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Υπεύθυνος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης Μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ημερομηνία απόσυρσης
Δηλώσεις συμμετοχής

Τρόπος διεξαγωγής Πρωταθλήματος
Οι αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα ανακοινωθούν με την έναρξη του πρωταθλήματος από τον επιδιαιτητή των αγώνων.
Υπεύθυνοι για τον καθορισμό της ημέρας και της ώρας διεξαγωγής του κάθε αγώνα θα είναι οι ίδιοι οι αθλητές, μετά από 
μεταξύ τους συνεννόηση. Η κράτηση του γηπέδου για την διεξαγωγή των αγώνων θα γίνετε από τους αθλητές .
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα σετ. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 σετ θα διεξάγετε 3ο σετ κανονικά.

Βαθμολογία πρωταθλήματος
-Ο νικητής του αγώνα παίρνει 15 πόντους, ανεξάρτητα με την προηγούμενη βαθμολογία του.

-Αν κάποιος παίκτης δεν εμφανιστεί στον αγώνα ο νικητής παίρνει 13 πόντους, αντί για 15, και ο παίκτης που δεν
εμφανίστηκε 0 πόντους.
Παράδειγμα : Αν ένα ματς τελειώσει με σκορ 6-4, 5-7, 6-3, ο νικητής παίρνει 15 πόντους, και ο ηττημένος 11 πόντους.

( 7 πόντους από το σετ που κέρδισε και 4 πόντους από το πρώτο σετ, μιας και έφερε καλύτερο σκορ σε σχέση
με το 3ο σετ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Κλήρωση αγώνων Τόπος

και ώρα Ά κτίριο Π.Ε.Λ.
Ιστοσελίδα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Παράβολο συμμετοχής 5,00/άτομο για κάθε ματς, χωρίς μπάλες.
2. Παράβολο συμμετοχής 7,00/άτομο για κάθε ματς, με μπάλες  (οι μπάλες παραμένουν στους παίκτες μετά το ματς).

Διεύθυνση : Ά Κτίριο Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας & Αγίας Παρασκευής, Γαλανέϊκα
Email : lamiatennis@gmail.com  Site : www.filathlitikostennis.gr

Tennis Rookie Championship 2013

01/02/2013 εως 30/06/2013 παρατασής
Παρασκευή 1 Φεβρουαριου Κυριακή 30 Ιουνιου Κυριακή 7 Ιουλιου

3 Quick Indoor Wilson U.S.Open
2 Synthetic Grass
2 Quick 

Ουρανίδης Φίλιππος

Παπαβασιλείου Ειρηλένα

Μέχρι ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ωρα 12:00
lamiatennis@gmail.com

-Ο ηττημένος παίρνει 1 πόντο για κάθε game που κερδίζει, στα δυο καλύτερά του σετ.

Πέμπτη 27 Ιανουαριου 2013

www.filathlitikostennis.gr

Κάθε αθλητής μαζί με την δήλωση συμμετοχής του θα πρέπει να δηλώνει το email, κινητό τηλέφωνο και νούμερο μπλούζας.
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