Αρ.Πρωτ.: 20
Ημερομηνία: 24/04/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
“ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ”
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ζ΄ ΕΝΩΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Έτη γεννήσεως & ημερομηνία διεξαγωγής
Έτη γέννησης πράσινου γηπέδου
(2008 – 2010)

Ημερομηνία διεξαγωγής:
Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να παραταθούν έως
και την Κυριακή 6 Μαΐου 2018

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αγόρια - Κορίτσια πράσινου γηπέδου Ο.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ
Διεύθυνση γηπέδων
Δημοτικά γήπεδα τένις Σητείας, Άγιος
Κωνσταντίνος

Επιφάνεια
4 green set

Επιδιαιτητής Γιάννης Γλεζάκης
6979220604
Διευθυντής Λέανδρος Μαλλιαρουδάκης
Αγώνων
6979228920

Βοηθοί
Επιδιαιτητή
Γιατρός

Μπάλες
Πράσινες (25%
χαμηλότερης πίεσης)

Βασίλης Μανετάκης
Φάνης Αρετάκης
Νικόλαος
Αυγουστινάκης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 23:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στα Σωματεία – Μέλη της
Ζ΄ Ένωσης. Οι δηλώσεις θα γίνονται 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.
Επιπρόσθετα οι Σύλλογοι θα πρέπει να στείλουν στην Ένωση info@zenositennis.gr τον
αριθμό των ομάδων με την σύνθεσή τους.

SIGN IN ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
Θα ανακοινωθεί στο site της Ένωσης info@zenositennis.gr και στο e-efoa.gr
την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ
Ανοιχτής συμμετοχής

•

•

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Ενεργοποιημένο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως εκδίδεται από
την Ομοσπονδία. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν
ενεργοποιήσει το Μητρώο τους με την καταβολή του σχετικού παράβολου και
την κατάθεση Ιατρικής βεβαίωσης, που πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο 2018.
Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή.
Παράβολο συμμετοχής 10 € (7 € για τον διοργανωτή, 3 € για την Ζ΄ Ένωση)
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ & ΔΙΠΛΑ DAVIS CUP & FEDERATION CUP
Μονά - Διπλά:
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες (μονά & διπλά) παίζονται σε κανονικές διαστάσεις
μονού γηπέδου (23,77μ. x 8,23μ. – 91,4 εκ. ύψος φιλέ) με πράσινες μπάλες (25%
χαμηλότερης πίεσης).
Μορφή αγώνων: Δύο (2) ξεχωριστές κατηγορίες αγόρια (Davis Cup) & κορίτσια
(Federation Cup) με το σύστημα round robin (όλοι με όλους στο γκρουπ). Κάθε σύλλογος
συμμετέχει με όσες ομάδες επιθυμεί. Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 2-4
αθλητές. Αν κάποιος Σύλλογος έχει μόνο ένα αθλητή τότε μπορεί να κάνει ομάδα με
αθλητή άλλου Συλλόγου.
Τρόπος διεξαγωγής: Οι ομάδες χωρίζονται σε 4 γκρουπ (ή και παραπάνω) των
3–4 ομάδων με τέτοια κλήρωση ώστε να αποφευχθεί να συναντηθούν στο ίδιο γκρουπ
ομάδες από τον ίδιο σύλλογο εκτός και αν κάποιος σύλλογος διαθέτει πολλές ομάδες και
δεν γίνεται διαφορετικά. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει 2 μονά και 1 διπλό και νικήτρια
θα είναι η ομάδα που θα κατακτά τις περισσότερες νίκες. Η σειρά των αγώνων θα είναι το
Νο2 vs Νο2, το διπλό και Νο1 vs Νο1. Πριν την έναρξη του τουρνουά ο προπονητής κάθε
ομάδας δηλώνει ποιος αθλητής είναι το Νο1, το Νο2, το Νο3 και το Νο4 και αυτή η σειρά
δεν αλλάζει ως το τέλος. Σε κάθε συνάντηση θα πρέπει να αγωνισθούν όλοι οι αθλητές
της ομάδας, ο προπονητής επιλέγει ποιοι θα παίξουν τα μονά και ποιοι το διπλό. Το Νο1
μπορεί να παίξει μόνο σαν Νο1, το Νο2 και σαν Νο1 (αν δεν παίξει το πραγματικό Νο 1)
ενώ οι αναπληρωματικοί καλύπτουν τα κενά ακολουθώντας πάντα τη σειρά. Στο διπλό
μπορούν να αγωνισθούν οποιοιδήποτε 2 παίκτες Την 1η θέση σε κάθε γκρουπ παίρνουν
οι ομάδες που θα πετύχουν τις περισσότερες νίκες. Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας
νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που έχει κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι. Σε περίπτωση
τριπλής ή παραπάνω ισοβαθμίας τότε μετράει η διαφορά των σετ, η διαφορά των game,
τα περισσότερα κερδισμένα σετ, τα περισσότερα κερδισμένα game και σε περίπτωση που
όλα τα παραπάνω κριτήρια συμπίπτουν θα γίνεται κλήρωση. Αν υπάρχει ευχέρια
χρόνου οι 1ες ομάδες αγωνίζονται χιαστί σε 2 ημιτελικούς και τον τελικό.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες ολοκληρώνονται στο 1 σετ των 6 game με tie-break των
7 πόντων στο 6/6. Στα διπλά ισχύει ο κανονισμός χωρίς πλεονέκτημα (No Ad score), σε
περίπτωση ισοπαλίας (40-40) η ομάδα που υποδέχεται επιλέγει σε ποια μεριά θα γίνει το
σερβίς (Ad court ή Deuce court) και όποια ομάδα κερδίσει τον πόντο κερδίζει και το game.
Η καθοδήγηση των παικτών (coaching) επιτρέπεται μόνο κατά τις αλλαγές γηπέδων
και όχι ανάμεσα στους πόντους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για ότι αφορά το 1 Παγκρήτιο πρωτάθλημα τένις Πράσινου Γηπέδου 2018 μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον Ομοσπονδιακό προπονητή κ. Νίκο Τζωρμπατζάκη στο
τηλέφωνο 6946-909523 και κατά την διάρκεια των αγώνων με τον Επιδιαιτητή των
αγώνων.
ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιάννης Σπυριδάκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Σταυρουλάκης

