
 

                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 
ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 

Σ’ ΕΝΩΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΣΑΔΙΟ ΠΑΣΡΑ , 
τηλ. 2610.242499 

                        
 

                                                                                                                       Πάτρα 04/04/2011 
                                                                                                                                           
 

 

                            2
ο
 ΕΝΩΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ JUNIORS ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ 

 

 

 

                                                                                                                                        
 

 

Ημεπομηνία Διεξαγωγήρ: Κςπιακή 17 Αππιλίος 2011 

 

Σόπορ διεξαγωγήρ:  

Α.Ε.Κ. Τξίπνιεο (Τξίπνιε). 

Τει. 2710 233300 - fax 2710 223665 

Επηθάλεηα Γεπέδωλ : 5 Γήπεδα Green Set. 

Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ : 

ΣΤ’ Έλωζε Αληηζθαίξηζεο ( Πακπεινπνλλεζηαθό Σηάδην) 

Τει. 2610 242499 – fax 2610 242499 – Email info@st-enosi.org  

Πποθεζμία Δήλωζηρ : 11/04/2011 

Πποθεζμία Απόζςπζηρ: 13/04/2011 

Ημεπομηνία Κλήπωζηρ : 13/04/2011 

 

Διεςθςνηήρ Αγώνων: Γηαλλαθόπνπινο Ιωάλλεο  ηει. 6936,172914  

Επιδιαιηηηέρ Αγώνων: Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο – Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο    

Γιαηπόρ Αγώνων: Θα αλαθνηλωζεί 
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ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ππάζινο επίπεδο -Απεπζύλεηε ζηα επίλεκηα*  παηδηά ηωλ νκίιωλ γελλεζέληα 2001-2002 

-Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε νκαδηθό ζύζηεκα όπνπ ε θάζε νκάδα ζα απνηειείηε από 2 βαζηθνύο θαη 

κέρξη 2 αλαπιεξωκαηηθνύο κε ηελ δπλαηόηεηα λα είλαη θαη κεηθηέο. 

-Η θάζε ζπλάληεζε ζα πεξηιακβάλεη 2 αγώλεο κνλνύ θαη έλαλ αγώλα δηπινύ. 

-Οη αγώλεο ηνπ κνλνύ ζα παίδνληαη ζην 1 mini ζεη 4-4(Tie brake 7 πόληωλ). 

-Οη αγώλεο ηνπ δηπινύ ζα παίδνληαη ζην 1 θαλνληθό ζεη 6-6(Tie brake 7 πόληωλ) ρωξίο πιενλέθηεκα. 

-Η ζεηξά ηωλ αγώλωλ ζα είλαη 1
ν
 κνλό – δηπιό – 2

ν
 κνλό. 

-Τν θάζε ζωκαηείν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε όζεο  νκάδεο επηζπκεί.  

-Οη αγώλεο ηνπ κνλνύ θαη ηνπ δηπινύ ζα δηεμαρζνύλ ζην θαλνληθό κνλό γήπεδν θαη κε πξάζηλεο κπάιεο. 

-Τν ζύζηεκα ηωλ αγώλωλ ζα είλαη ηακπιό κε αγώλεο consolation γηα ηνπ εηηεκέλνπο ηνπ πξώηνπ γύξνπ. 

*Επίλεκηα παιδιά: Είλαη ηα παηδηά πνπ ζεωξνύλ νη πξνπνλεηέο ωο ηθαλά λα αγωληζηνύλ απνηειεζκαηηθά 

ζην θαλνληθό γήπεδν κε πξάζηλε κπάια. 

 

 Ποπηοκαλί επίπεδο 

-Απεπζύλεηε πξνο όια ηα παηδηά ηωλ νκίιωλ γελλεζέληα 2001-2002-2003-2004 

-Τν ζύζηεκα ηωλ αγώλωλ ζα είλαη ζύζηεκα νκίιωλ κε round robin. 

-Θα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξνη αγώλεο δηπινύ θαη ιηγόηεξνη κνλνύ. 

-Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην πνξηνθαιί γήπεδν (18m-6,5m) θαη κε πνξηνθαιί κπάια. 

 

 Κόκκινο επίπεδο 

-Απεπζύλεηε πξνο όια ηα παηδηά ηωλ νκίιωλ γελλεζέληα 2002-2003-2004-2005-2006 

-Τν ζύζηεκα ηωλ αγώλωλ ζα είλαη ζύζηεκα νκίιωλ κε round robin. 

-Θα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξνη αγώλεο δηπινύ θαη ιηγόηεξνη κνλνύ. 

-Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην θόθθηλν γήπεδν (11x5m) κε θόθθηλε κπάια. 

 

Τποσπεώζειρ Αθληηών:  

-Πξνζέιεπζε αζιεηώλ (Sign in)  

 ΠΡΑΙΝΟ ΓΗΠΕΔΟ: Σύμυωνα με το πρόγραμμα των αγώνων μετά την κλήρωση 

 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ  ΕΠΙΠΕΔΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : 10,00-10,30 
-Αζιεηηθή ηαπηόηεηα 

-Ιαηξηθή βεβαίωζε 

-Τήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο  

-Παξάβνιν ζπκκεηνρήο  12  Εςπώ. 

-Κάξηα αζθάιηζεο 15 Επξώ κόλν γηα  αζιεηέο-ξηεο πξάζηλνπ θαη πνξηνθαιί επηπέδνπ. 

 

Ενημέπωζη αθληηών: 

Μεηά ηελ θιήξωζε γηα ην πξάζηλν επίπεδν ζα αλαξηεζεί ην πξόγξακκα θαη ην ηακπιό ηωλ αγώλωλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο έλωζεο. 

 

 

 



 

 


