
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR FTA 

2,3/12 

 

Χώρος και οργάνωση  

Έδρα: FTA 

Τηλέφωνα: …2106039888 6936532613………………………., 

Τηλέφωνο γραμματείας αγώνων: 2106039888, 6936532613 

Επιφάνεια γηπέδων: 4 GREEN SET………………………………………………. 

Ημερομηνίες Αγώνων 

Έναρξη : Σαββατο 2/12  Λήξη :  Κυριακή 3/12. 

Ώρες έναρξης 

Σάββατο 13.00, Κυριακή 09.00 

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής δύναται το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής των αγώνων 

να γίνει μεγαλύτερο. 

Επιδιαιτητής Αγώνων Διευθυντής Αγώνων 

Ζαρειφόπουλος Κώστας Enrique Fernandez 

 Γιατρός Αγώνων 

……………………………… Θα Ανανοικωθεί…………………………………. 

 

Κατηγορίες( MONA) 

 Κατηγορία κάτω των 10 ετών (πράσινη μπάλα) 

 

 Αγόρια / Κορίτσια 

 Κατηγορία κάτω των 10 ετών  

 

 

 

 

 

 

Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος 

 
Κατηγορία κάτω των 10 ετών: σε δύο νικηφόρα short set των 4 games με tie-break σε όλα 

τα set, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται ένα match tie-break των 10 πόντων. Σε 

κανονικό γήπεδο, πράσινη μπάλα. 

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 



Ημερομηνίες 

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και τη Τρίτη 30/11 και ώρα 

20.00. 

Τρόποι δήλωσης συμμετοχής 

 μέσω τηλεφώνου στα 2106039888, 6936532613, 6943568004 

 μέσω e-mail στο …info@tennisleague.gr……….  

 στο site www.tennisleague.gr … ………………………………………. 

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως, Ονοματεπώνυμο, Έτος γέννησης, 

κινητό τηλέφωνο, email(αν υπάρχει), την επιθυμητή κατηγορία, καθώς και την ημέρα 

και τις ώρες που δεν μπορούν να αγωνισθούν.  

 

Χρηματική Εισφορά 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 20€. 

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

 στη γραμματεία του FTA 

 

 

 

Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής: 

 Η Γραμματεία των αγώνων θα λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν 

στην κατάρτιση του προγράμματος και θα τις ικανοποιεί μόνο σε περίπτωση που 

αυτό είναι εφικτό σε σχέση με την δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος των 

αγώνων. Σε κάθε περίπτωση η Γραμματεία των αγώνων έχει την αποκλειστική 

ευθύνη και αρμοδιότητα για τον ορισμό ώρας, ημέρας και γηπέδου κάθε αγώνα.   

 Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων 

 Οι αθλητές/-τριες οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην 

γραμματεία. Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την 

προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα. 

 Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το δικαίωμα 

να γράφονται στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να 

μπουν στο ταμπλό, με σειρά προτεραιότητας, εφόσον κάποιος αθλητής/-τρια 

ενημερώσει είτε τηλεφωνικά ότι δεν θα παρουσιαστεί είτε δεν εμφανιστεί στον 

προγραμματισμένο του/της αγώνα.  

 Οι αθλητές/-τριες στο πρωτάθλημα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από 

Ιατρική άποψη ικανότητά τους να μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.  

 

Πρόγραμμα πρωταθλήματος 

Κλήρωση αγώνων 



Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 

30 Νοέμβρίου. 

Ενημέρωση αγωνιζόμενων 

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε πίνακα του 

Club. Οι αθλητές/-τριες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την κλήρωση και την 

ώρα του αγώνα τους Τρίτη 30/11 στο τηλέφωνο 2106039888  (τηλέφωνο Club) και στο 

6936532613 και στο site www.tennisleague.gr 

Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα 

και ώρα τέλεσης του αγώνα τους. 

 

 

 

 

 

ελικοί Αγώνες, Έπαθλα και Κλήρωση των Δώρων 

Οι τελικοί Αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 03/12 έπαθλα θα απονεμηθούν στους 2 

πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας και η κλήρωση των δώρων θα γίνει μετά τις απονομές των 

επάθλων του τουρνουά.  

Η προσωπική παρουσία στην κλήρωση των δώρων στη τελετή απονομής των επάθλων είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για όσους κερδίσουν τα δώρα. Η εξουσιοδότηση σε περίπτωση 

αδυναμίας παρουσίας των αθλητών στην κλήρωση ισχύει μόνο σε γονείς/κηδεμόνες. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο τουρνουά θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για δώρα, προσφορά 

των χορηγών και υποστηρικτών του πρωταθλήματος. 

Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της 

παρούσης. 

 

                  Ο Διευθυντής αγώνων  

Επιδιαιτητής 

                 

  Κωνσταντίνος Ζαρειφόπουλος               Enrique Fernandez 

                     

 

 

http://www.tennisleague.gr/

