Παιδικό πρωτάθλημα τένις στο Αγρίνιο
Τετάρτη, 03 Απρίλιος 2013 12:14

Η Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Β/Δ Ελλάδας αναθέτει στο Α.Σ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ τη
διοργάνωση του 1ου Πρωταθλήματος τένις για παιδιά 5 έως 10 ετών την Κυριακή 7
Απριλίου

Αναλυτικά η προκήρυξη παρακάτω:

1ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2013 « ΚΟΚΚΙΝΟΥ & ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» ΚΥΡΙΑΚΗ 7
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5 ΩΣ 10 ΕΤΩΝ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ
2003 έως 2008)
Η Δ΄ Ένωση αναθέτει στον Α.Σ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ τη διοργάνωση του 1ου Πρωταθλήματος
Κόκκινου και Πορτοκαλί Επιπέδου ανοικτής συμμετοχής για αγόρια και κορίτσια 5 ως 10
ετών (γεννημένα 2008-07-06-05-04-03) την Κυριακή 7 Απριλίου 2013.Οι αγώνες θα
διεξαχθούν σε ειδικά διαμορφωμένα «κόκκινα γήπεδα» (μήκος: 11μ., πλάτος 5μ.) και
«πορτοκαλί γήπεδα» (μήκος: 18μ., πλάτος 6,5μ.).
• Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να σταλούν ως και την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013, στο φαξ
της Δ΄ Ένωσης 2683 0 24096 ή με e-mail: info@denositennis.gr
Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρεται το επίπεδο που θα συμμετέχει ο
αθλητής/τρια , ενδεικτικά (2006-2007-2008 κόκκινο και 2003-2004-2005 πορτοκαλί) το
ονοματεπώνυμο , η ημερομηνία γέννησης και ο σύλλογος του κάθε αθλητή.
•

Υπεύθυνοι αγώνων- Επιδιαιτητές

1. Οι προπονητές του Α.Σ.Α.Αγρινίου τηλ.2641054978 - κιν. 6977573989
2. Βοηθοί - οι προπονητές των αθλητών που θα συμμετέχουν.
3. Υπεύθυνος Δ΄Ενωσης : Παπαβασιλείου Χρήστος κιν.6974713003
• Υποχρεώσεις αθλητών
Παράβολο συμμετοχής 7 €, τήρηση κώδικα συμπεριφοράς. Προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης
που θα πιστοποιεί την δυνατότητα των αθλητών και αθλητριών στο να πάρουν μέρος σε
αθλητική δραστηριότητα. Την ευθύνη για τον έλεγχο των ιατρικών βεβαιώσεων την έχει ο
Προπονητής – Συνοδός του κάθε αθλητή/τριας.
Προσέλευση – sign in: Κυριακή 7 Απριλίου 10:30 – 11:00
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•

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων

Το σύστημα των αγώνων για το Κόκκινο επίπεδο θα είναι αυτό των ομίλων με Round
Robin.Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα χωριστούν σε ομίλους ανάλογα με την συμμετοχή.
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στα 2 νικηφόρα tie-break στους 7 πόντους και κάθε ομάδα θα
χρησιμοποιεί διαφορετικό παίκτη/τρια ανά 2 πόντους. Για το Πορτοκαλί επίπεδο ισχύουν τα
ίδια με το κόκκινο – σύστημα Round Robin σε ομίλους- με τη διαφορά ότι οι αγώνες θα
διεξάγονται σε 2 mini set και κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί διαφορετικό παίκτη/τρια ανά
game.Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οι Πορτοκαλί μπάλες που προτείνει η
ITF. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει αμέσως μετά την εγγραφή των αθλητών.
• Έπαθλα
Μετά το τέλος των αγώνων θα απονεμηθούν μετάλλια σε όλα τα παιδιά για την συμμετοχή
τους καθώς και ειδικά βραβεία για «την καλύτερη προσπάθεια», «ήθος».
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παππάς Δημήτριος

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κοτσαρίνης Δημήτριος
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