Θϋ ΕΝΩΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΟΡΕΝ Ε3 ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
ΘϋΕΝΩΗ ςτθν ΡΟΔΟ
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 12-14-16 ΕΣΩΝ
Σο πρωτάκλθμα είναι Ε-3, επίςθμο, Βακμολογοφμενο, και δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν
όλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ, από όλθ τθν Ελλάδα, ανεξάρτθτα από τθν Ζνωςθ ςτθν
οποία ανικουν και διεξάγεται πιλοτικά, για πρϊτθ φορά, ςφμφωνα με τον Αγωνιςτικό
χεδιαςμό τθσ Ομοςπονδίασ.

Η Θ΄ Ζνωςθ Σωματείων Αντιςφαίριςθσ τθσ ΕΦΟΑ αναθζτει ςτον Ο.Α. Πεταλουδων
και ςτην Ροδιακή Ακαδημία Αντιςφαίριςησ την διοργάνωςη του ΟΡΕΝ Ε3
Πρωταθλήματοσ 46ησ εβδομάδασ (Α/Κ 12-14-16 ετών) από την Παραςκευή 16
Νοεμβρίου ζωσ τθν Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018. Με πιθανότητα παράταςησ
Δευτζρα 19 Νοεμβρίου.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ : Με βάςη την απόφαςη για διεξαγωγή των αγώνων junior ,
δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν όλοι οι αθλητζσ των ςυλλόγων που ανήκουν ςτην
δφναμη τησ Ε.Φ.Ο.Α.
ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ο.Α. ΠΕΣΑΛΟΤΔΩΝ (Παραλία Κρεμαςτήσ- 3Κm από το διεθνζσ αεροδρόμιο Ρόδου
Διαγόρασ)
Γήπεδα: 3 green set
Σηλ. Επικοινωνίασ κατά τη διάρκεια των αγώνων: 2241071472
ΡΟΔΙΑΚΗ Α.Α. (4ο χιλ. ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΡΕΜΑΣΗ ΜΑΡΙΣΩΝ)
Γήπεδα: 3 green set
Tηλ. Επικοινωνίασ κατά τη διάρκεια αγώνων: 2241048480
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ΔΗΛΩΕΙ – ΑΠΟΤΡΕΙ
Ημερομηνία δήλωςησ- απόςυρςησ

Δευτζρα 12 Νοεμβρίου 21:00

Θα γίνεται από τουσ Συλλόγουσ 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 Σωματείων τουσ. Το Σωματείο μπορεί να
ακυρώςει τθν ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει ενθμερώςει για τθν τιμωρία τθν
Ε.Φ.Ο.Α.

SIGN IN MONA
Θα ανακοινωκεί τθν Σρίτθ 13 Νοεμβρίου βάςει των Δθλώςεων Συμμετοχισ ςτο site τθσ
ΕΦΟΑ και τθσ Ενώςεωσ, από τθν Επιδιαιτθτι των αγώνων.

Θϋ ΕΝΩΗ
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ΤΝΘΕΗ ΣΑΜΠΛΟ (με τθ βακμολογία τθσ 44θσ εβδομάδασ)
Κυρίωσ ταμπλό ανοιχτό

ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
φςτημα Knock-out
Μζχρι και τον γφρο των 16 οι αγώνεσ θα διεξαχθοφν ςτα 2 sets των 6games (ςε
περίπτωςη ιςοπαλίασ (1-1 set , tiebreak των 10 πόντων). Από τον γφρο των 8
(προημιτελικοί) θα διεξαχθοφν ςε 2 νικηφόρα sets των 6 games.
*Λόγω δυςμενών καιρικών ςυνκθκών ι μεγάλθσ ςυμμετοχισ, ο Ζφοροσ Αγωνιςτικοφ
ςε ςυνεργαςία με τον Επιδιαιτθτι των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο
διεξαγωγισ των αγώνων ςε 2 short set των 4 games και τελικό set match tie-break
των 7 πόντων, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ
 Δελτίο Ακλθτικισ Σαυτότθτασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ κα ζχουν μόνο όςοι ζχουν ενεργοποιιςει το Μθτρϊο τουσ
με τθν καταβολι του ςχετικοφ παράβολου και τθν κατάκεςθ Ιατρικισ βεβαίωςθσ,
που πρζπει να ζχει εκδοκεί μζςα ςτο 2018. Το Δ.Α.Σ. περιλαμβάνει και το κόςτοσ
τθσ Κάρτασ Ακλθτι.




παράβολο ςυμμετοχήσ μονά 15 €.
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 Πμιλό του

Ρροτεινόμενα Ξενοδοχεία:
 Maritime Hotel Apts
Λεωφ. Ελευκερίασ 16Α, Κρεμαςτι 85104
Τθλ. Επικοινωνίασ: 6937309451
o Δίκλινο: 35€
o Τρίκλινο: 45€
o Τετράκλινο: 60€
 Mediterranean Hotel
Kωσ 35-37, όδοσ 85100
Τθλ. Επικοινωνίασ: 2241097000
o 1 ενιλικασ + 1 παιδί: 45€ (με πρωινό)/ 65€ (θμιδιατροφι) το δωμάτιο
o 2 ενιλικεσ+ 1 παιδί: 60€ (με πρωινό)/ 80€ (θμιδιατροφι) το δωμάτιο
o 2 παιδιά: 50€ (με πρωινό)/ 70€ (θμιδιατροφι) το δωμάτιο
o 3 παιδιά: 60€ (με πρωινό)/ 80€ (θμιδιατροφι) το δωμάτιο
Με εκτίμθςθ
H Πρόεδροσ τθσ Θ΄ Ζνωςθσ
Χαντηι Διμθτρα

