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ADAM INSIDE CHAMPIONSHIP 2018 - 2019 

     Ο Όμιλοσ Αντιςφαίριςθσ Κορωπίου και  ADAM Consultansy Services   προκθρφςςουν 

εςωτερικό πρωτάκλθμα Ανδρϊν από Παραςκευι 12 Οκτωβρίου 2018. Οι αγϊνεσ κα 

διεξαχκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου Αντιςφαίριςθσ Κορωπίου, ςε 2 γιπεδα 

ςυνκετικοφ χόρτου, ςε δφο κατθγορίεσ : 

1. ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ MASTER  

2. ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ   Α1   

3. ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ   Α2   

      Οι κατθγορίεσ κα διαμορφωκοφν ςυμφωνά με το περςινό πρωτάκλθμα και με 

προκριματικοφσ αγϊνεσ οι οποίοι κα γίνουν τθν Κυριακι 7 Οκτωβρίου 2018. 

   Προχπόκεςθ για κάκε κατθγορία θ ελάχιςτθ ςυμμετοχι  6 παικτϊν.  

ΕΝΑΡΞΗ – ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ 

     Η ζναρξθ του πρωτακλιματοσ  κα γίνει  το  Παραςκευι 12 Οκτωβρίου 2018 , οι 

αγϊνεσ κα γίνονται  μεταξφ όλων των παικτϊν τθσ κατθγορίασ  ςε δφο γφρουσ. Ημζρεσ  

Παραςκευι από τισ 21:00  ζωσ 22:30, άββατο από τισ 20:00 ζωσ 23:00, Κυριακι  από 

10:00 ζωσ 13:00 και 18:00 ζωσ 21:00  όπωσ κα  ορίηονται ςτο  πρόγραμμα  από τον 

διοργανωτισ ο οποίοσ ζχει δικαίωμα να τροποποιεί τισ ϊρεσ και τισ θμζρεσ για τθν 

ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων. Οι αγϊνεσ  κα  παρατακοφν  ςτθν περίπτωςθ που οι 

καιρικζσ ι άλλεσ ςυνκικεσ δεν μασ  το επιτρζπουν.   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

     Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 50€ προκαταβολι και 5€ ανά παίκτθ για κάκε αγϊνα. 

υνολικόσ αρικμόσ αγϊνων 14 δεκατζςςερισ αγϊνεσ για 8 παίκτεσ ςε κάκε κατθγορία 

διαφορετικά το κόςτοσ διαφοροποιείται όπωσ  ορίηεται από  τον διοργανωτισ. 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

    Η φροντίδα τθσ υγείασ και θ ςυμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ, είναι αποκλειςτικά και μόνο, 

ευκφνθ του κάκε παίκτθ.  Προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ  να 

δθλϊνουν τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ που ζχουν κϊλυμα ο κάκε ςυμμετζχον ζχει δικαίωμα 

για μια (1) ακφρωςθ για κάκε τζςςερισ αγωνιςτικζσ , ϊςτε ζγκαιρα να το λάβει υπόψιν 

του ο διοργανωτισ. Όλοι οι αγϊνεσ κα κρίνονται ςε δφο (2) νικθφόρα ςετ. ε 

περίπτωςθ ιςοπαλίασ 1 – 1 ςετ, κα παίηεται tie- breakτων 10 πόντων με διαφορά 2 

πόντων .  ε περίπτωςθ μθ εφρεςθσ κοινισ ϊρασ διεξαγωγισ ενόσ αγϊνα οι ϊρεσ και 

ιμερεσ μποροφν να αλλάξουν μόνο ςτα κενά που ζχουν αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα  ι 

ςε ςυνεννόθςθ με άλλο ηευγάρι . Ακλθτισ ο οποίοσ κα κλθκεί να αγωνιςτεί και δεν 

είναι παρϊν , μετά από 15 λεπτά ο αντίπαλοσ του κα κερδίηει τον αγϊνα. Οι 

ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται κόςμια. ε περίπτωςθ αδυναμίασ τουσ 

να προςζλκουν ςε προγραμματιςμζνο αγϊνα για τθν αποφυγι ταλαιπωρίασ των 

ςυνακλθτϊν τουσ πρζπει να ενθμερϊνουν  τον διοργανωτι των αγϊνων δφο (2) ϊρεσ 

νωρίτερα  διαφορετικά ακυρϊνονται και μθδενίηονται για τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα. 

Επίςθσ να ζχουν ανάλογο ακλθτικό ζνδυμα και τα επιτρεπόμενα για τα εκάςτοτε 

γιπεδα υποδιματα. ε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν οι αγϊνεσ κα 

αναβάλλονται και κα διεξάγονται ςφμφωνα με νζο πρόγραμμα από τον διοργανωτι .Ο 

Επιδιαιτθτισ ζχει το δικαίωμα του correction. τθν περίπτωςθ που και οι δυο (2)  

παίκτεσ κελιςουν διαιτθτι αγϊνων ζχουν το δικαίωμα να  τον επιλζξουν με δικι τουσ  

ευκφνθ και ςυμφωνία διαφορετικά ορίηεται από τον επιδιαιτθτι. Η επιτροπι αγϊνων , 

ζνεκα ανωτζρασ βίασ, ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ ανωτζρω όρουσ οριςτικά 

και αμετάκλθτα , προκειμζνου να ολοκλθρωκεί ομαλά το πρωτάκλθμα.  
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ΜΠΑΛΕ  

    Οι παίκτεσ κα χρθςιμοποιοφν δικζσ μπάλεσ.  

ΕΠΑΘΛΑ ΕΚΔΗΛΩΗ  

    το τζλοσ του πρωτακλιματοσ κα γίνει εκδιλωςθ, κα απονεμθκοφν κφπελλα ςτουσ 3 

πρϊτουσ νικθτζσ, τιμθτικά διπλϊματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και κα κλθρωκοφν  δϊρα. 

ΠΑΡΟΧΕ – ΔΩΡΑ 

    ε κάκε αγωνιηόμενο κα διατίκενται εμφιαλωμζνα νερά και μπλοφηα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

     Νίκθ 3 βακμοί, Ήττα 1 βακμό, Μθδενιςμόσ 0 βακμοί . ε περίπτωςθ που υπάρξει 

αποχϊρθςθ ι τραυματιςμόσ παίκτθ υπάρχει μθδενιςμόσ και ο αντίπαλοσ παίρνει 3 

βακμοφσ ανεξάρτθτα ςε πιο ςθμείο του πρωτακλιματοσ ςυνζβθ αυτό. 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ 

     Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνονται για τθν θμζρα και τθν ϊρα διεξαγωγισ 

του αγϊνα από το πρόγραμμα που  ζχει ςταλεί ςτο mail τουσ  από τον διοργανωτι ι 

ςτο τθλζφωνο: 6945434170. Σο πρόγραμμα των αγϊνων τθσ επόμενθσ αγωνιςτικισ και 

τα αποτελζςματα των αγϊνων κα αναρτϊνται ςτισ ςελίδεσ μασ http://oakoropiou.gr , 

FACEBOOK: Όμιλοσ Αντιςφαίριςθσ Κορωπίου , μετά το τζλοσ των αγϊνων κάκε 

αγωνιςτικισ . 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Διευθυντήσ Αγώνων: Καραπαναγιώτησ Κωνςταντίνοσ 

 Επιδιαιτητήσ Αγώνων: Κόγκασ Άκησ 

Γραμματεία Αγώνων: Ζιαγκοβά Αμαλία  

Διοργανωτήσ  Αγώνων : Αδάμ Κωνςταντίνοσ 

 

http://oakoropiou.gr/

