
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ

                                         ΚΟΡΩΠΙ OPEN 2018
O Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου προκηρύσσει τουρνουά Ανδρών-Γυναικών από Κυριακή 1
Ιουλίου 2018 εώς Σάββατο 14 Ιουλίου 2018. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου  Αντισφαίρισης  Κορωπίου,  σε  3  γήπεδα  συνθετικού  χόρτου  ,στις  παρακάτω
κατηγορίες:

ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ 30+

ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30+

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 30+

ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ Α30+ & Γ30+

ΕΝΑΡΞΗ – ΩΡΕΣ & ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

Η έναρξη του τουρνουά θα γίνει  τη Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 και οι αγώνες θα λήξουν το
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018. Οι αγώνες θα αρχίζουν τις καθημερινές από τις 17:00.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λήξη δηλώσεων την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο με e-mail  στο o  .  a  .  koropiou  @  gmail  .  com

Πρέπει να αναφέρονται: 

 Ονοματεπώνυμο

 Πατρώνυμο

 Έτος Γεννήσεως 

 Κινητό τηλέφωνο  

 Επιθυμητές κατηγορίες

 Όμιλος ήTennisclub στο οποίο ανήκετε

mailto:o.a.koropiou@gmail.com


 Στις  αιτήσεις  ,  που  αφορούν  στις  κατηγορίες  διπλών  ,  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  τα
παραπάνω και για τους δύο συμμετέχοντες. Ο κάθε αθλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 3
κατηγορίες του τουρνουά.

Θα τηρηθεί ηλεκτρονική σειρά προτεραιότητας μέχρι να συμπληρωθεί το 32άρι ταμπλό.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο:2106620329
από τις 17:00 ως τις 21:00 με την κα Αμαλία Ζιαγκοβά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το  κόστος  συμμετοχής  ανέρχεται  στα  30€  για  μία  κατηγορία  και  10€  για  κάθε  επιπλέον
συμμετοχή σε άλλη κατηγορία.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι κληρώσεις όλων των κατηγοριών θα γίνουν την Πέμπτη 28 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου και παρουσία κοινού. 

ΜΠΑΛΕΣ : BABOLAT

ΕΠΑΘΛΑ

Τα κύπελα  θα απονεμηθούν στους  2  πρώτους νικητές σε  κάθε κατηγορία.  Οι  υπόλοιποι
αθλητές θα πάρουν τιμητικά διπλώματα και στη συνέχεια θα γίνουν και πολλές κληρώσεις
δώρων .

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΩΡΑ

Σε κάθε διαγωνιζόμενο θα διατίθενται εμφιαλωμένα νερά και μπλούζα.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η φροντίδα της υγείας και η συμμετοχή στους αγώνες, είναι αποκλειστικά και μόνο, ευθύνη
του κάθε παίκτη. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συμμετέχοντες , θα πρέπει με τη δήλωση
τους να δηλώνουν τις ημέρες και τις ώρες που έχουν κώλυμα , ώστε έγκαιρα να το λάβει
υπόψιν της η γραμματεία.

Όλοι οι αγώνες θα κρίνονται σε δύο (2) νικηφόρα σετ. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1 – 1 σετ, θα
παίζεται  tie-  breakτων 10 πόντων με διαφορά 2 πόντων . Οι αγώνες των διπλών σε όλες τις
κατηγορίες θα γίνεται με τον κανονισμό του NoAdvantageScoring. Σε περίπτωση μη εύρεσης
κοινής ώρας διεξαγωγής ενός αγώνα , η γραμματεία των αγώνων , παρουσία του Διευθυντή ή
του Επιδιαιτητή , θα προχωρεί σε κλήρωση μεταξύ των επιλογών των αγωνιζομένων. Αθλητής
ο οποίος θα κληθεί να αγωνιστεί και δεν είναι παρών , μετά από 15 λεπτά ο αντίπαλος του θα
προκρίνεται στον επόμενο γύρο με  walkover. Θα ισχύσει ο κανονισμός του  alternateoncall.
Για τους εκπρόθεσμα δηλωμένους παίκτες , ισχύει η διάταξη του  alternate. Θα τηρείται η
σειρά προτεραιότητας.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 συναθλητών
τους ,  να έχουν ανάλογο αθλητικό  ένδυμα και  τα  επιτρεπόμενα για  τα εκάστοτε  γήπεδα
υποδήματα. Σε περίπτωση πολλών συμμετοχών ή 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 τουρνουά.

Όλοι οι αθλητές οι οποίοι θα συμμετέχουν στους αγώνες υποχρεούνται να παρευρεθούν
στους  τελικούς  αγώνες  ,όπου  θα  γίνουν  και  οι   απονομές  κυπέλλων  και  τιμητικών
διπλωμάτων καθώς και οι κληρώσεις των δώρων ,  το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αθλητές  υποχρεούνται  να ενημερώνονται  για  την  ημέρα και  την  ώρα διεξαγωγής  του
αγώνα τους  καλώντας  τη  γραμματεία  του συλλόγου,  από τις  17:00-21:00,  στο  τηλέφωνο:
2106620329. 

Τα  κυρίως  ταμπλό  θα  αναρτηθούν  την  Παρασκευή  29  Ιουνίου  2018  .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

Ιατρική Κάλυψη : Θα ανακοινωθεί

Κορωπί , 9 Ιουνίου 2018

                        Ο Διευθυντής                                                                   Ο Επιδιαιτητής

            Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος                                           Γεωργάκης Γιάννης


