ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χολαργού, προκηρύσσει αγώνες Ανδρών – Γυναικών που θα
διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου από

28/09/2019 έως 20/10/2019
Στους αγώνες μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη του Ομίλου, που είναι ταμειακώς εντάξει και
έχουν καταβάλει το ποσό συμμετοχής, στη γραμματεία μέχρι Τρίτη 24/09/2019 και ώρα 20:30.
Κατηγορίες
Το Τουρνουά θα διεξαχθεί σε μία κατηγορία Γυναικών για τα ΜΟΝΑ και μία για τα ΔΙΠΛΑ, τρεις
κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ για τα ΜΟΝΑ και μία για τα ΔΙΠΛΑ.
Στα μονά ανδρών η κατηγοριοποίηση θα πραγματοποιηθεί με ηλικιακά κριτήρια.







ΜΟΝΑ – Κατηγορία Ανδρών έως 40 ετών (Έτος Γέννησης από το 1979 και μετά)
ΜΟΝΑ – Κατηγορία Ανδρών 40 έως 50 ετών (Έτος Γέννησης από το 1969 έως το 1978)
ΜΟΝΑ – Κατηγορία Ανδρών άνω των 50 ετών (Έτος Γέννησης έως το 1968)
ΜΟΝΑ – Κατηγορία Γυναικών
ΔΙΠΛΑ – Κατηγορία Ανδρών
ΔΙΠΛΑ – Κατηγορία Γυναικών

Τα Ταμπλό θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία λαμβάνοντας
υπόψη την έγκυρη κατάταξη LADDER, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της
προκήρυξης.
Εάν κάποιος παίκτης επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε κατηγορία μικρότερη της
ηλικίας του αλλά σε μία μόνο κατηγορία.
Ώρες έναρξης
Οι αγώνες θα έχουν ώρα έναρξης τις καθημερινές από τις 17:00 έως τις 21:30 και τα
Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 21:00.
Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Τρίτη 24/09/2019 και ώρα 20:30, στη Γραμματεία
του Ομίλου, καθημερινά από 17:00- 21:00 (τις εργάσιμες) και από 10:00 – 12:00 , Σάββατο.
Το κόστος συμμετοχής είναι 15 € για μονά ή διπλά και 20 € για τα δύο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμμετοχές Μελών που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι και τη λήξη προθεσμίας δεν θα
συμπεριληφθούν στην κλήρωση. Το ίδιο θα ισχύσει και για Μέλη που έχουν αμελήσει να
εξοφλήσουν την συνδρομή τους.
Κλήρωση
Η κλήρωση για τα ΜΟΝΑ και τα ΔΙΠΛΑ, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου την Τετάρτη
25/09/2018. Θα γίνει χρήση του εφαρμοσμένου on line προγράμματος που έχει ήδη
εφαρμοστεί με επιτυχία και στους προηγούμενους αγώνες.
Πρόγραμμα - Ενημέρωση
Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου, στη σελίδα
του ομίλου http://www.oax.gr και στη σελίδα του στο Facebook. Για την εξέλιξη και τα
αποτελέσματα όλων των κατηγοριών, θα δημιουργηθούν σχετικές καταχωρήσεις στη σελίδα
https://challonge.com την ημέρα της κλήρωσης. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη από τη Γραμματεία για την ακριβή μέρα και ώρα του αγώνα τους.
Καθυστέρηση στην προσέλευση των αγωνιζομένων, πέραν των 15 λεπτών της ώρας από την
προγραμματισμένη, σημαίνει απώλεια του αγώνα. Ο παρευρισκόμενος θα περνάει στην επόμενη
φάση, με W.O.
Τυχόν ιδιαιτερότητες του προγράμματος των μελών, πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία κατά
τη δήλωση συμμετοχής. Η Γραμματεία θα ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων, η οποία μπορεί να
τις λαμβάνει υπ’ όψιν στο καταρτισμό του προγράμματος, μόνον εφόσον αυτό είναι εφικτό και
δεν διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Ο κάθε αγωνιζόμενος μπορεί να δηλώσει κώλυμα μόνο:



για δύο ημέρες την εβδομάδα.
για τις ώρες που δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Πιθανή απουσία του αγωνιζόμενου κατά τη διάρκεια του τουρνουά μεγαλύτερη των 3 ημερών,
θα δημιουργήσει πρόβλημα στο καταρτισμό του προγράμματος οπότε η συμμετοχή του δεν θα
γίνεται δεκτή.
Τα κωλύματα θα αφορούν όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά.
Εφόσον δεν μπορέσει να προγραμματιστεί ο αγώνας λόγω κωλυμάτων των αγωνιζόμενων, ο
αγωνιζόμενος με τα λιγότερα κωλύματα θα περνάει στην επόμενη φάση με W.O.
Τυχόν κωλύματα που θα δηλωθούν εκ των υστέρων μετά την κατάρτιση του προγράμματος δεν
θα ληφθούν υπόψη.
Οι αγώνες της 1ης φάσης του Διπλού Ανδρών και της 1ης φάσης των κατηγοριών στο Μονό
Ανδρών, θα γίνουν ως επί το πλείστον το 1ο Σαββατοκύριακο διεξαγωγής του Τουρνουά και το
αργότερο μέχρι Τρίτη 01/10/2019.
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Αγώνες
Οι αγώνες θα διεξάγονται, σε όποιο γήπεδο ορίζει η Επιτροπή Αγώνων (1,2,3,4), εκτός από τους
τελικούς που θα γίνουν στα γήπεδα Νο 1 και Νο 2. Οι αγωνιζόμενοι θα μπαίνουν την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα τους στο πρώτο γήπεδο που αδειάσει ανάλογα με
την σειρά που δηλώσαν παρουσία και οι δύο αγωνιζόμενοι (οι τέσσερις για τα διπλά), στη
γραμματεία του Ομίλου. Άρνηση διαγωνιζόμενου να παίξει στο γήπεδο που έχει οριστεί ο
αγώνας σημαίνει αυτομάτως και αποκλεισμός.
Οι μπάλες θα δοθούν από τη γραμματεία και θα πρέπει να επιστραφούν μετά το τέλος του
αγώνα.
Η προθέρμανση εντός του γηπέδου θα έχει διάρκεια 5 λεπτών μόνο.
Οι αγώνες θα γίνονται εφόσον θα υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) συμμετοχές.
Οι αγώνες θα γίνονται στα 2 νικηφόρα sets ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας ( 1-1 sets), θα ακολουθεί
tie - break των 10 πόντων.
Οι τελικοί , θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets.
Στα διπλά τα σετ θα διεξάγονται με το σύστημα ΝΟ-ΑD.
Οι αγώνες θα γίνονται χωρίς διαιτητή.
Η πρόληψη της υγείας του κάθε αθλητή/τριας είναι προσωπική τους ευθύνη.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ…

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ομίλου ( 210-6534041) καθημερινά 17:00 έως 21:00 και
Σάββατο 10:00 έως 12:00.
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