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Αγωνιστικός και Διοικητικός Απολογισμός 2012
Κατά τθ διάρκεια του απερχόμενου ζτουσ 2012 θ Δϋ Ενωςθ παρουςίαςε ςθμαντικό
ζργο τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ αγϊνων, όςο και ςε επίπεδο
διοικθτικισ οργάνωςθσ .
υγκεκριμζνα ,θ αγωνιςτικι δραςτθριότθτα ζχει αυξθκεί προοδευτικά ( 5 Ενωςιακά
Πρωτακλιματα , Masters ,Διαςυλλογικά, Πρωτακλιματα tennis 10s , Βετεράνων ,
Διεκνι κλπ.) κακϊσ το ενδιαφζρον από ομίλουσ και ακλθτζσ είναι μεγάλο . Σα
τουρνουά κατανζμονται δίκαια (κυκλικά) ςε όλουσ τουσ ομίλουσ που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ . Παρά τισ γεωγραφικζσ δυςκολίεσ ( μεγάλεσ αποςτάςεισ , νθςιά) οι
ςυμμετοχι των ακλθτϊν είναι μεγάλθ .τισ κατθγορίεσ των 12 & 14 ετϊν ςτα
Ενωςιακά ςε πολλζσ των περιπτϊςεων ςυμπλθρϊνεται 64αρι ταμπλό!
Σα Πρωτακλιματα tennis 10s ζχουν ενταχκεί επίςθμα εδϊ και 2 χρόνια ςτο
αγωνιςτικό πρόγραμμα , οι ςυμμετοχζσ ξεπερνοφν τουσ 100 ακλθτζσ με τισ
διοργανϊςεισ να μετατρζπονται κάκε φορά ςε γιορτι τζνισ. Γίνεται προςπάκεια
ςταδιακά να διοργανωκεί το πρωτάκλθμα από όλουσ τουσ ομίλουσ τθσ ΔϋΕνωςθσ
,ζτςι ϊςτε περιςςότεροι μικροί ακλθτζσ να μπουν ςτθ διαδικαςία των αγϊνων χωρίσ
να χρειάηεται να διανφουν μεγάλεσ αποςτάςεισ.
Σα Πρωτακλιματα βετεράνων ζχουν αποκτιςει πλζον τθν επιςθμότθτα ( υπό τθν
αιγίδα τθσ Ζνωςθσ) που τουσ ζλειπε, με τον αρικμό τον ςυμμετοχϊν να αυξάνεται
ςυνεχϊσ. ε Γιάννενα – Θγουμενίτςα – Πρζβεηα - φβοτα και Κζρκυρα κάκε χρόνο
αγωνίηονται οι Βετεράνοι φίλοι του τζνισ ςυνδυάηοντασ άκλθςθ και τουριςμό.
το τεχνικό κομμάτι, για τθν επιμόρφωςθ των προπονθτϊν ζχουν πραγματοποιθκεί
τρία ςεμινάρια προπονθτϊν τα τελευταία 2 χρόνια.

Σο φετινό καλοκαίρι υπιρξε ζντονθ τενιςτικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι. Σον
Λοφνιο διεξιχκθ ςτθν Πρζβεηα ο 3oσ κφκλοσ του ςεμιναρίου προπονθτϊν ¨ανάπτυξθ
παικτϊν 11-14 ετϊν¨, και ςτα πλαίςια εφαρμογισ αυτοφ πραγματοποιικθκε ςτα
Γιάννενα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ο.Α.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ το 1ο προπονθτικό camp ςτο
οποίο ςυμμετείχαν ακλθτζσ και από άλλεσ Ενϊςεισ.
τθ ςυνζχεια διεξιχκθ το 5ο Πανελλαδικό Πρωτάκλθμα ςε Άρτα & Φιλιππιάδα, ζνα
πρωτάκλθμα με μεγάλθ ςυμμετοχι που με τθν οργάνωςι του άφθςε
ευχαριςτθμζνουσ κατά γενικι ομολογία ακλθτζσ – προπονθτζσ και ςυνοδοφσ.
Σον Λοφλιο διεξιχκθςαν τα δφο κακιερωμζνα ITF Πρωτακλιματα ςε Κζρκυρα και
Πρζβεηα, που πάρα τθν μθ παροχι φιλοξενίασ προσ τουσ ακλθτζσ φζτοσ θ
ςυμμετοχι ξεπζραςε κάκε προθγοφμενο. Ο Ο.Α.ΚΕΡΚΤΡΑ και θ Γ.Ε.ΠΡΕΒΕΗΑ πζραν
του αγωνιςτικοφ, επιμελικθκαν τθσ ψυχαγωγίασ και τθσ ενθμζρωςθσ των
ςυμμετεχόντων με υψθλισ ποιότθτασ παροχζσ που κατζςτθςαν τθ διαμονι των
ακλθτϊν & ςυνοδϊν ευχάριςτθ και δθμιουργικι.
Φαίνεται πωσ τα 2 ςυνεχόμενα ITF τουρνουά ςε Κζρκυρα και Πρζβεηα αντίςτοιχα
ζχουν κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ ξζνων και Ελλινων ακλθτϊν.
Μικρζσ πόλεισ όπωσ θ Άρτα , θ Πρζβεηα , θ Φιλιππιάδα, θ Θγουμενίτςα ζχουν
¨ηωντανζψει¨ αφοφ κάκε χρόνο φιλοξενοφν τενιςτικά γεγονότα με μεγάλθ
ςυμμετοχι
Με τα πενιχρά οικονομικά μζςα που διακζτουμε προςπακοφμε να επιβραβεφουμε
τουσ καλφτερουσ ακλθτζσ τισ Ζνωςισ μασ. Ζτςι ,ομόφωνα το Δ. αποφάςιςε κάκε
χρόνο να επιβραβεφει ακλθτζσ τθσ Ζνωςθσ(που ζχουν πρωτιζσ ςε Πανελλινιο
επίπεδο) με τθν παροχι χρθματικοφ ποςοφ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε τουρνουά του
εξωτερικοφ!
υγχαρθτιρια αξίηουν επίςθσ και ςτισ διοικιςεισ των ομίλων που αγωνίηονται
ςυνεχϊσ για να βελτιϊςουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ. Πρόςφατα ζγινε ανακαίνιςθ ςτα
γιπεδα τισ Κερκυραϊκισ λζςχθσ και τθσ Φιλιππιάδασ , ενϊ ζχουν μπει ςε πρόγραμμα
για τθ δθμιουργία νζων γθπζδων θ Άρτα και θ Θγουμενίτςα. Φυςικά ςτα Γιάννενα
ςυντθρείται με μεγάλθ προςπάκεια από το Δ. του ομίλου το ςτολίδι των
χωμάτινων γθπζδων του Ο.Α.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ, ενϊ ςτθν ίδια πόλθ υπάρχουν και κλειςτά
γιπεδα (μπαλόνι) του Α.Α.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ.

Μεγάλθ προςπάκεια γίνεται από το Δ. τθσ Ζνωςθσ για τθ δθμιουργία νζων ομίλων
και ενεργοποίθςθ παλιϊν που τα τελευταία χρόνια βρίςκονται ςε αδράνεια.
Ιδθ 4 νζα γιπεδα τζνισ παραδόκθκαν ςτον Διμο Ηθροφ ςτο Κεςπρωτικό από το
πρόγραμμα Κθςζασ, γεγονόσ που κα ξαναβάλει τον τοπικό όμιλο ςτο χάρτθ του
Ελλθνικοφ τζνισ με τθν ενεργοποίθςι του.
το Διμο Πάργασ τρία νζα γιπεδα βρίςκονται υπό παράδοςθ με τθ δθμιουργία νζου
ομίλου να είναι κζμα χρόνου, ενϊ ςτθν Πρζβεηα ζνα νζο γιπεδο ςτο κλειςτό
γυμναςτιριο βρίςκεται ιδθ ςτθ διάκεςθ του ομίλου.
Σζλοσ , θ δθμιουργία του νζου δυναμικοφ site (www.denositennis.gr) ζχει
καταςτιςει πιο άμεςθ τθν επικοινωνία μεταξφ τθσ Ζνωςθσ ,των ακλθτϊν και των
ςυλλόγων, αλλά και γενικότερα με τον χϊρο του διαδικτφου.
τόχοσ για το 2013 και με βάςθ τισ αλλαγζσ και το νζο Αγωνιςτικό χεδιαςμό τθσ
Ε.Φ.Ο.Α είναι θ ζνταξθ ςτο Αγωνιςτικό Πρόγραμμα περιςςότερων αγϊνων ,ζτςι
ϊςτε οι ακλθτζσ να μποροφν να οργανϊςουν καλφτερα το πρόγραμμά τουσ και να
δοκεί θ δυνατότθτα ςε νζουσ ακλθτζσ να ςυμμετάςχουν χωρίσ να χρειάηεται να
διανφουν μεγάλεσ αποςτάςεισ.

Ο Πρόεδροσ τθσ ΔϋΖνωςθσ
Δθμιτριοσ Παππάσ.

