
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
2o OPEN JUNIOR Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

για Αγόρια / Κορίτσια 
κάτω των 10 (Πράσινο επίπεδο), 12 κα 14 ετών 24 –26 / 1 / 2020 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
Έδρα:. Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ :  Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, Μαρίνα Φλοίσβου 
Τηλέφωνο γραμματείας αγώνων: 6977990211  
Επιφάνεια γηπέδων:  4 green set.  
Ημερομηνίες Αγώνων:  
Έναρξη : Παρασκευή 24 Ιανουαρίου Λήξη: Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020.   
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξει παράταση των αγώνων. 

Διευθυντής Αγώνων: Άγγελος Προβιάς 
Επιδιαιτητής Αγώνων: Τερέζα Ταμπόση      
Ιατρός Αγώνων: Θα ανανκοινωθεί 

Κατηγορίες 
Κάτω των 10 ετών – πράσινο επίπεδο: παιδιά γεννημένα 2012 και πάνω 
Κάτω των 12 ετών:  Παιδιά γεννημένα 2008 – 2009 - 2010 
Κάτω των 14 ετών:  Παιδιά γεννημένα 2006 - 2007 – 2008 
 

Δηλώσεις συμμετοχής: 
ΟΙ δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και τη Δευτέρα 20/1/2020 
και ώρα 18:00. 
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής: 

• Μέσω τηλεφώνου/smsστα 210 9821459, 6977990211 (4μμ-9μμ)  

• Μέσω email στο aopfalirou@gmail.com 

• Μέσω της ιστοσελίδας μας www.aopf.gr 
Στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα: Ονοματεπώνυμο, Έτος γέννησης, 
Κατηγορία/ες που επιθυμεί να αγωνιστεί, τηλέφωνο επικοινωνίας, email. 
 
Ώρες έναρξης αγώνων: 09:00 
Χρηματική εισφορά:  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 20€ . 
Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής:  
Σε περίπτωση που αθλητής δηλωθεί σε δύο (2) κατηγορίες, ενδέχεται να αγωνιστεί σε 
τέσσερις (4) αγώνες ημερησίως. 
 
Υποχρεώσεις Αγωνιζομένων 
ΟΙ αθλητές οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης  του αγώνα τους, στη 
γραμματεία. 
Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το δικαίωμα να 
γράφονται στη λίστα αναπληρωματικών. Θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να μπουν στο 
ταμπλό με σειρά προτεραιότητας αν κάποιος αθλητής δεν παρουσιαστεί ή ενημερώσει ότι 
δεν θα αγωνιστεί. 
Οι γονείς των αθλητών στο πρωτάθλημα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από 
ιατρικής άποψης ικανότητά τους να μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις. 
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Τρόπος διεξαγωγής αγώνων 
Κάτω των 10 με αγώνες 2ης ευκαιρίας 
Πράσινο Επίπεδο  
Οι αγώνες παίζονται στις κανονικές διαστάσεις του μονού γηπέδου. Διεξάγονται στο 1 set 
των 6 games, στα 6-6 ένα tie-break των 7 πόντων. (ίδιο format που διεξάγεται το 
Πανελλήνιο κάτω των 10 ετών).   
Οι αγώνες 2ης ευκαιρίας για τις κατηγορίες 10 ετών θα διεξαχθούν με σύστημα ΝΟ-AD σε 1 
set των 6 games, στα 6-6 ένα tie-break των 7 πόντων. 
 
Κάτω των 12, 14 ετών 
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 πόντων σε όλα τα set και με 
3οsetmatchtie-break 10 πόντων (τελικοί στα 2 νικηφόρα σετ). Λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών ή μεγάλης συμμετοχής ή έκτακτης  περίπτωσης, η επιδιαιτητής των αγώνων 
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων( 2 shortset των 4 games και τελικό 
setmatchtie-break των 7 πόντων, No-Adscoringsystem κλπ)  
 

Πρόγραμμα πρωταθλήματος 
Ενημέρωση αγωνιζόμενων 
Οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την κλήρωση και την ώρα του 
αγώνα τους από τηνΤρίτη 21/1/2020στο τηλέφωνο 6977990211 και στο sitewww.aopf.gr 
Επίσης, σχετικήενημέρωση για την κλήρωση και το πρόγραμμα των αγώνων θα παρέχουν 
και οι χορηγοί επικοινωνίας τουπρωταθλήματος. 
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα 
και ώρα τέλεσηςτου αγώνα τους. 
 
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αποδέχονται την επιθυμία του Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ να 
διατηρούν τα στοιχείατους (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2472/1997 «περί προστασίας τουατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα»), για να γνωστοποιούν με συμβατικά ήηλεκτρονικά μέσα 
ενημερωτικά έντυπα και ενημερώσεις σχετικά με υπάρχοντα ή νέα προϊόντα που αφορούν 
στους συμμετέχοντες, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση των μελών. Χρήση των 
στοιχείων τωνσυμμετεχόντων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται. 
 
Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσης. 
 
Ο Διευθυντής αγώνων       Η Επιδιαιτητής 
Άγγελος Προβιάς      Τερέζα Ταμπόση 


