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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1ης Παγκρήτιας Πανεπιστημιάδας
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ (1997) ΚΑΙ ΠΑΝΩ

17/11/2017 – 19/11/2017
Ο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. στην επιθυμία και ανάγκη να έρθει κοντά στην Πανεπιστημιακή
και Ερευνητική κοινότητα της Κρήτης διοργανώνει την
1η Παγκρήτια Πανεπιστημιάδα Τένις
δίνοντας το δικαίωμα σε όλους του καθηγητές, φοιτητές και υπαλλήλους των
Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης
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ΕΛΚΕΘΕ
ΜΑΙΧ
να λάβουν μέρος σε μία καινοτόμο διοργάνωση τένις.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 17/11/2017 ως και την Κυριακή
19/11/2017, στις εξής ώρες:
Παρασκευή: 16.00 – 24.00
Σάββατο: 14.00 – 24.00
Κυριακή: 10.00 – 19.00

Κατηγορίες
 Μονό ανδρών
 Μονό γυναικών

Δηλώσεις συμμετοχής
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω της γραμματείας της σχολής σας η οποία
θα συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα και θα την στείλει με mail στο
info@irakliooaa.gr ή τηλεφωνικά στο 2810224745 ως την Τρίτη 14/11/2017 και ώρα
20.00. Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το κινητό τηλέφωνο για
διευκόλυνση της επικοινωνίας. Η κλήρωση θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 15/11/2017 στις
11.00 στο γραφείο του συλλόγου και μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε
ενδιαφερόμενος. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην σελίδα
facebook του «Ηράκλειο» Ο.Α.Α. (τμήμα τένις). Αλλαγές στο πρόγραμμα δεν θα γίνονται
και όποιος αθλητής δεν παρουσιάζεται 10 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα θα χάνει
την αναμέτρηση.

Υπεύθυνος αγώνων
Δολιανίτης Μανωλης

Υποχρεώσεις αθλητών
Παράβολο συμμετοχής 15€. Το παράβολο κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων
λίγο πριν από τον 1ο αγώνα. Τήρηση κώδικα συμπεριφοράς, προσέλευση 10΄ πριν από
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ενημέρωση του επιβλέποντα για το
σκορ και επιστροφή των μπαλών του αγώνα.
Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την υγεία τους και για αυτό με την εγγραφή
τους υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται να αγωνισθούν.

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων
Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει με το σύστημα knock out με consolation για όλους
τους χαμένους του 1ου αγώνα.
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets με tie break των 7 πόντων στο 6/6 και
match tie break των 10 πόντων σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set.

Γήπεδα – Μπάλες – Απονομές
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 8 γήπεδα του ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α. (Green set).
 Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι Tretorn tournament.
 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 4 πρώτους νικητές και νικήτριες.

Ενημέρωση – Πληροφορίες
Για ότι αφορά την 1η Παγκρήτια Πανεπιστημιάδα τένις θα μπορείτε να ενημερώνεστε στο
τηλέφωνο 2810-224745
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δελάκης Μιχάλης

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Περδικογιάννης Στέφανος
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