ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Α’ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR ΚΑΒΟΥΡΙ TENNIS CLUB
13 – 17 Ιανουαρίου 2016
Χώρος και οργάνωση
Έδρα: ΚΑΒΟΥΡΙ TENNIS CLUB, Ακτής & Λητούς, Καβούρι, 16671
Τηλέφωνα Club: 2109670686-2109670689,
Τηλέφωνο γραµµατείας αγώνων: 6944250333
Επιφάνεια γηπέδων: 2 χωµάτινα + 4 συνθετικός χλοοτάπητας
Ηµεροµηνίες Αγώνων
Έναρξη : Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 Λήξη : Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016.
Ώρες έναρξης
Καθηµερινές: 16:00, Σαββατοκύριακα: 09:00

Σε περίπτωση µεγάλης συµµετοχής δύναται το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής των αγώνων να
γίνει µεγαλύτερο.
Επιδιαιτητής Αγώνων
Τερέζα Ταµπόση 6957160608

Διευθυντής Αγώνων
Γεώργιος Σούφερης

Γραµµατεία Αγώνων

Γιατρός Αγώνων

6944250333

Νικολάου Δηµήτρης

Κατηγορίες
!
Κατηγορία κάτω των 8 ετών (2008 και πάνω)
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 17/1/16. Η ώρα εγγραφής των αθλητών/-τριων θα
ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων.
! Αγόρια / Κορίτσια
!
!
!
!
!

Κατηγορία κάτω των 10 ετών (2006 και πάνω)
Κατηγορία κάτω των 12 ετών (2004 και πάνω)
Κατηγορία κάτω των 14 ετών (2002 και πάνω)
Κατηγορία κάτω των 16 ετών (2000 και πάνω)
Κατηγορία beginners (αθλητές/-τριες που αγωνίζονται για 1η φορά)
(Μία ηλικιακή κατηγορία)

Σελίδα 1

Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήµατος
Κατηγορία κάτω των 8 ετών: µε σύστηµα round robin σε 11 ή 7 πόντους ανάλογα τον αριθµό
των συµµετοχών. Σε «κόκκινο» γήπεδο (11m -12m. x 5m.-6m.), µε «κόκκινες» µπάλες.
Κατηγορία κάτω των 10 ετών: σε δύο νικηφόρα short set των 4 games µε tie-break σε όλα τα
set, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται ένα match tie-break των 10 πόντων. Σε κανονικό
γήπεδο, πράσινη µπάλα.
Κατηγορίες 12, 14 και 16 ετών: 2 νικηφόρα set των 6 games µε tie-break σε όλα τα set, σε
περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων.
Κατηγορίες beginners: 2 νικηφόρα set των 4 games µε tie-break σε όλα τα set, σε περίπτωση
ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων.

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
Ηµεροµηνίες
Οι δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να πραγµατοποιηθούν έως και το Σάββατο 9 Ιανουαρίου
2016 και ώρα 12:00 µ.µ.
Τρόποι δήλωσης συµµετοχής
ü
µέσω fax στο 2109670689
ü
µέσω τηλεφώνου στα 2109670686
ü
µέσω e-mail στο info@kavouritennisclub.gr
ü
µέσω ιστοσελίδας www.kavouritennisclub.gr
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως, Ονοµατεπώνυµο, Έτος γέννησης,
κινητό τηλέφωνο, email(αν υπάρχει), την επιθυµητή κατηγορία, καθώς και την ηµέρα
και τις ώρες που δεν µπορούν να αγωνισθούν.
Φόρµες δήλωσης συµµετοχής θα υπάρχουν στην γραµµατεία του Καβούρι Tennis Club και στο site
µας www.kavouritennisclub.gr.

Χρηµατική Εισφορά
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 20€.
Η πληρωµή του κόστους συµµετοχής µπορεί να γίνει µε τους ακόλουθους τρόπους:
ü στη γραµµατεία του Καβούρι Tennis Club
ü µέσω κατάθεσης στον κάτωθι τραπεζικούς λογαριασµούς του Club:
1. Στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR4401721930005193072950454

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τις περιπτώσεις κατάθεσης µέσω τραπεζικού λογαριασµού είναι απαραίτητη η
συµπλήρωση του ονόµατος του συµµετέχοντος.
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Διευκρινίσεις δήλωσης συµµετοχής:
!
Η Γραµµατεία των αγώνων θα λάβει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν στην
κατάρτιση του προγράµµατος και θα τις ικανοποιεί µόνο σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό σε
σχέση µε την δυνατότητα υλοποίησης του προγράµµατος των αγώνων. Σε κάθε περίπτωση η
Γραµµατεία των αγώνων έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρµοδιότητα για τον ορισµό ώρας,
ηµέρας και γηπέδου κάθε αγώνα.
!
Οι αθλητές/-τριες εάν το επιθυµούν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή σε µία
κατηγορία µεγαλύτερη της ηλικίας τους.
!
Σε περίπτωση που αθλητής/-τρια δηλώσει σε δύο (2) κατηγορίες ενδέχεται να αγωνισθεί
σε τέσσερις (4) αγώνες ηµερησίως.
Υποχρεώσεις αγωνιζόµενων
!
Οι αθλητές/-τριες οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην
γραµµατεία. Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την προγραµµατισµένη
ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα.
!
Όσοι δεν δήλωσαν συµµετοχή στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία έχουν το δικαίωµα να
γράφονται στην Λίστα Αναπληρωµατικών. Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να µπουν στο ταµπλό, µε
σειρά προτεραιότητας, εφόσον κάποιος αθλητής/-τρια ενηµερώσει είτε τηλεφωνικά ότι δεν θα
παρουσιαστεί είτε δεν εµφανιστεί στον προγραµµατισµένο του/της αγώνα.
!
Οι αθλητές/-τριες στο πρωτάθληµα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από Ιατρική
άποψη ικανότητά τους να µετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.
!
Οι νικητές /-τριες είναι υποχρεωµένοι να παραµείνουν στην έδρα των αγώνων µια (1) ωρα
µετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί ) µε ποινή αποκλεισµού
σε περίπτωση άρνησης. Δεν µπορεί να κάνει διαιτησία σε αθλητή/τρια από τον ίδιο όµιλο.
Πρόγραµµα πρωταθλήµατος
Κλήρωση αγώνων
Η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί τη Δευτέρα
11 Ιανουαρίου 2016.
Ενηµέρωση αγωνιζόµενων
Το πρόγραµµα και τα αποτελέσµατα των αγώνων θα αναρτώνται καθηµερινά σε πίνακα του Club. Οι
αθλητές/-τριες θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για την κλήρωση και την ώρα του αγώνα
τους από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 στο τηλέφωνο και 2109670686-9 (τηλέφωνο Club)
[ωράριο 09:00-22:00].
Επίσης, σχετική ενηµέρωση για την κλήρωση και το πρόγραµµα των αγώνων θα παρέχουν και οι
χορηγοί επικοινωνίας του πρωταθλήµατος.
Οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερώνονται έγκαιρα µε δική τους ευθύνη για την ηµέρα
και ώρα τέλεσης του αγώνα τους.
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Τελικοί Αγώνες, Έπαθλα και Κλήρωση των Δώρων
Οι τελικοί Αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016. Έπαθλα θα
απονεµηθούν στους δύο πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας και η κλήρωση των δώρων θα γίνει µετά
τις απονοµές των επάθλων του τουρνουά.
Για την κατηγορία κάτω των 8 ετών θα απονεµηθουν µετάλια σε όλους τους συµµετέχοντες.
Η κλήρωση των δώρων θα γίνει µετά τις απονοµές των επάθλων του τουρνουά. Για τις κληρώσεις
των δώρων θα δίδονται ένας(1) λαχνός µε την συµµετοχή του αθλητή/-τριας στο τουρνουά και από
ένας(1) λαχνός επιπλέον για τον/την νικητή/-τρια και τον/την φιναλίστ της κάθε κατηγορίας.
Η προσωπική παρουσία στην κλήρωση των δώρων στη τελετή απονοµής των επάθλων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για όσους κερδίσουν τα δώρα. Η εξουσιοδότηση σε περίπτωση αδυναµίας
παρουσίας των αθλητών στην κλήρωση ισχύει µόνο σε γονείς/κηδεµόνες.
Οι συµµετέχοντες στη διοργάνωση αποδέχονται την επιθυµία της KAVOURI TENNIS CLUB να
διατηρούν τα στοιχεία τους (διατηρώντας τα σε βάση δεδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2472/1997 «περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα»), για να γνωστοποιούν µε συµβατικά ή ηλεκτρονικά µέσα ενηµερωτικά έντυπα και
ενηµερώσεις σχετικά µε υπάρχοντα ή νέα προϊόντα που αφορούν στους συµµετέχοντες, χωρίς καµιά
οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση των µελών. Χρήση των στοιχείων των συµµετεχόντων για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται.

Όλοι οι συµµετέχοντες στο τουρνουά θα λάβουν µέρος σε κλήρωση για δώρα, προσφορά
των χορηγών και υποστηρικτών του πρωταθλήµατος.
Η συµµετοχή στους αγώνες σηµαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της
παρούσης.

Ο Διευθυντής αγώνων

Η Επιδιαιτητής

Γεώργιος Σούφερης

Τερέζα Ταµπόση
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