Η Η’ Ένωση αναθέτει στον Α.Ο.Α. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ (Αρτέμιδος 7, Άνοιξη, τηλ. 210 8142425) τα:
Α) 1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ Πρωτάθλημα για Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 10 ετών και
Β) 2ο Ενωσιακό για Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 18
Έναρξη αγώνων: Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 (μετά τις 15:00)
Λήξη (με δυνατότητα παράτασης) : Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011
Με βάση την απόφαση για διεξαγωγή των αγώνων Juniors, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι
αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Η’ Ένωσης και των οποίων οι σύλλογοι που ανήκουν είναι
εγγεγραμμένοι στην Η’ Ένωση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην
Ένωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές δεν θα διεξάγεται το
πρωτάθλημα και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της Ένωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέο καθεστώς για την Κατηγορία κάτω των 10 ετών, όπου έχουν δικαίωμα
συμμετοχής παιδιά, που γεννήθηκαν τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2004, εφόσον την
ημέρα έναρξης του τουρνουά, έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, με e mail στη διεύθυνση
henositennis@yahoo.gr Στην δήλωση συμμετοχής οι όμιλοι υποχρεούνται να γράφουν την
πλήρη ημερομηνία γέννησης του αθλητή και τον Αριθμό Μητρώου της Ε.Φ.Ο.Α
Επίσης να επιβεβαιώνουν , στο τηλ. 210 8975423 , ότι το email με την συμμετοχή παρελήφθη
από την Γραμματεία της Ένωσης.
ΑΠΟΣΥΡΣΗ: Μέχρι την Τρίτη 8/2/2011 και ώρα 12:00 με e mail στην ίδια διεύθυνση.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 9/2/2011 στις 15:00 για όλες τις
κατηγορίες και θα βγει εν συνεχεία το πρόγραμμα, ΔΗΜΟΣΙΑ, στα γραφεία της Ε.ΦΟ.Α. (Υμηττού
267, Παγκράτι) από Επιδιαιτητή που ανήκει στην εγκεκριμένη, από τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Αντισφαίρισης Ελλάδος (Σ.Δ.Α.Ε), λίστας της Η΄ Ένωσης. Έχουν δικαίωμα να την
παρακολουθήσουν ή και να συμμετέχουν αθλητές, προπονητές καθώς και εκπρόσωποι
συλλόγων.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Η ενημέρωση των αθλητών, για την ώρα και την ημέρα που
αγωνίζονται θα γίνεται στο τηλέφωνο της Η΄ Ένωσης, από την Πέμπτη 10/2/2011 και ώρες 10:0015:00 και στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
Υπεύθυνος αγώνων: Κουτσούρη Αλίκη (6944764648)
Επιδιαιτητής αγώνων: Θα ανακοινωθεί
Ιατρική Κάλυψη: Θα ανακοινωθεί
Γήπεδα: 4 μοκέτα
Υποχρεώσεις αθλητών: αθλητική ταυτότητα, θεωρημένο δελτίο αθλητή ΕΦΟΑ από γιατρό
(πρόσφατη θεώρηση μέχρι 1 έτος), τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και κανονισμού του
αθλήματος, διαιτησία αν τους ζητηθεί, με ποινή αποκλεισμού από την συνέχεια του τουρνουά σε
περίπτωση αρνήσεως.
Παράβολο συμμετοχής: 20 ευρώ (από τα οποία τα 3 ευρώ θα αποδοθούν στην Ένωση)
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων : Η επιλογή των αθλητών, για την κατάρτιση του ταμπλό στα
18άρια, θα γίνει με την Βαθμολογία μετά το 1ο Ενωσιακό 2011.
10άρια: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα Knock-out, σε 2 νικηφόρα sets (ή σε 2 mini sets
ανάλογα με τις συμμετοχές
18άρια: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα Knock-out, σε 2 νικηφόρα sets
Επιτόπου Αναπληρωματικοί (alternate on site) : για όλες τις κατηγορίες πρέπει να βρίσκονται

και να δηλώσουν στην Γραμματεία των αγώνων μισή ώρα πριν την έναρξη της κατηγορίας
τους. Δικαίωμα alternate on site έχουν όλοι οι αθλητές που δεν έχουν δηλωθεί στο τουρνουά.
Οι όροι Αθλητής, Επιδιατητής, κτλ. συμπεριλαμβάνουν και Αθλήτρια, Επιδιατήτρια, κτλ.

