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Ο Πμιλοσ Αντιςφαίριςθσ Χολαργοφ, προκθρφςςει αγϊνεσ Ανδρϊν – Γυναικϊν από

6/5/2017 ζωσ 28/5/2017.
τουσ αγϊνεσ μποροφν να λάβουν μζροσ τα μζλθ του Ομίλου, που είναι ταμειακϊσ εντάξει και
ζχουν καταβάλει το ποςό ςυμμετοχισ, ςτθν γραμματεία μζχρι τθν Ρζμπτθ 4 /5/2017 και ϊρα
20:30.
Κατθγορίεσ
Σο Σουρνουά κα διεξαχκεί :
Α.ςε μία (1) κατθγορία ΓΤΝΑΙΚΩΝ για τα ΜΟΝΑ και ςε μία(1) για τα ΔΙΠΛΑ.
Β.ςε τζςςερεισ (4) κατθγορίεσ ΑΝΔΡΩΝ για τα ΜΟΝΑ και μία (1) για τα ΔΙΠΛΑ. Όςον αφορά τα
μονά ανδρϊν, οι κατθγορίεσ κα διαμορφωκοφν ωσ εξισ:
1) Αϋ ΚΑΤΗΓΟΙΑ
2) Βϋ ΚΑΤΗΓΟΙΑ
3) Γϋ ΚΑΤΗΓΟΙΑ
4) Δϋ ΚΑΤΗΓΟΙΑ*
* (εφόςον ο αρικμόσ των ςυμμετοχϊν το επιτρζπει).
Σο ταμπλό τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ, κα ςυμπλθρωκεί από τουσ πρϊτουσ 32 τθσ κατάταξθσ
LADDER,ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεςςάρων (4) φιναλίςτ τθσ ΒϋΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, που κα
ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι.
Σα υπόλοιπα Σαμπλό κα ςυμπλθρωκοφν με αντίςτοιχο τρόπο.
Ωσ ζγκυρθ κατάταξθ LADDER, κεωρείται αυτι, όπωσ ζχει διαμορφωκεί μζχρι τθν θμζρα
δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ.
Εφ’ όςον υπάρξουν δθλϊςεισ ςυμμετοχισ παικτϊν εγνωςμζνθσ αξίασ, θ επιτροπι αγϊνων ζχει
τθν δυνατότθτα να χορθγιςει τζςςερισ (4) κάρτεσ άμεςθσ αποδοχισ (WILD CARD), για κάκε
κατθγορία.
Οι αγϊνεσ κα γίνονται κακθμερινά από τισ 17:00 ζωσ 22:00 (ϊρα ζναρξθσ). Σα
αββατοκφριακα από τισ 10:00 ζωσ τισ 21:00 (ϊρα ζναρξθσ).
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται μζχρι τθν Ρζμπτθ 4/5/2017 και ϊρα 20:30, ςτθ
Γραμματεία του Ομίλου, κακθμερινά από 17:00- 21:00 (τισ εργάςιμεσ) και από 10:00-12:00
(άββατο).
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 15 € για μονά ι διπλά και 20 € για τα δφο.

ΡΟΣΟΧΗ: Συμμετοχζσ Μελϊν που δεν ζχουν εξοφλθκεί μζχρι και τθ λιξθ προκεςμίασ
(4/5/2017) δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθ κλιρωςθ. Το ίδιο κα ιςχφςει και για Μζλθ που
ζχουν αμελιςει να ενθμερϊςουν τθν ςυνδρομι τουσ.
Κλιρωςθ
Η κλιρωςθ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου τθν Ρζμπτθ 4/5/2017 μζ τθ χριςθ του
εφθρμοςμζνου on line πρόγραμματοσ ποφ ιδθ ζχει εφαρμοςτεί μζ επιτυχία και ςτοφσ
προθγοφμενουσ αγϊνεσ.
Ρρόγραμμα - ενθμζρωςθ
Σο πρόγραμμα των αγϊνων κα αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Ομίλου, αναλόγωσ
βεβαίωσ τθσ εξζλιξθσ των αγϊνων. Οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να ενθμερϊνονται με δικι τουσ
ευκφνθ από τθν Γραμματεία για τθν ακριβι μζρα και ϊρα του αγϊνα τουσ. Κακυςτζρθςθ ςτθν
προςζλευςθ των αγωνιηομζνων, πζραν των 15 λεπτϊν τθσ ϊρασ από τθν προγραμματιςμζνθ,
ςθμαίνει απϊλεια του αγϊνα. Ο παρευριςκόμενοσ κα περνάει ςτθν επόμενθ φάςθ, με W.O.
Συχόν ιδιαιτερότθτεσ του προγράμματοσ των μελϊν, πρζπει να δθλωκοφν εγκαίρωσ, ϊςτε θ
Γραμματεία να ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων, θ οποία μπορεί να τισ λαμβάνει υπ’ όψιν ςτο
καταρτιςμό του προγράμματοσ, μόνον εφόςον αυτό είναι εφικτό και δεν διαταράςςεται θ
ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων. Ο κάκε ςυμμετζχων μπορεί να δθλϊςει κϊλυμα μόνο μία
μζρα τθν βδομάδα. Τα κωλφματα κα αφοροφν όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του τουρνουά.
Εφόςον δεν μπορζςει να προγραμματιςτεί ο αγϊνασ λόγω κωλυμάτων των αγωνιηόμενων ο
αγωνιηόμενοσ χωρίσ κϊλυμα κα περνάει ςτθν επόμενθ φάςθ, με W.O. Συχόν κωλφματα που
κα δθλωκοφν εκ των υςτζρων μετά τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ δεν κα λθφκοφν υπόψθ.

Αγϊνεσ
Οι αγϊνεσ κα διεξάγονται, ςε όποιο γιπεδο ορίζει η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
(Νο 1,2,3,4), εκτόσ
από τουσ τελικοφσ, που κα γίνουν ςτα γιπεδα Νο 1 και Νο 2 . Οι αγωνιηόμενοι κα ειςζρχονται
τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ του αγϊνα τουσ, ςτο πρϊτο γιπεδο που κα είναι κενό,
ανάλογα με τθν ςειρά που διλωςαν παρουςία και οι δφο αγωνιηόμενοι (οι τζςςερισ για τα
διπλά), ςτθν γραμματεία του Ομίλου. Άρνθςθ αγωνιηόμενου να παίξει ςτο γιπεδο, που ζχει
οριςτεί ο αγϊνασ ςθμαίνει αυτομάτωσ και αποκλειςμόσ.
Οι μπάλεσ κα δοκοφν από τθν γραμματεία και κα πρζπει να επιςτραφοφν μετά το τζλοσ του
αγϊνα.
Η προκζρμανςθ εντόσ του γθπζδου κα ζχει διάρκεια 5 λεπτϊν μόνο.
Οι αγϊνεσ κα γίνονται ςτα 2 νικθφόρα sets ενϊ ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ ( 1-1 sets), κα
ακολουκεί tie - break των 10 πόντων.
Οι τελικοί , κα διεξαχκοφν ςτα 2 νικθφόρα sets.
Στα διπλά τα ςετ κα διεξάγονται με το ςφςτθμα ΝΟ-ΑD.
Σε κάκε ταμπλό είναι απαραίτθτεσ οκτϊ(8) ςυμμετοχζσ.
Οι αγϊνεσ κα γίνονται χωρίσ διαιτθτι.
Η πρόλθψθ τθσ υγείασ του κάκε ακλθτι/τριασ είναι προςωπικι τουσ ευκφνθ
ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΠΟ, Η ΑΠΟΛΑΤΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ…
Για πληροφορίεσ επικοινωνθςτε με την γραμματεία του Ομίλου (210-6534041) καιημερινά 17:00 έωσ 21:00
και άββατο 10:00 έωσ 12:00.

