
                          ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 
 
 

 

 

'H Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων 

'H Ένωσης με το 
"Χαμόγελο Του Παιδιού" 

 

ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Υμηττού 267 - Παγκράτι -  Τηλ :2107563170-2 
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr τ 
 

                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                                                                                                                                     Αρ.πρωτ.:   14  
           Ημερομηνία:  11 – 5- 22   

 Η΄… Ένωσης 

   20.ης   Εβδομάδας 2022 
                                                           1ο  ΟΠΕΝ  Α/Κ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΕΠΙΠΕΔΟ  
                                                                         20 έως  22 / 5 / 2022 
         

    ΗΛΙΚΙΕΣ  

                                               

           
            2016 - 2015 –2014- 2013         

 

               

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :   20 / 5 / 2022 
Ημερομηνία λήξης :  22 /5 /2022  
 Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως  23 / 5 / 2022 

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ   
Έδρα :        Α.Κ.Α.   ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Διεύθυνση γηπέδων:  ΣΛΙΜΑΝ  31  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ   
Επιφάνεια γηπέδων:   6  ΧΩΜΑΤΙΝΑ  3  HART 
Μπάλες:  Θα  ανακοινωθούν  
Τηλ.Επικοινωνίας   2294026418 

Διευθυντής Αγώνων (τηλ):    Μαρωνίτης Σταύρος  6944662226  
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ):    Μαρωνίτης Σταύρος  
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail) Γραμμενίδου Λένα 6943400722  grammenidoulena@gmail.com  
Βοηθός Επιδιαιτητή: 
Γιατρός Αγώνων:      ACTION MED   Τηλ:  2106984650 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο  e-mail της  Η΄  ΕΝΩΣΗΣ  henositennis@yahoo.gr  μέχρι 18 / 5 / 22  ημέρα Τετάρτη και ώρα  23:55 μ.μ.  

Δήλωση συμμετοχής: έχουν δικαίωμα και αθλητές χωρίς δελτίο Ε.Φ.Ο.Α. επίσης και αθλητές από άλλες 

Ενώσεις. Στις δηλώσεις θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το έτος  γέννησης   
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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        (knock-out ). Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνιστεί μέχρι και τρεις αγώνες την ημέρα. Δεν 
επιτρέπεται η έναρξη αγώνων μετά τις 21:30, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία και των 
δυο παικτών μετά από συνεννόηση με την επιδιαιτητή.  Έναρξη των αγώνων της πρώτης 

ημέρας, όχι πριν τις 15:00 μ.μ.    
 

 

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 18 / 5 / 22 μετά τις 13:00 μ.μ.  από το  site  της  Η΄   ΕΝΩΣΗΣ  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

•Ιατρική βεβαίωση με ισχύ 1 έτους  και παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ  
 

 

Παρακαλούνται οι σύλλογοι όπως ενημερώσουν τους γονείς των αθλητών / τριών, για την 

σύναψη συνεργασίας της Ένωσης μας με τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν κάθε λογής φάρμακα για το κοινωνικό ιατρείο. 

Στην γραμματεία των αγώνων θα υπάρχει ειδική υποδοχή όπου θα συλλέγονται τα φάρμακα                                                         

 

                                                               ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

                                             Υγειονομικό πρωτόκολλο  

 

                             Ισχύουν  οι  διευκρινιστικές  οδηγίες  της  Γ. Γ. Α. 
 

                                   
                                               

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                    

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                                 ΣΟΦΙΑ  ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ 
 

                         
 
     
     


