ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
12ος OPEN ATHLISIS CUP
ΑΝΔΡΩΝ & ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΑΠΟ 08 ΕΩ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019
Σο Athlisis Tennis Club και ο «ΡΗΓΑ» - Αθληηικόρ
Όμιλορ Ανηιζθαίπιζηρ Απγολίδαρ πποκηπύζζοςν ηο 12ο
Open Athlisis Cup Ανδπών και Γςναικών πος θα διεξασθεί
ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος Athlisis Tennis Club ( 3o σλμ.
Άπγοςρ-Ναςπλίος , Δαλαμανάπα ).
Θα διεξασθούν ηα εξήρ αγωνίζμαηα:
1) Απιό γηα αζιεηέο Παλειιελίωλ Πξωηαζιεκάηωλ θαη
Πξνπνλεηέο – Καηεγνξία Masters
2) Απιό Αλδξώλ από 14 έωο 34 εηώλ
3) Απιό Αλδξώλ από 35 εηώλ θαη άλω
4) Απιό Αλδξώλ από 45 εηώλ θαη άλω
5) Απιό γηα αζιήηξηεο Παλειιελίωλ Πξωηαζιεκάηωλ θαη
Πξνπνλήηξηεο – Καηεγνξία Masters
6) Απιό Γπλαηθώλ από 14 έωο 34 εηώλ
7) Απιό Γπλαηθώλ από 35 εηώλ θαη άλω
8) Απιό Γπλαηθώλ από 45 εηώλ θαη άλω
9) Δηπιό Αλδξώλ
10) Δηπιό Γπλαηθώλ

11) Δηπιό Μηθηό

ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
1. Οη αλωηέξω θαηεγνξίεο αγώλωλ πξνϋπνζέηνπλ ελάσιζηη
ζςμμεηοσή
8
αηόμων.
2. Οι αγώνερ απλού ανδπών και γςναικών ζα δηεμαρζνύλ
ζηα 2 νικηθόπα set με Tie-Break ζε όλα ηα set. Σε πεξίπηωζε
ηζνπαιίαο ζηα δύν πξώηα set, πξνβιέπεηαη ε δηεμαγωγή Super
Tie-Break για ηο ηπίηο set ζηοςρ 10 πόνηοςρ. Οι ημιηελικοί
και οι ηελικοί ηος απλού ανδπών και γςναικών, καθώρ και οι
μικποί ηελικοί θα έσοςν κανονικό ηπίηο set.
Οι αγώνερ διπλού ζα δηεμαρζνύλ ζηα δύο νικηθόπα set
με Tie-Break, NO AD ζε όια ηα set. Σε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο
ζηα δύν πξώηα set, πξνβιέπεηαη δηεμαγωγή Super Tie-Break
για ηο ηπίηο set ζηοςρ 10 πόνηοςρ .
Σε πεξίπηωζε κεγάιεο ζπκκεηνρήο ή εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηα
αλωηέξω κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ από ηνπο δηνξγαλωηέο.
3. Οη αγώλεο ζα αξρίδνπλ ζηηο 19:00μ.μ. θαη ην ηειεπηαίν
καηο
ζα
πξνγξακκαηίδεηαη
ζηηο
22:00μ.μ.
.
4.

Επιθάνεια

5.

Μπάλερ

:

3

αγώνων

γήπεδα
:

ζπλζεηηθνύ

TRETORN

ριννηάπεηα.

TOURNAMENT

6. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην απιό θαη ζην δηπιό είλαη πηζαλόλ λα
ππνρξεωζνύλ λα παίμνπλ δύο αγώνερ ηην ίδια ημέπα
πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε νκαιή εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο .

7. Οη αγώλεο ζα μεθηλήζνπλ Δεςηέπα 08 Ιοςλίος 2019 θαη νη
ηειηθνί ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κςπιακή 28 Ιοςλίος 2019.
Δπλαηόηεηα παπάηαζηρ δίλεηαη κέρξη ηελ Σεηάπηη 31 Ιοςλίος.
8. Κύπελλα θα απονεμηθούν ζηοςρ ηπειρ νικηηέρ κάθε
καηηγοπίαρ.
9. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θέξνληαη θόζκηα, λα έρνπλ
αλάινγν αζιεηηθό ληύζηκν θαη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο
Γξακκαηείαο
όπνηε
θιεζνύλ
λα
παίμνπλ.
10. Η θπονηίδα ηηρ ςγείαρ ηος κάθε παίκηη είναι
πποζωπική εςθύνη.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη κέζω ηεο ειδικήρ
θόπμαρ δήλωζηρ ζςμμεηοσήρ, ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε
ζηελ ηζηνζειίδα κε ηηο ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ (e-Services)
θαη
πην
ζπγθεθξηκέλα
ζην
παξαθάηω
link
:
https://www.athlisistennisclub.com/12%ce%bf-open-athlisiscup/ . Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα θάλνπκε γλωζηό όηη όπνηνο
αζιεηήο/ηξηα επηιέμεη λα δειώζεη ζπκκεηνρή κέζω ηεο
παξαπάλω ειεθηξνληθήο θόξκαο θα αποκηά ΑΤΣΟΜΑΣΩ
ένα πποζωπικό πποθίλ ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα ηος
Athlisis Tennis Club, από όπνπ ζα κπνξεί λα απνιακβάλεη
διάθοπερ ςπηπεζίερ, όπωο ειεθηξνληθή θξάηεζε γεπέδωλ,
ελεκεξώζεηο, επηθνηλωλία κε άιινπο αζιεηέο/ηξηεο θαη άιια.
Ελαιιαθηηθά, δειώζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο ζηε γξακκαηεία ηνπ
Athlisis Tennis Club ζην ηειέθωλν 27510-20755, κε sms ζην
6946503848,
καθώρ
επίζηρ
και
ζηο
email:
athlisistc@gmail.com κέρξη ην άββαηο 06 Ιοςλίος 2019 και
ώπα 12:00 μ.μ. .

Η κλήπωζη ζα γίλεη δεκόζηα ζηελ γξακκαηεία ηνπ club ηελ
Κςπιακή 07 Ιοςλίος 2019 ζηιρ 19:00μ.μ. .
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο έρνπλ αζιεηέο θαη
αζιήηξηεο πνπ έρνπλ θιείζεη ην 14ο έηορ ηηρ ηλικίαρ και άνω,
ελώ ην θόζηνο νξίδεηαη ζηα 20€ γα ζπκκεηνρή ζε έλα αγώληζκα.
Η ζπκκεηνρή για κάθε μία έξηπα καηηγοπία μονού νξίδεηαη
ζηα 10€ επιπλέον, ελώ γηα ζπκκεηνρή ζηα διπλά νξίδεηαη ζε 5€
επηπιένλ ε θάζε θαηεγνξία ( δηπιά αλδξώλ-γπλαηθώλ, κηθηό).
Όζνη θαη όζεο ιάβνπλ κέξνο ζην 12ο Open Athlisis Cup
δελ ζα έρνπλ άιινπ είδνπο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πέξαλ ηνπ
αλωηέξω πνζνύ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ηωλ
γεπέδωλ, νη κπάιεο, ε παξαιαβή κηαο ηεληζηηθήο θαλέιαο, ελόο
εθπηωηηθνύ θνππνληνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο etennis.gr θαη ελόο ηζνηνληθνύ πνηνύ ζην sign in, ζπκκεηνρή ζε
θιήξωζε δώξωλ θαη έπαζια.
Η γξακκαηεία δελ ζα δέρεηαη αιιαγέο ζην πξόγξακκα ηωλ
αγώλωλ παξά κόλν γηα πνιύ ζνβαξνύο ιόγνπο πνπ ζα πξέπεη λα
αηηηνινγνύληαη
από
ηνπο
ζπκκεηέρνληεο
έγθαηξα.
Παξαθαινύληαη όινη όζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ λα βνεζήζνπλ
ζηελ νκαιή εμέιημε ηνπ αγωληζηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο κε ην sign in ζα ιακβάλνπλ κέξνο
απηόκαηα ζε κηα κλήπωζη γηα ηα πλούζια δώπα πξνζθνξά
ηωλ ρνξεγώλ ηωλ αγώλωλ. Η παξαπάλω θιήξωζε, θαζώο θαη ε
απνλνκή ηωλ επάζιωλ ζα γίλεη ηελ Κςπιακή 28 Ιοςλίος 2019
κεηά ηελ ιήμε ηωλ αγώλωλ θαη ζα επαθνινπζήζεη γηνξηή γηα
όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο θίινπο ηνπ ηέληο.

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Τν ππόγπαμμα θάζε εκέξαο ζα ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ ρώξν
ηωλ αγώλωλ από ην βξάδπ ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο, θαζώο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.athlisistennisclub.gr
θαη
πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη ηειεθωληθά θαζ’όιε ηελ δηάξθεηα ηωλ
αγώλωλ
από
ηνλ
Υπεύζπλν
Γξακκαηείαο.
Επίζηρ, αποηελέζμαηα ημέπαρ θα ανεβαίνοςν καθημεπινά
ζηην παπαπάνω ιζηοζελίδα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΛΕΙΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

