
ΓΥΝΑΙΚΩΝ INSIDE CHAMPIONSHIP 2018

                O Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου προκηρύσσει εσωτερικό
πρωτάθλημα Γυναικών από Παρασκευή  30 Μαρτίου 2018. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Κορωπίου, σε 2
γήπεδα συνθετικού χόρτου ,στην κατηγορία ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ – ΩΡΕΣ & ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

Η έναρξη του τουρνουά θα γίνει  την  Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018   και οι
αγώνες θα λήξουν  Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, οι αγώνες θα παραταθούν
στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν μας  το επιτρέψουν  .  Οι
αγώνες  θα γίνονται στις ώρες που ορίζονται στο  πρόγραμμα που το ορίζει
ο σύλλογος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το  κόστος  συμμετοχής  ανέρχεται  στα  5€  ανά  αγώνα  το  οποίο
προπληρώνεται.

ΜΠΑΛΕΣ : Οι παίκτριες  θα χρησιμοποιούν δικές τους μπάλες 

ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλα  θα  απονεμηθούν  στους  2  πρώτους  νικητές  και  τιμητικά
διπλώματα  στους  συμμετέχοντες  .  Την  Κυριακή  17/6/2018  θα  γίνει
εκδήλωση και θα κληρωθούν  δώρα.



ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΩΡΑ

Σε κάθε αγωνιζόμενο θα διατίθενται εμφιαλωμένα νερά και μπλούζα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Νίκη 3 βαθμοί, Ήττα 1 βαθμό, Μηδενισμός 0 βαθμοί 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η φροντίδα της υγείας και η συμμετοχή στους αγώνες, είναι αποκλειστικά
και μόνο, ευθύνη της κάθε παίκτριας. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
συμμετέχοντες  να δηλώνουν τις ημέρες και τις ώρες που έχουν κώλυμα
(  ο  κάθε  συμμετέχον  έχει  δικαίωμα  μια  ακύρωση  για  κάθε  τέσσερις
αγωνιστικές) , ώστε έγκαιρα να το λάβει υπόψιν της η γραμματεία.

Όλοι  οι  αγώνες  θα  κρίνονται  σε  δύο  (2)   σετ  των  4  game  ,NO  AD.  Σε
περίπτωση ισοπαλίας 1 – 1 σετ, θα παίζεται  tie-  break των 10 πόντων με
διαφορά 2 πόντων .  Σε περίπτωση μη εύρεσης κοινής ώρας διεξαγωγής
ενός αγώνα οι ώρες και ήμερες μπορούν να αλλάξουν μόνο στα κενά που
έχουν  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα   ή  σε  συνεννόηση με  άλλο  ζευγάρι  .
Αθλήτρια η οποία θα κληθεί να αγωνιστεί και δεν είναι παρών , μετά από
15  λεπτά  η  αντίπαλος  της  θα  κερδίζει  τον  αγώνα.  Οι  συμμετέχοντες
οφείλουν να συμπεριφέρονται  κόσμια.  Πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα
την  γραμματεία  των  αγώνων  ,σε  περίπτωση  αδυναμίας  τους  να
προσέλθουν σε προγραμματισμένο αγώνα για την αποφυγή ταλαιπωρίας
των  συναθλητριών  τους  ,  να  έχουν  ανάλογο  αθλητικό  ένδυμα  και  τα
επιτρεπόμενα  για  τα  εκάστοτε  γήπεδα  υποδήματα.  Σε  περίπτωση
δυσμενών  καιρικών  συνθηκών  οι  αγώνες  θα  παραταθούν  αναλόγως  .Ο
Επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα του correction. Η επιτροπή αγώνων , ένεκα
ανωτέρας  βίας,  έχει  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  τους  ανωτέρω  όρους
οριστικά  και  αμετάκλητα  ,  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  ομαλά  το
πρωτάθλημα.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αθλήτριες  υποχρεούνται  να  ενημερώνονται  για  την  ημέρα  και  την
ώρα διεξαγωγής του αγώνα από το πρόγραμμα που  έχει σταλεί στο   mail
τους  από τη κ. Μπλάτζου Μαρία ή μέσω   viber    .

Με τη δήλωση της συμμετοχής η κάθε αθλήτρια οφείλει να προσκομίσει
και Ιατρική Βεβαίωση . 

Το πρόγραμμα των αγώνων της επόμενης μέρας και τα αποτελέσματα των
αγώνων  θα  αναρτώνται  στις  σελίδες  μας  στο  FACEBOOK:
KOROPITENNISCLUB  και Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου , μετά το τέλος
των αγώνων κάθε μέρας .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

                                 Διευθυντής Αγώνων:Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος

      Επιδιαιτητής Αγώνων:Γεωργάκης Γιάννης 

 Γραμματεία Αγώνων: Ζιαγκοβά Αμαλία

                   


