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Παρασκευή 13-01- 2012

Προς το Δ.Σ. της Ε΄ΕΣΑΚΕ και προς Τεχνική Διεύθυνση της Ε.Φ.Ο.Α
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε’ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΝΝΙΣ 10s
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Η διοργάνωση πρωταθλημάτων κόκκινου, πορτοκαλί και πράσινου γήπεδου,
αποσκοπεί στην προσπάθεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Τένις ( ITF), να κάνει
πιο προσιτή και πιο ευχάριστη την προσπάθεια των νέων παιχτών, να μάθουν να
παίζουν τένις.
Ακολουθώντας την παραπάνω αρχή και εναρμονιζόμενοι πλήρως με την ΙΤF
και την ΕΦΟΑ, η Έ Ένωση σε συνεργασία με τον υπεύθυνο tutor, τους προπονητές
των σωματείων, τον Έφορο Αγωνιστικού αλλά και με το υπόλοιπο Δ.Σ. της Ένωσης
πραγματοποίησε μία σειρά από αγώνες ,που αποσκοπούσε ακριβώς στον παραπάνω
στόχο της ITF. Από την αρχή κιόλας της προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκε
ένας σχεδιασμός αγώνων που αφορούσε το επίπεδο πράσινου γηπέδου και
ενσωματώθηκε στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ένωσης σε προκαθορισμένες
ημερομηνίες και τόπους διεξαγωγής. Όσον αφορά το κόκκινο και πορτοκαλί επίπεδο,
δόθηκε η πρωτοβουλία στους συλλόγους να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους
αγώνες, πάντοτε υπό την αιγίδα της Ένωσής μας.
Αναφορά πρωταθλημάτων:
1. 20/3/11. Όμιλος Αντισφαίρισης Ελασσόνας- Κόκκινο γήπεδο (61 συμμετοχές).
2. 26-27/3/11. Όμιλος Αντισφαίρισης Βόλου – Ενωσιακό πρωτάθλημα-πράσινο
γήπεδο 31 συμμετοχές.
3. 10/4/11. Σύλλογος Αντισφαίρισης Ορφέας (Λάρισα σπορτ σέντερ)- Κόκκινο
γήπεδο (20 συμμετοχές), πορτοκαλί γήπεδο (22 συμμετοχές).
4. 29-30/4/11. Όμιλος Αντισφαίρισης Νίκαιας- Κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο γήπεδο
(36, 27, 24 συμμετοχές αντίστοιχα).
5. 22/5/11. Α.Σ.Α.Λ.- κόκκινο γήπεδο(12 συμμετοχές), πορτοκαλί γήπεδο (21
συμμετοχές), πράσινο γήπεδο (23 συμμετοχές).
6. 19/6/11. Ο.Α.Μαγνησίας- κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο γήπεδο(29,26,16
συμμετοχές αντίστοιχα)

7. 25/6/11. Όμιλος Αντισφαίρισης Ιτέας (Φωκίδα)- κόκκινο γήπεδο (13
συμμετοχές), πορτοκαλί γήπεδο (18 συμμετοχές)
8. 22/23/11. Όμιλος Αντισφαίρισης Νίκαιας. Ενωσιακό πρωτάθλημα-πράσινο
γήπεδο, Ομαδικό( Συμμετείχαν 5 σύλλογοι)
9. 19-20/11/11.Φθιωτικός Όμιλος Αντισφαίρισης. Ενωσιακό πρωτάθλημα-πράσινο
γήπεδο, 33 συμμετοχές
10. 19/11/11. Φιλαθλητικός Σύλλογος Λαμίας -κόκκινο, πορτοκαλί γήπεδο (41
συμμετοχές).
Άξιο σχολιασμού αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω αγώνες ,
οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επίσης
τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ITF , πράγμα το οποίο
δείχνει ότι το σύνολο των προπονητών της ένωσής μας ,έχει αποδεχθεί και εφαρμόζει
την συγκεκριμένη μεθοδολογία ( του γνωστού σε όλους μας πλέον play& stay και
tennis 10s).
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους συναδέλφους προπονητές –
τριες όλων των συλλόγων , για την συνεργασία που είχαμε την προηγούμενη χρονιά,
τον πρόεδρο της Έ Ένωσης κ. Παναγιώτη Σέγκη , τον έφορο αγωνιστικού κ. Δημήτρη
Καφφέ αλλά και το υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για την υποστήριξή τους καθώς και την
Τεχνική Διεύθυνση της ΕΦΟΑ για την συνεχή συνεργασία μας. Εύχομαι καλή
δύναμη με υγεία και αισιοδοξία για να συνεχιστεί η προσπάθεια και αυτήν τη χρονιά.

Ο tutor της Έ Ένωσης
Δημήτρης Παπαδημητρίου

