
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Στο club Tennis Icon η Ακαδημία Υοίβος Μιχαλόπουλος και ο Ο.Α.ΥΟΙΒΟ 

διοργανώνουν για 6η χρονιά στις εγκαταστάσεις τους, το 1ο παιδικό τουρνουά τένις της 

χρονιάς σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς του επίσημου προγράμματος της I.T.F.  

«play and stay» για μικρά παιδιά από ηλικίες 4 έως 18 χρονών. 

 

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ 

6ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ 2017 

PLAY AND STAY 
 

Δικαίωμα σημμετοχής έχουν όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα ΕΚΤΟΣ 

απ’αυτά που συμμετέχουν στα επίσημα τουρνουά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τένις 

(Ε.Φ.Ο.Α.) και έχουν το 2017 Πανελλαδική βαθμολογία > 3 β. Δεν είναι υποχρεωτικό δελτίο 

από Ε.Φ.Ο.Α. αλλά είναι ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΗ. 

 

Παράβολο συμμετοχής : 10 ευρώ 

 

Ημερομηνίες Αγώνων : Σάββατο 6/5 & Κυριακή 7/5 2016 

 

Έδρα – γήπεδα αγώνων : Εγκαταστάσεις Tennis Icon, Λάρισα – 6 γήπεδα (4 με συνθετικό 

χλοοτάπητα ποιότητας Melbourne και 2 χωμάτινα). 

 

Έπαθλα αγώνων : μετάλλια,  έπαινοι και δώρα 

 

Επιδιαιτητής αγώνων : Σκουρτιάς Ευθύμης 

 

Διευθυντής αγώνων : Μιχαλόπουλος Φοίβος 

 

Διαιτητές – βοηθοί αγώνων :Οι προπονητές του Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣκαι όλοι οι προπονητές που 

θα συνοδεύουν παιδιά. 



 

Γραμματεία αγώνων : Ευθύνη διοργανωτή 

 

Ιατρική κάλυψη : Θα ανακοινωθεί 

 

Δηλώσεις συμμετοχής : Μέχρι και την Τρίτη 2 Μαίου έως τις 20:00 το απόγευμα στα 

τηλέφωνα 6942080084,6946685861,6977409116, στο e-mail: tennisicon@gmail.com, στο 

site www.tennisicon.gr και στο facebook / tennisicon. 

 

Ενημέρωση αγώνων : Η επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα, την ακριβή ώρα 

συμμετοχής και την εξέλιξη των αγώνων θα γίνεται από την Τετάρτη 3/5/2017  το απόγευμα 

17:00 μ.μ. έως τις 21:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 6942080084,6946685861,6977409116 , στο site 

www.tennisicon.gr και στο facebook/Τennis Ιcon. 

 

Κατηγορίες αγώνων – διαστάσεις γηπέδων – μπάλες : Οι μπάλες είναι οι επίσημες της I.T.F. 

(Πρόγραμμα playandstay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κόκκινο γήπεδο για Αγόρια-Κορίτσια (5-6 και 7 χρονών) που έχουν γεννηθεί το 2009, 

2010, 2011 και 2012 γκρουπ με αρχάρια παιδιά- στο μισό γήπεδο με μπάλες redball. 

2. Πορτοκαλί γήπεδο για Αγόρια-Κορίτσια (7-8 και 9 χρονών) που έχουν γεννηθεί το 2008, 

2009, 20010 μπάλες σοφτ - οrangeball. 

3. Πράσινο γήπεδο για Αγόρια-Κορίτσια(9-10 χρονών) που έχουν γεννηθεί το 2007, 2008 με 

μπάλες σοφτ - greenball. 

4. ε ολόκληρο το γήπεδο για Αγόρια-Κορίτσια(11-12 χρονών) που έχουν γεννηθεί το 2005 

και 2006 με μπάλες κανονικές. 

5. Αγόρια-Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου για Αγόρια-Κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 2000-

2004  με μπάλες κανονικές (ολόκληρο γήπεδο). 

6. Επιπλέον κατηγορία αγωνιστικού επιπέδου για αγόρια με βαθμολογία >3β. που έχουν 

γεννηθεί το 2005,2006.  

 

Εγγραφή (sing in) στους αγώνες : Μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων. 

 

 

Σρόπος διεξαγωγής αγώνων : Οι μικροί αθλητές-τριες θα χωριστούν με κλήρωση σε 

ομάδες των 4 έως 6 ατόμων (ανάλογα τις συμμετοχές) και θα παίξουν όλοι με όλους. 

 

 

 

mailto:tennisicon@gmail.com
http://www.tennisicon.gr/
http://www.tennisicon.gr/

