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                      ADAM IN

       Ο Όμιλος Αντισφαίρισης

AGENTS προκηρύσσουν εσωτ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στι

2 γήπεδα συνθετικού χόρτου

1. ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ  Α1 

2. ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ  Β1 

Σε κάθε GROUP θα παίζουν

παίζουν μεταξύ τους σε νέο μ

θα συμβεί αντίστοιχα  και για

  ΕΝΑΡΞΗ – ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

        Η έναρξη του πρωταθλήμ

γίνονται μεταξύ όλων των πα

έως 15:30 και Κυριακή από 1

θα  ορίζονται στο  πρόγρα

τροποποιεί τις ώρες και τις η

θα  παραταθούν  στην περί

επιτρέπουν.   

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 

       Οι αθλητές μπορούν να

διοργανωτή των αγώνων  Αδά

 

 Ο.Α.Κ. 

ρωπί 194 00 Τ.210 6620 329Κ.697 7080 795E.o.a.ko

                                                                                           

INSIDE CHAMPIONSHIP 202

ης Κορωπίου και η ADAMC.S. INSUR

σωτερικό πρωτάθλημα με έναρξη  Σάββα

 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφα

του , σε δυο GROUP : 

υν όλοι με όλους και μετά οι 2 πρώτοι 

έο μίνι GROUP όλοι με όλους   για την 1 

ι για τις υπόλοιπες θέσεις. 

ΕΣ 

λήματος  θα γίνει  το Σάββατο  2 Απριλίου

 παικτών της κατηγορίας. Ημέρα αγώνων

ό 11:00 έως 12:30 &12:30 έως 14:00 & 18

γραμμα  από τον διοργανωτή ο οποίο

τις ημέρες για την ομαλή διεξαγωγή των

περίπτωση που οι καιρικές ή άλλες συ

 να δηλώσουν την συμμετοχή τους έω

 Αδάμ Κωνσταντίνος στο τηλέφωνο 69454

koropiou@gmail.com 

 

 

2022 

SURANCE & PROPERTY 

ββατο   2 Απριλίου 2022. 

σφαίρισης Κορωπίου, σε 

 από κάθε GROUP Θα 

1 -2- 3 -4 θέση το ίδιο 

ιλίου 2022, οι αγώνες θα 

νων, Σάββατο από 14:00 

18:00 έως 19:30  όπως 

ποίος έχει δικαίωμα να 

 των αγώνων. Οι αγώνες  

 συνθήκες δεν μας  το 

ς έως 29/03/2022 στον 

45434170. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

       Το κόστος συμμετοχής ανά παίκτη είναι 70 € το οποίο θα  προκαταβάλλεται μαζί με 

υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση που υπάρξει διαφοροποίηση το κόστος  θα ορίζεται 

από τον διοργανωτή. 

 

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  να 

δηλώνουν τις ημέρες και τις ώρες που έχουν κώλυμα. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να 

προσέλθουν σε προγραμματισμένο αγώνα για την αποφυγή ταλαιπωρίας των 

συναθλητών τους πρέπει να ενημερώνουν  τον διοργανωτή μια (1) ημέρα νωρίτερα  

διαφορετικά ακυρώνονται και μηδενίζονται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Ο κάθε 

συμμετέχον έχει δικαίωμα για μια (1) ακύρωση για κάθε τέσσερις αγωνιστικές. 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 . 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 . 

Αθλητής ο οποίος θα κληθεί να αγωνιστεί και δεν είναι παρών , μετά από 15 λεπτά ο 

αντίπαλος του θα κερδίζει τον αγώνα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται 

κόσμια. Οι αθλητές οφείλουν να έχουν ανάλογο αθλητικό ένδυμα και τα επιτρεπόμενα 

για τα εκάστοτε γήπεδα υποδήματα. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών οι 

αγώνες θα αναβάλλονται και θα διεξάγονται σύμφωνα με νέο πρόγραμμα από τον 

διοργανωτή . Ο Επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα του correction. Μπορεί να ζητηθεί   

διαιτητής αγώνων από τον έναν παίκτη  και να συμφωνήσουν  οι δυο μαζί για το ποιος 

θα είναι, διαφορετικά ορίζεται από τον επιδιαιτητή. Η επιτροπή αγώνων , ένεκα 

ανωτέρας βίας, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους οριστικά και 

αμετάκλητα , προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το πρωτάθλημα. Τα χρήματα 

επιστρέφονται μόνο σε περίπτωση τραυματισμού (το ποσό που υπολείπεται με βάση 

τους αγώνες που έχει παίξει ο αθλητής) 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ COVID 

     Στο πρωτάθλημα θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες COVID, οι αθλητές  

θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις ότι έχουν νοσήσει ή βεβαιώσεις εμβολιασμού. 

Οι ανεμβολίαστοι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν rapid test΄΄ κάθε εβδομάδα. 

ΜΠΑΛΕΣ  

     Οι παίκτες θα χρησιμοποιούν δικές τους μπάλες.  

ΕΠΑΘΛΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

     Στο τέλος του πρωταθλήματος θα γίνει εκδήλωση, θα απονεμηθούν κύπελλα στους  

πρώτους νικητές, τιμητικά διπλώματα στους συμμετέχοντες και θα κληρωθούν  δώρα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

     Νίκη (2-0) 3 βαθμοί, Νίκη (2-1) 2 βαθμοί, Ήττα (2-1) 1 βαθμός , Ήττα (2-0) 0 βαθμός 

Μηδενισμός 0 βαθμός . Σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση ή τραυματισμός παίκτη 

υπάρχει μηδενισμός και ο αντίπαλος παίρνει 3 βαθμούς ανεξάρτητα σε πιο σημείο του 

πρωταθλήματος συνέβη αυτό. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

        Οι αθλητές υποχρεούνται να ενημερώνονται για την ημέρα και την ώρα 

διεξαγωγής του αγώνα από το πρόγραμμα που  έχει σταλεί στοmail τους  από τον 

διοργανωτή ή στο τηλέφωνο: 6945434170. Το πρόγραμμα των αγώνων της επόμενης 

αγωνιστικής και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται στις σελίδες μας 

http://oakoropiou.gr ,FACEBOOK. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Διευθυντής Αγώνων: Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος 

Επιδιαιτητής Αγώνων: Κόγκας Άκης 

Γραμματεία Αγώνων: Πετρίνα Πούλη 

Διοργανωτής  Αγώνων : Αδάμ Κωνσταντίνος 

 


