητικό Κέντρο Γάλλου

4 green set

Επιδιαιτητής
Διευθυντής
Αγώνων
Εκπρόσωπος
Ένωσης

Μπάλες

Wilson
Australian open
Γαλερός Τάκης

Καρατάσος Κωνσταντίνος
Βοηθός
6937230469
Επιδιαιτητή
Λυρής Γεώργιος
Γιατρός
Θα ανακοινωθεί
6974-939446
Την Ένωση μας θα εκπροσωπήσει ο Έφορος Αγωνιστικού
κ. Μανώλης Δουλγεράκης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 22:00
Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr . Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν
κωδικούς με την βοήθεια των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την
συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την Ε.Φ.Ο.Α.

SIGN IN
Οι ώρες προσέλευσης των αθλητών για τις εγγραφές (sign-in) θα ανακοινωθούν την Τετάρτη
3 Οκτωβρίου 2018 από την Ένωση σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων στο site
www.zenositennis.gr και στο www.e-efoa.gr .

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ
Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει βάση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΤΞΗΣ που θα υπάρχει την
ημερομηνία δημοσίευσης του sign – in.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή αμέσως
μετά το τέλος του sign – in.

14άρια

•
•

2
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι αγώνες έως και την οχτάδα θα διεξαχθούν στα δυο νικηφόρα mini sets
(4-4 tie break των 7 πόντων). Σε περίπτωση τρίτου set θα παιχτεί ένα
match tie break των 10 πόντων.
Οι ημιτελικοί και οι τελικοί θα διεξαχθούν στα δυο νικηφόρα sets.

Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία ΔΕΝ θα υπάρξουν 8 τουλάχιστον
αθλητές/τριες τότε η κατηγορία αυτή ΔΕΝ θα διεξάγεται.
Από το 2018 εφαρμόζετε ο κανονισμός NO LET RULE. Αν η μπάλα κατά την
διάρκεια του σερβίς (1ο, 2ο) χτυπήσει το φιλέ και καταλήξει στο σωστό κουτάκι του
σερβίς, ο πόντος συνεχίζεται κανονικά.

•

•

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδετε από την
Ομοσπονδία. Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του
Δ.Α.Τ. (τύπου πιστωτικής κάρτας) έχει κόστος 12 €.
Ετήσια ενεργοποίηση Δ.Α.Τ.: Το δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την
καταβολή του παραβόλου που θα περιλαμβάνει το κόστος της Κάρτας
Αθλητή. Για το 2018 ορίζεται ως εξής:
Παλαιά Δελτία με Α.Μ.
μικρότερα από
41636 / 90201
Έκδοση ανά τετράμηνο
Α΄
Β΄
Γ΄
35 € 25 €
15 €

•

•
•

Νέα Δελτία με Α.Μ.
μεγαλύτερα ή ίσα από
41637 / 90202
Έκδοση ανά τετράμηνο
Α΄
Β΄
Γ΄
25 € 15 €
10 €

Για την ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. θα ζητηθεί από τους αθλητές να
προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση εκδοθείσα από 01/12/2017 και μετά και να
καταβάλουν το σχετικό παράβολο για το 2018 ώστε ΜΟΝΗ η Αθλητική
Ταυτότητα να αποδεικνύει την ενημερότητα τους σε όλα.
Παράβολο συμμετοχής 15 €
Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μια
(1) ώρα μετά την λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που
τους ζητηθεί) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να
κάνει διαιτησία αθλητής/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλο του.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ
1ος
2ος
3ος-4ος
5ος-8ος
9ος-16ος
17ος-32ος
33ος-64ος

12άρια

14άρια

16άρια

9
7,5
4,5
3
2,4
1,5
0,5

18
15
9
6
4,5
3
1

36
30
18
12
9,6
6
2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιάννης Σπυριδάκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Σταυρουλάκης

