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ΕΙΣΑΓΩΓΗ :Δικαίωμα χρήσης των γηπέδων έχουν αποκλειστικά τα μέλη του Ομίλου
Αντισφαίρισης Χολαργού.
ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η καταγραφή των κανόνων, που
πρέπει να εφαρμόζονται για τη χρήση των γηπέδων από τα μέλη , έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.
1.ΓΕΝΙΚΑ: Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα, χωρίς περιορισμό
εφόσον αυτά είναι ελεύθερα. Πριν μπουν στο γήπεδο, οι παίκτες θα πρέπει να
ενημερώνουν την γραμματεία .
2.ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο κατά την άφιξή
τους , τα μέλη ενημερώνουν την Γραμματεία προκειμένου να εγγραφούν στο αμέσως
επόμενο ελεύθερο γήπεδο. Εάν υπάρχουν παίκτες που περιμένουν να αδειάσει το
γήπεδο για να παίξουν και ανεξάρτητα ενδεχόμενης κράτησης, δεν επιτρέπεται ένας
παίκτης να παίξει πάνω από μια ώρα ( μονό ή διπλό).
Σε περίπτωση που η Γραμματεία δεν λειτουργεί, ισχύει η σειρά προτεραιότητας.
Ο παίκτης που αποχωρεί από τους χώρους του Ομίλου χάνει την σειρά
προτεραιότητας.
3.ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ.: Το κάθε μέλος, κλείνει μία (1) ώρα ,τηλεφωνικά κάθε φορά, για
το ίδιο και το συμπαίκτη του.
Κλείσιμο γηπέδου θεωρείται :
1ον) το κλείσιμο που γίνεται τηλεφωνικώς και αφορά παιχνίδι μελών.
2ον) το κλείσιμο που γίνεται τηλεφωνικώς το οποίο αφορά αγώνες κατάταξης
LADDER.
Και στις δύο περιπτώσεις το κλείσιμο γίνεται, αποκλειστικά και μόνον, από ένα εκ
των δύο μελών που πρόκειται να παίξουν. Για την περίπτωση των αγώνων κατάταξης
LADDER ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (LADDER) .
Τα μέλη μπορούν να κλείνουν γήπεδο ως εξής :
α) μια φορά τις καθημερινές με τηλεφωνική ειδοποίηση έως και 2 ημέρες πριν.
β) εφόσον έχει προηγηθεί το α), υπάρχει δυνατότητα να κλείνεται γήπεδο
αυθημερόν, από τις 09:30 το πρωί, της κάθε ημέρας (πλην Σαββάτου και
Κυριακής).
Ειδικά για την ώρα 17:00-18:00, αυτή θα κλείνεται από το προηγούμενο βράδυ
από 20:00-20:55 ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (αυστηρά).Ειδικότερα με την ώρα 17:0018:00 της Δευτέρας, αυτή είναι δυνατόν να κλειστεί από το Σάββατο 10:00-12:00
(από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου).Για το διάστημα 1 Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
μπορεί να γίνεται κράτηση από Παρασκευή.
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γ) μια ώρα το Σάββατο (καλών), ή, μια ώρα την Κυριακή (καλούμενος) και
αντίστροφα.
Το κλείσιμο γηπέδου για το Σαββατοκύριακο γίνεται μέχρι και την Παρασκευή το
βράδυ.
Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση η οποία δεν περιγράφεται ανωτέρω, η
χρήση των γηπέδων γίνεται με ευθύνη των μελών ή με ευθύνη μέλους του Δ.Σ.
εφόσον κάποιο από αυτά είναι παρών.
Κλεισίματα γίνονται μόνο εφόσον δηλωθούν δύο ονόματα μελών. Οποιαδήποτε
αλλαγή στα ονόματα δηλώνεται έγκαιρα στην γραμματεία .
Μετά την παρέλευση δέκα λεπτών , το γήπεδο διατίθεται στους παίκτες που είναι
στη σειρά προτεραιότητας.
4.ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ. Έγκαιρη θεωρείται η ακύρωση η οποία γίνεται έως και την ώρα 17:00
στην γραμματεία, με τους εξής τρόπους:
α) Με αποστολή fax στο νούμερο 2106515375 (και πρωινά).
β) Με αποστολή e-mail στη διεύθυνση oax@otenet.gr(και πρωινά).
γ) Τηλεφωνικά από 16:55- 17:00 (ΠΡΟΣΟΧΗ το πεντάλεπτο αυτό γίνονται μόνο
ακυρώσεις και ΟΧΙ κλεισίματα).
Ειδικά για τους θερινούς μήνες, το Σάββατο και την Κυριακή, ακυρώσεις γίνονται
δεκτές, από 10:30 – 11:00 , στο τηλέφωνο του ομίλου αποκλειστικά.
Τα μέλη τα οποία ακυρώνουν γήπεδο, το οποίο κρατήθηκε με προκράτηση, δεν
δικαιούνται να κάνουν αυθημερόν κράτηση στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα.
Σε περίπτωση που δεν γίνει έγκαιρη ακύρωση, το μέλος χάνει το δικαίωμα
προκρατήσεων ή αυθημερόν αντίστοιχα, για την επόμενη εβδομάδα.
5.ΦΩΤΑ. Τα φώτα λειτουργούν μέχρι τις 23:00 ΜΟΝΟ στην περίπτωση που
υπάρχουν κλεισίματα για τις προηγούμενες ώρες.
6.ΩΡΑ. Παίκτες που άρχισαν να παίζουν πριν ή μετά την ακριβή ώρα , ώρα έναρξης
παιχνιδιού θα θεωρηθεί η πιο κοντινή ακριβής ώρα ( π.χ. 17:20 = 17:00 ενώ 17:35 =
18:00).
7.ΑΓΩΝΕΣ.Σε περίπτωση αγώνων ( τουρνουά, πρωτάθλημα , ladder κλπ) που
διοργανώνει ο Όμιλος, τα μέλη που κλείνουν γήπεδο μετά από ήδη
προγραμματισμένο αγώνα, θα περιμένουν την λήξη του αγώνα για να παίξουν.
8.ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ.
8.1Η χρήση των γηπέδων από τα μέλη γίνεται με τον προβλεπόμενο βασικό
εξοπλισμό, δηλαδή ρακέτες και μπάλες , ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος των τεσσάρων.
8.2Όσοι χρησιμοποιούν τα γήπεδα 3 και 4, πριν το παιχνίδι, υποχρεούνται να τα
στρώνουν ( σύμφωνα με τις ανηρτημένες στην είσοδό τους οδηγίες). Τα μέλη που
αμελούν το στρώσιμο των γηπέδων 3 και 4, αποκλείονται από αυτά, για ένα(1) μήνα.
9.ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ.Μέλος που παίζει με προπονητή δεν μπορεί να κλείνει γήπεδο την
ίδια μέρα.
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9.1 Οι προπονήσεις των μελών γίνονται αποκλειστικά από εκείνους τους προπονητές
που έχουν ορισθεί από το Δ.Σ του Ομίλου.
9.2 Οι ακυρώσεις των προγραμματισμένων προπονήσεων, γίνονται ή με τους
τρόπους που περιγράφονται πιο πάνω ή με ειδοποίηση στον προπονητή εντός των
προβλεπομένων χρονικών ορίων (άρθρο 4). Σε διαφορετική περίπτωση, το μέλος
που αμέλησε να ακυρώσει επιβαρύνεται με την καταβολή χρηματικού ποσού που
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
10.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
10.1.Στη περίπτωση όπου σε κάποιο από τα μέλη παρουσιαστεί κώλυμα και δεν
δύναται να προσέλθει στο γήπεδο την καθορισμένη ώρα στην οποία έχει κάνει
κράτηση του γηπέδου τότε πρέπει να ενημερώνεται η γραμματεία (από τον ίδιο ή
τον συμπαίκτη του) προκειμένου να γίνεται ακύρωση της κράτησης. Η ενημέρωση
της γραμματείας γίνεται κατά τις προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό
ώρες (17.00 τις καθημερινές και Σ/Κ 10.00—12.00).
10.2.Στη περίπτωση όπου και τα δύο μέλη δεν προσέλθουν στο γήπεδο την
καθορισμένη ώρα στην οποία έχουν κάνει κράτηση του γηπέδου και δεν έχουν
προηγουμένως μεριμνήσει εγκαίρως για
την ακύρωση της κράτησης του
γηπέδου, τότε θα στερούνται το δικαίωμα της τηλεφωνικής κράτησης για 7
ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα της κράτησης του γηπέδου.
10.3.Στη περίπτωση όπου κάποιο από τα μέλη χρησιμοποιήσει το γήπεδο για
να παίξει με διαφορετικό μέλος από αυτό με το οποίο είχε κάνει τη προκράτηση τότε και τα τρία μέλη (δηλ. τα δύο μέλη τα ονόματα των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν για τη προ-κράτηση καθώς και το τρίτο μέλος το οποίο
χρησιμοποίησε το γήπεδο το οποίο είχε κρατηθεί σε άλλο όνομα) στερούνται
το δικαίωμα τηλεφωνικής κράτησης γηπέδου για 30 ημερολογιακές ημέρες,
αρχής γενομένης από την ημέρα της χρησιμοποίησης του γηπέδου.
10.4.Ο έλεγχος θα γίνεται τις καθημερινές από τη Γραμματεία και τα Σ/Κ από μέλη
του Δ.Σ.και εντεταλμένα Μέλη του Ομίλου σε τυχαίες χρονικές στιγμές.

Το περιεχόμενο του κανονισμού αυτού μπορεί να αλλάξει από το Δ.Σ. λαμβάνοντας
υπ’ όψιν προτάσεις των μελών που σκοπό έχουν την περαιτέρω βελτίωσή του.
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