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1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ, U12 & U16, ΑΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Επιδιαιτητής: Τερέζα Ταμπόση (6957160608)

21 Ιαν 2011, (δηλώσεις έως 17 Ιαν 2011)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ισχύει ο Γενικός Αγωνιστικός κανονισμός, για κανόνες Αγωνιστικούς και για τον κώδικα Αθλητικής
Συμπεριφοράς. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα Knock-out, σε 2 νικηφόρα sets (ή σε 2 mini
sets ανάλογα με τις συμμετοχές)
Οι όροι Αθλητής, Επιδιατητής, κτλ. συμπεριλαμβάνουν και Αθλήτρια, Επιδιατήτρια, κτλ.
ΤΟΠΟΣ
ΑΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Δ/νση Σλίμαν 31, παραλία Μαραθώνα), 2294-055481. Υπεύθυνος αγώνων ο
κος Σταύρος Παναγόπουλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αγόρια-Κορίτσια U12 & U16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Από Παρασκευή 21 Ιαν 2011 (ώρα 15:00) - Έως Κυριακή 23 Ιαν 2011
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης των αγώνων.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Οι αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Η’ Ένωσης και των οποίων οι σύλλογοι τους έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Παράβολο συμμετοχής για κάθε
αθλητή 20 € (από τα οποία τα 3 € αποδίδονται στην Ένωση).
Ελάχιστος αριθμός αθλητών ανά κατηγορία, ώστε να γίνουν οι αγώνες είναι οκτώ (8). Αλλιώς το
πρωτάθλημα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έως Δευτέρα 17 Ιαν 2011
Οι σύλλογοι δηλώνουν με Email στο: henositennis@yahoo.gr. Όποιος δεν λάβει απάντηση
αποδοχής του Email του, παρακαλώ να τηλεφωνεί στην Ένωση μας (210-8975423).
Η δήλωση συμμετοχής, πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία γέννησης του αθλητή και τον Αριθμό
Μητρώου της Ε.Φ.Ο.Α.
ΑΠΟΣΥΡΣΗ: έως Τρίτη 18 Ιαν 2011
Οι σύλλογοι αποσύρουν αθλητή στο ίδιο Email και μέχρι τις 12:00. Όποιος δεν λάβει απάντηση
αποδοχής του Email απόσυρσης, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την Ένωση.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τετάρτη 19 Ιαν 2011
Η κλήρωση θα γίνει για όλες τις κατηγορίες με βάση την Αρχική Ενωσιακή Βαθμολογία 2011. Το
κοινό έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει την κλήρωση. Το πρόγραμμα θα βγει από Επιδιαιτητή,
που ανήκει στον Σύνδεσμο Διαιτητών Αντισφαίρισης Ελλάδος (Σ.Δ.Α.Ε).
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Η ενημέρωση των αθλητών, για την ημέρα και ώρα που αγωνίζονται, θα γίνεται από την
ιστοσελίδα της Ένωσης henosi.antisfairisi.gr. Τηλεφωνικά, την επόμενη μέρα (Πέμπτη) από 10:00
ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Για όλες τις κατηγορίες, όποιος δεν δηλωθεί με την κανονική διαδικασία, πρέπει να βρίσκεται στα
γήπεδα μισή ώρα πριν την έναρξη της κατηγορίας του και να δηλώσει στην Γραμματεία των
αγώνων alternate on site.

