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ΠΡΟΣ
Τα μέλη των Συλλόγων:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΣΔΕΠ, ΣΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ,
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας, μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Τουρνουά Αντισφαίρισης
(Τένις) κατά την περσινή χρονιά, με τη συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων και ΕΔΙΠ,
ανακοινώνει την έναρξη και του 2ου Τουρνουά, το οποίο απευθύνεται πλέον σε
όλους τους Συλλόγους εργαζομένων στο ΑΠΘ, με την φιλοδοξία να πάει ακόμα
καλύτερα. Θεωρούμε ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη σύσφιξη των
σχέσεων των μελών, από συλλόγους που προέρχονται από διαφορετικές σχέσεις
εργασίας, όμως αποτελούν όλοι μέλη της ίδιας Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Ευελπιστούμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σας και αναμένουμε
αντίστοιχες πρωτοβουλίες από τους άλλους Συλλόγους του Πανεπιστημίου. Επίσης
θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού
Γυμναστηρίου για την παραχώρηση των εγκαταστάσεών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ


Οι αγώνες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Απρίλιο και θα διεξαχθούν
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, τις Κυριακές και
ώρες 8.00-14.00. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν κάθε
προσδοκία ενδέχεται να ζητηθεί από τη ΣΕΦΑΑ, η δυνατότητα χρήσης και
των εγκαταστάσεων στη Θέρμη. Για το πρόγραμμα των αγώνων θα
ενημερώνεστε με σχετικό mail.



Θα υπάρξουν χωριστά γκρουπ ανδρών-γυναικών, τα οποία θα
δημιουργηθούν ανάλογα με το αγωνιστικό επίπεδο των παικτών, όπως θα
αποτυπωθεί στη σχετική αίτηση συμμετοχής.



Οι αγώνες κρίνονται στα δύο νικηφόρα σετ. Στην πρώτη και δεύτερη φάση
(αρχάριοι - μέτριο επίπεδο), σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 στα σετ, ο νικητής
αναδεικνύεται σε tie break των δέκα πόντων.



Στους νικητές θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια (δεύτερος, τρίτος), καθώς
και διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.



Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 7 Απριλίου
2017 στο mail : dthessal@ad.auth.gr



Τηλ επικοινωνίας : Γρηγοριάδης Νικόλαος (996759), Θεσσαλονικεύς
Δημήτριος (994089) και Ολλανδέζου Λία (997926).

