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Άνοιξη στο Tennis: “Tennis Απεριόριστα”
Ο  Σύλλογος  Αντισφαίρισης  Τρίπολης,  τα  μέλη  και  οι  φίλοι,  του  υποδέχονται  την  Άνοιξη  με 
περισσότερο  Tennis &  περισσότερη  άθληση,  για  Υγεία &  Ευεξία.  Στις  νέες  αθλητικές 
εγκαταστάσεις  του  ΣΑΤ,  με  5  ανοικτά  γήπεδα  tennis  και  δάπεδο  DECOTURF  με  cushion 
(www.decoturf.com), καλούνται όλοι για απεριόριστη εξάσκηση με το αγαπημένο άθλημα.

Το πρόγραμμα “Tennis Απεριόριστα” ξεκινά την 1η Απριλίου 2012 και οι συμμετέχοντες θα μπορούν 
να παίζουν απεριόριστο χρόνο κάθε μήνα, βάσει διαθεσιμότητας γηπέδου, στο ωράριο*:

Καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή 15:00-20:00, Σάββατο 14:00-19:00
Κυριακή 16:00-19:00

* Δυνατότητα διεύρυνσης του ωραρίου μετά από μαζικά αιτήματα, ή κατά περίπτωση μετά από συνεννόηση (6979-660560)

Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  προσέλευση  με  αθλητικό  παπούτσι  tennis  που  δεν  γράφει  το 
ακρυλικό δάπεδα (non-marking outsole), και η συμμετοχή με συμβολικό τίμημα, ως εξής:

Αθλούμενα Παιδιά ΣΑΤ: ...................5€/μήνα
Προπονούμενα Ενήλικα μέλη ΣΑΤ: . .15€/μήνα
Μη Προπονούμενα Ενήλικα μέλη : ...30€/μήνα

Ωράριο Προπονήσεων ΠΑΣΧΑ 2012
Για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, οι τακτικές προπονήσεις θα διεξαχθούν κανονικά έως και την 
Μεγάλη Τρίτη, αρχίζοντας πάλι κανονικά τη Δευτέρα του Θωμά. Οι νέες εγκαταστάσεις του ΣΑΤ θα 
είναι ανοικτές καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών, για το πρόγραμμα “Tennis Απεριόριστα”, για το 
τουρνουά και για ανεξάρτητους παίκτες.

ΣΑΤ EASTER OPEN 2012
Δηλώστε άμεσα την συμμετοχή σας στο Πασχαλινό Πρωτάθλημα “ΣΑΤ EASTER 
OPEN 2012”, που θα διεξαχθεί ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ στα 5 νέα γήπεδα των 
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του ΣΑΤ,  από τη Δευτέρα του Πάσχα (16/4/2012) 
15:00, έως Κυριακή του Θωμά (22/4/2012). Επίσημες Μ  πάλες  : PRINCE TOUR NXG.

Τα παιδιά συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ, ενώ οι προπονούμενοι ενήλικες συμβάλλουν με το 5€/άτομο.Οι 
μη προπονούμενοι ενήλικες συμβάλλουν με 15€/άτομο.
Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής στο 6944-420404 (κ. Ψυχογιός), άμεσα για κατάρτιση του ταμπλώ.

ΣΑΤ: Σκεφτόμαστε Οικολογικά
Οι νέες εγκαταστάσεις μας σχεδιάστηκαν από ανθρώπους του ΣΑΤ και υλοποιήθηκαν 
με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του Ενεργειακού Στίγματος από την λειτουργία τους, 
τη  μεγιστοποίηση  της  λειτουργικότητας  και  της  αισθητικής,  αλλά  και  τη  βέλτιστη 
προσαρμογή  τους  στο  φυσικό  περιβάλλον.  Έτσι,  με  την  ολοκλήρωσή  τους  οι 
εγκαταστάσεις του ΣΑΤ θα είναι από τις αρτιότερες & πλέον σύγχρονες Πανελλαδικά.

Σε  εφαρμογή  της  παραπάνω φιλοσοφίας,  έχουν  φυτευτεί  πάνω από  400  δέντρα  και  γι'  αυτό  την 
Κυριακή 1 Απριλίου 2012 (δεν είναι ψέματα!!!), στις 4:00μμ, καλούνται ΟΛΟΙ οι αθλητές, τα μέλη 
και οι φίλοι του ΣΑΤ, μαζί με τις οικογένειές τους, να συμμετάσχουν στην ουσιαστική & συμβολική 
δράση φροντίδας (σκάλισμα-βοτάνισμα) των δέντρων των νέων μας εγκαταστάσεων.

Προσέλευση με εργατική περιβολή.
Θα διευκόλυνε επίσης, όσοι μπορείτε, να φέρνατε μαζί σας ένα μικρό σκαλιστήρι.

Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης
Αθλητικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

web:  www.tripolitennis.gr  ,   e-mail: sat2004@otenet.gr
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