Αρ.Πρωτ.: 1667
Ημερομηνία:22/5/19

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΟΡΕΝ ΣΡΙΕΘΝΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Ο.Α. ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ
06 – 09 Ιουνίου 2019
Ημερομηνίεσ γεννήςεωσ - Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ανά κατηγορία
Ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ακλθτζσ άλλων χωρών
12άρια

14άρια

16άρια

2007-2009
και τα 10άρια αν ζχουν κλείςει τα
10 ζωσ τθν 06/06/19

2005-2008
και τα 11άρια αν ζχουν κλείςει τα 11
ζωσ τθν 06/06/19

2003-2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ
Πρώτη ημζρα πρωταθλήματοσ : Πζμπτθ 07 Ιουνίου 2019
Ημερομηνία λήξησ : Κυριακι 09 Ιουνίου 2019.

ΕΔΡΑ
Ζδρα : Ο.Α.ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑΜπάλεσ: Head
Διεφθυνςη γηπζδων :κζςθ «ΚΟΤΡΙ» Δ.Δ. Πτολεμαϊδασ
Σηλ. Κατά την διάρκεια των αγώνων : 2463772621 & 6983821482
Επιφάνεια γηπζδων : 10 greenset (8 ανοικτά + 2 κλειςτά)
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντήσ Αγώνων :Σςιάρασ Πζτροσ 6973018330
Σεχνική Τποςτήριξη : Αδαλόγλου Μιχάλθσ - 6936555074, Σοκατλίδθσ Χριςτοσ - 6936628381,
Αλεξίου Νίκοσ– 6944437451, Παπαδθμθτρίου Δθμιτρθσ - 6974072399, Μπιςμπίκθ ωτθρία 6973440440, Παρίςθσ Γιώργοσ - 6945541763 Μοφρτηιοσ Χριςτοσ – 6945752494, Ματςαρίδθσ
τάκθσ - 6979778980 και Σηωρμπατηάκθσ Νίκοσ - 6946909523.
Επιδιαιτητήσ Αγώνων : Γιαννιώτασ Περικλισ 6939836939
Γιατρόσ Αγώνων : Θα ανακοινωκεί

ΔΗΛΩΕΙ - ΑΠΟΤΡΕΙ
Ημερομηνία
δήλωςησ-απόςυρςησ

.

ζωσ Δευτζρα03/06/2019 και ώρα 12:00

Δήλωςη ςυμμετοχήσ
Αθλητών με Ελληνικό
αρ.μητρώου

Δήλωςη ςυμμετοχήσ ipin
αθλητζσ διεθνών

Θα γίνεται από τουσ υλλόγουσ ι ατομικά από τουσ ακλθτζσ, μόνο
θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ www.e-efoa.gr . Οι
Ακλθτζσ χωρίσ πρόςβαςθ μποροφν να λαμβάνουν κωδικοφσ με τθν
βοικεια των ωματείων τουσ. Σο ωματείο μπορεί να ακυρώςει τθν
ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει ενθμερώςει για τθν
τιμωρία τθν Ε.Φ.Ο.Α.
Φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ ςε μορφι excel ςτο e-mailτου ομίλου
Πτολεμαΐδασ ptolemaidatennis@gmail.com

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Ανοιχτισ ςυμμετοχισ.
Οι αγώνεσ κα είναι Knock-outμε consolationγια τουσ ακλθτζσ που κα χάςουν ςτον 1ο γφρο.
Σα παιχνίδια κα διεξαχκοφν ςε2 νικθφόρα set με το ςφςτθμα NO-AD με 3οsetMatchtie-break των
10 πόντων.
Θ ςφνκεςθ του ταμπλό κα γίνει με τθ βακμολογία τθσ 22θσ εβδομάδασ.
Θα ιςχφςει ο κανονιςμόσ NO LET RULE.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ώρεσ προςζλευςησ αθλητών για εγγραφή (Singin):
Οι ώρεσ προςζλευςθσ για το sign – in, κα ανακοινωκοφν τθ Δευτζρα 3 Ιουνίουμετά τησ 14:00
από τον Επιδιαιτθτι των αγώνων ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα: www.e-efoa.gr
Κλήρωςη Αγώνων
Θα γίνει ΔΗΜΟΙΑ ςτισ εγκαταςτάςεισ του διοργανωτι Ομίλου αμζςωσ μετά το τζλοσ του sign-in.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ


Οι ακλθτζσ εξωτερικοφ δεν υποχρεοφνται ςε κάρτα ακλθτι



Δελτίο Ακλθτικισ Σαυτότθτασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ κα ζχουν μόνο όςοι ζχουν ενεργοποιιςει το Μθτρώο τουσ. Σο
Δ.Α.Σ. περιλαμβάνει και το κόςτοσ τθσ Κάρτασ Ακλθτι.



παράβολο ςυμμετοχισ 20 € Μονά. Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν
ζδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τθ λιξθ του αγώνα τουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ
που τουσ ηθτθκεί) με ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ. Δεν μπορεί να κάνει
διαιτθςία ακλθτισ ςε αγωνιηόμενο από τον Όμιλό του

Με εκτίμθςθ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
πφροσ Ηαννιάσ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Δθμιτρθσ ταματιάδθσ

