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Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

  

   

 2016 – 2015 – 2014 - 2013  

                

   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :  3/6/2022 

Ημερομηνία λήξης :  6/6/2022  

 Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως …7/6/2022…….. 
 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Έδρα : ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ Τ.Α. 
Διεύθυνση γηπέδων: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΒΑΡΗ (εντός σχολικών εγκαταστάσεων) 
Επιφάνεια γηπέδων: 4 green set 

Μπάλες: technifibre 

Τηλ.Επικοινωνίας: 6977203422 

Διευθυντής Αγώνων (τηλ):  Σταμούλος Γιώργος 6977203422 
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ): Μαυρίδης Αρης 6977292042 

Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail):Πατσουράκου Δώρα 6934306004 dpatsourakou@yahoo.gr 

Βοηθός Επιδιαιτητή: 

Γιατρός Αγώνων: Κουτσάφτης Γιώργος 6946809133 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Στο e-mail info@masterstennisacademy.gr  μέχρι 1/6/2022 Ημέρα   Τετάρτη και ώρα 17:00. 

Δήλωση συμμετοχής : έχουν δικαίωμα και αθλητές χωρίς δελτίο Ε.Φ.Ο.Α. επίσης και αθλητές από άλλες 
Ενώσεις. Στις δηλώσεις θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γέννησης. 
 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδο διαστάσεων 18 χ 6,5 με ύψος φιλέ 80,23 και με πορτοκαλί μπάλες 50% 
χαμηλότερης πίεσης. Η καθοδήγηση των παικτών (coaching) επιτρέπεται μόνο για την τοποθέτηση του παίκτη 
στην θέση του σερβίς και στο μέτρημα των πόντων. 
Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστεί από την επιδιαιτητή ανάλογα με τις συμμετοχές.  
Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι : αυτό του αποκλεισμού από τον πρώτο αγώνα 

mailto:info@masterstennisacademy.gr


 2 

(knock out). Κάθε παίχτης μπορεί να αγωνιστεί μέχρι και τρεις αγώνες την ημέρα. Δεν επιτρέπεται η έναρξη 
αγώνων μετά τις 21:30, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία και των δύο παιχτών μετά από συνεννόηση με την 
επιδιαιτητή. Έναρξη των αγώνων της πρώτης ημέρας όχι πριν τις 15:00. 

 

ΩΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ : 

Οι ώρες προσέλευσης των αθλητών / τριών για το sign in και το σύστημα των αγώνων θα ανακοινωθούν 
μετά και την τελική λίστα την Πέμπτη 2/6/2022 μετά τις 10:00 στο site info iaenosi.gr 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Ιατρική βεβαίωση με ισχύ 1 έτους και παράβολο συμμετοχής 15€.  

 

 

 

 

Ισχύει το Υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α 

 

 

                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

    

Πολύκαρπος Σπαθής         Γιάννης Πρίντζος
       


