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Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χολαργού, προκηρύσσει αγώνες Ανδρών – Γυναικών από

18/5/2019 έως 9/6/2019.
Στους αγώνες μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη του Ομίλου, που είναι ταμειακώς εντάξει και
έχουν καταβάλει το ποσό συμμετοχής, στην γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα
20:30.
Κατηγορίες
Το Τουρνουά θα διεξαχθεί :
Α.σε μία (1) κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ για τα ΜΟΝΑ και σε μία(1) για τα ΔΙΠΛΑ.
Β.σε τέσσερεις (4) κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ για τα ΜΟΝΑ και μία (1) για τα ΔΙΠΛΑ. Όσον αφορά τα
μονά ανδρών, οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν ως εξής:
1) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4) Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ*
* (εφόσον ο αριθμός των συμμετοχών το επιτρέπει).
Το ταμπλό της πρώτης κατηγορίας, θα συμπληρωθεί από τους πρώτους 32 της κατάταξης
LADDER,συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων (4) φιναλίστ της Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, που θα
έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Τα υπόλοιπα Ταμπλό θα συμπληρωθούν με αντίστοιχο τρόπο.
Ως έγκυρη κατάταξη LADDER, θεωρείται αυτή, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα
δημοσίευσης της προκήρυξης.
Εφ’ όσον υπάρξουν δηλώσεις συμμετοχής παικτών εγνωσμένης αξίας, η επιτροπή αγώνων έχει
την δυνατότητα να χορηγήσει τέσσερις (4) κάρτες άμεσης αποδοχής (WILD CARD), για κάθε
κατηγορία.
Οι αγώνες θα γίνονται καθημερινά από τις 17:00 έως 22:00 (ώρα έναρξης). Τα
Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 21:00 (ώρα έναρξης).
Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Τετάρτη 15/5/2019 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμμετοχές Μελών που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι και τη λήξη προθεσμίας
(15/5/2019) δεν θα συμπεριληφθούν στη κλήρωση. Το ίδιο θα ισχύσει και για Μέλη που
έχουν αμελήσει να ενημερώσουν την συνδρομή τους.
Κλήρωση
Η κλήρωση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου την Τετάρτη 15/5/2019 με τη χρήση του
εφαρμοσμένου on line προγράμματος που ήδη έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και στους
προηγούμενους αγώνες.
Πρόγραμμα - ενημέρωση
Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου, αναλόγως
βεβαίως της εξέλιξης των αγώνων. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους
ευθύνη από την 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 εγκαίρως, ώστε η
Γραμματεία να 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 συμμετέχων μπορεί να δηλώσει κώλυμα μόνο μία
μέρα την βδομάδα. Τα κωλύματα θα αφορούν όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά.
Εφόσον δεν μπορέσει να προγραμματιστεί ο αγώνας λόγω κωλυμάτων των αγωνιζόμενων ο
αγωνιζόμενος χωρίς κώλυμα 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.

Αγώνες

Οι αγώνες θα διεξάγονται, σε όποιο γήπεδο ορίζει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (Νο 1,2,3,4), εκτός
από τους τελικούς, που θα γίνουν στα γήπεδα Νο 1 και Νο 2 . Οι αγωνιζόμενοι θα εισέρχονται
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα τους, στο πρώτο γήπεδο που θα είναι κενό,
ανάλογα με την σειρά που δήλωσαν παρουσία και οι δύο αγωνιζόμενοι (οι τέσσερις για τα
διπλά), στην γραμματεία του Ομίλου. Άρνηση αγωνιζόμενου να παίξει στο γήπεδο, που έχει
οριστεί ο αγώνας σημαίνει αυτομάτως και αποκλεισμός.
Οι μπάλες θα δοθούν από την 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 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.
Σε κάθε ταμπλό είναι απαραίτητες οκτώ (8) συμμετοχές.
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 την γραμματεία του Ομίλου (
και Σάββατο 10:00 έως 12:00.

210-6534041) καθημερινά 17:00 έως 21:00

