NEW GENERATION OPEN SERIES
Β΄ ΤΟΥΡΝΟΥΑ KAVOURI TENNIS CLUB
SINGLES/DOUBLES ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩN
Μάρτιος 2020
(13-15/3/20, 20-22/3/20 & 27-29/3/20, 3-5/4/20)
Το KAVOURI TENNIS CLUB προκηρύσσει το Β΄ Tουρνουά KAVOURI TENNIS CLUB SINGLES
Ανδρών/Γυναικών, το οποίο εντάσσεται στο NEW GENERATION OPEN SERIES, που
περιλαμβάνει 2 τουρνουά ενηλίκων, μονών ή διπλών.
Το NEW GENERATION OPEN SERIES συνεχίζει δυναμικά τη σεζόν με ένα μεγάλο τουρνουά
Singles/Doubles, με τη διαδικασία PAY AS YOU PLAY.
Στους φιναλίστ όλων των κατηγοριών θα δοθεί ως Prize Money η αξία ολόκληρης της
συμμετοχής τους, η οποία δεν θα ξεπερνάει τα 40€. Επίσης, θα δοθούν ως bonus
επιπλέον λαχνοί για τη μεγάλη κλήρωση των δώρων στο τέλος του τουρνουά.
Στους φιναλίστ της κατηγορίας Masters Ανδρών θα δοθεί Prize Money συνολικά 500€,
300€ στον πρώτο νικητή και 200€ στον δεύτερο.
Pay as You Play
Το Pay as You Play είναι μια πρωτοποριακή ιδέα που εμπνεύστηκε από το δυναμικό του
Kavouri Tennis Club, για έναν πιο δίκαιο τρόπο πληρωμής των συμμετεχόντων στους
αγώνες.
Η κλήρωση για τη δημιουργία των ταμπλό θα πραγματοποιηθεί την καθορισμένη
ημερομηνία, μόνο με όσους αθλητές έχουν προπληρώσει το Entry fee (20€ για τα μονά
και 15€ για τα διπλά), το οποίο περιλαμβάνει το sign in και το κόστος του πρώτου αγώνα.
Για κάθε αγώνα έχει οριστεί το ποσό των 5€ ανά άτομο. Έτσι, όποιος τύχει να αποκλειστεί
στο πρώτο παιχνίδι, θα έχει χρεωθεί ουσιαστικά 25€ σε μονό ή 20€ αντίστοιχα στο διπλό.
Όποιος προκρίνεται, μετά το πέρας του κερδισμένου παιχνιδιού, θα προπληρώνει τον
επόμενο αγώνα (5€). Αν αυτός που προκρίνεται δεν δύναται να συνεχίσει, τότε τη θέση
του θα παίρνει ο χαμένος του αγώνα.
Η κάθε κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 συμμετοχές. Σε περίπτωση
μη συμπλήρωσης του ταμπλό, θα πραγματοποιείται σύμπτυξη με την αμέσως
προηγούμενη ηλικιακά κατηγορία.
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Singles
•
Το αρχικό κόστος συμμετοχής στα Singles, αντιστοιχεί σε 25€ και περιλαμβάνει τον
πρώτο αγώνα.
•
Για όποιον προκρίνεται στον επόμενο γύρο, το κόστος για κάθε συμμετέχοντα θα
είναι 5€.
Doubles
•
Το αρχικό κόστος συμμετοχής στα Doubles, αντιστοιχεί σε 20€ το άτομο και
περιλαμβάνει τον πρώτο αγώνα.
•
Για όποιον προκρίνεται στον επόμενο γύρο, το κόστος για κάθε συμμετέχοντα θα
είναι επίσης 5€.
Η καταβολή των δικαιωμάτων συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο μέσω της διαδικασίας
PREPAID με τους εξής τρόπους:
✓
✓

στη Γραμματεία του KAVOURI TENNIS CLUB
μέσω κατάθεσης στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς του Club:
1.
Στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR4401721930005193072950454
2.
Στην ALPHA BANK IBAN GR0801401240124002320004022

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τις περιπτώσεις κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση του ονόματος του συμμετέχοντος.
Πλούσια δώρα θα κληρωθούν για όλους τους συμμετέχοντες1.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες στην κλήρωση, προκειμένου να
λάβουν τα δώρα τους, εφόσον κερδίσουν. Εξουσιοδοτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Τα έπαθλα και τα δώρα είναι προσφορά του KAVOURI TENNIS CLUB, των χορηγών και
των υποστηρικτών της διοργάνωσης.
Η κλήρωση των δώρων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των τελικών, την Κυριακή 5
Απριλίου 2020.

Πληροφορίες δήλωσης συμμετοχής:
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την Τρίτη 10 Μαρτίου
2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται ένα και μόνο δώρο. Εξαιρείται το μεγάλο δώρο. Τα
τακτικά μέλη του KTC που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά θα λάβουν έξτρα λαχνούς.
1
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NEW GENERATION OPEN SERIES
Β΄ ΤΟΥΡΝΟΥΑ KAVOURI TENNIS CLUB
SINGLES/DOUBLES ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩN
Μάρτιος 2020
(13-15/3/20, 20-22/3/20, 27-29/3/20 & 3-5/4/20)
Χώρος και οργάνωση:
Έδρα: ΚΑVΟURΙ TENNIS CLUB, Ακτής & Λητούς, Καβούρι, 16671
Τηλέφωνα Club: 210 9670686 - 210 9670689
Τηλέφωνο γραμματείας αγώνων: 210 9671284
Επιφάνεια γηπέδων: χωμάτινα, συνθετικός χλοοτάπητας και advantage red court
Ημερομηνίες Αγώνων:
Οι αγώνες θα διεξaχθούν αποκλειστικά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
13-15/3/20, 20-22/3/20, 27-29/3/20 & 3-5/4/20
Έναρξη: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
Λήξη: Κυριακή 5 Απριλίου 2020
Ώρες έναρξης2:
Παρασκευή: 16:00
Σαββατοκύριακο: 09:00
Επιδιαιτητής Αγώνων: Τερέζα Ταμπόση
Βοηθός Επιδιαιτητή: Θα ανακοινωθεί
Ιατρική Κάλυψη: Physio Gold
Διευθυντής Αγώνων: Γιώργος Σούφερης

Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών δύναται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ώρα
έναρξης και στο πρόγραμμα των αγώνων.
2
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Κατηγορίες:
Μονά:










Κατηγορία beginners ανδρών (αρχάριοι)
Κατηγορία Μasters ανδρών (νυν & πρώην αθλητές τα τελευταία 5 χρόνια & εν
ενεργεία προπονητές)
Κατηγορία ανδρών 39- (έτος γέννησης από 1981 και πάνω)
Κατηγορία ανδρών 40+ (έτος γέννησης από 1980 και κάτω)
Κατηγορία ανδρών 50+ (έτος γέννησης από 1970 και κάτω)
Κατηγορία ανδρών 60+ (έτος γέννησης από 1960 και κάτω)
Κατηγορία beginners γυναικών (αρχάριες)
Κατηγορία γυναικών 39- (έτος γέννησης 1981 και κάτω)
Κατηγορία γυναικών 40+ (έτος γέννησης 1980 και κάτω)

Διπλά:







Διπλό ανδρών Masters
Νυν & πρώην αθλητές (τα τελευταία 5 έτη) & εν ενεργεία προπονητές, εξαιρούνται τα
ζευγάρια που το ηλικιακό τους άθροισμα υπερβαίνει τα 101 χρόνια.
Διπλό ανδρών 44Και οι δύο αγωνιζόμενοι (έτος γέννησης από 1976 και πάνω).
Διπλό ανδρών 45+
Και οι δύο αγωνιζόμενοι (έτος γέννησης από 1975 και κάτω).
Διπλό ανδρών 55+
Και οι δύο αγωνιζόμενοι (έτος γέννησης από 1965 και κάτω).
Διπλό ανδρών beginners

Διπλό Γυναικών 39Και οι δύο αγωνιζόμενες (έτος γέννησης 1981 και κάτω).

Διπλό Γυναικών 40+
Και οι δύο αγωνιζόμενες (έτος γέννησης 1980 και κάτω).

Διπλό γυναικών beginners

Διπλό μικτό Μasters
Νυν & πρώην αθλητές (τα τελευταία 5 έτη) & εν ενεργεία προπονητές, εξαιρούνται τα
ζευγάρια που το ηλικιακό τους άθροισμα υπερβαίνει τα 101 χρόνια.

Διπλό μικτό 34Και οι δύο αγωνιζόμενοι (έτος γέννησης 1986 και πάνω).

Διπλό μικτό 35+
Και οι δύο αγωνιζόμενες (έτος γέννησης 1985 και κάτω).

Διπλό μικτό beginners

Διπλό Coach-Student
Ο μαθητής θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και δεν μπορεί να είναι εν ενεργεία τα
τελευταία 10 έτη αθλητής. Ως Coach στην κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν μόνο
όσοι ασκούν το επάγγελμα του προπονητή. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσο αφορά το
φύλλο
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Οι διοργανωτές διατηρούν τη δυνατότητα πιθανής σύμπτυξης των κατηγοριών, εάν δεν
συμπληρώνεται ικανός αριθμός συμμετεχόντων.
Σε όσες κατηγορίες υπάρχουν περισσότερες από 16 συμμετοχές, οι αγωνιζόμενοι είναι
υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τους αγώνες το πρώτο Π/Σ/Κ διεξαγωγής του τουρνουά.
Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος:
2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων). Σε περίπτωση ισοπαλίας
1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων.
 Οι κατηγορίες Beginners θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα short set των 4 games (4-4 tiebreak των 7 πόντων). Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, θα διεξάγεται match tie-break
των 7 πόντων.


Διαιτητής μπορεί να ζητηθεί από την αρχή ή κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους
παίκτες, με κόστος 20€.
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής
✓
✓
✓
✓

μέσω τηλεφώνου στο 210 9670686 & 689, 210 9671284
μέσω e-mail στο ktctournament@kavouritennisclub.gr
μέσω της ιστοσελίδας www.kavouritennisclub.gr
στην Επιδιαιτητή των Αγώνων

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο,
έτος γέννησης, κινητό τηλέφωνο, e-mail (αν υπάρχει), τις επιθυμητές κατηγορίες,
καθώς και την ημέρα και τις ώρες που δεν μπορούν να αγωνιστούν.
Φόρμες δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχουν στη Γραμματεία του KAVOURI TENNIS CLUB
και στο site μας www.kavouritennisclub.gr.
Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής
 Ο Επιδιαιτητής των αγώνων, για την κατάρτιση του προγράμματος, θα λάβει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν και θα τις ικανοποιεί μόνο σε περίπτωση που αυτό
είναι εφικτό σε σχέση με τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος των αγώνων. Σε
κάθε περίπτωση, ο Επιδιαιτητής των αγώνων έχει την αποκλειστική ευθύνη και
αρμοδιότητα για τον ορισμό ώρας, ημέρας και γηπέδου κάθε αγώνα.
 Σε συμφωνημένο αγώνα αλλαγή την ίδια μέρα θα γίνεται μόνο αν το επιτρέπει το
χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης και συμφωνεί ο αντίπαλος παίκτης.
 Οι αγωνιζόμενοι, εάν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή
σε κατηγορία μικρότερη της ηλικίας τους.
 Οι νυν, οι τέως αθλητές (τα τελευταία 5 έτη) και οι εν ενεργεία προπονητές, έχουν
δικαίωμα να συμμετάσχουν μόνο στις κατηγορίες Μasters.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε παραπάνω από μία (1) κατηγορία στα μονά, όλοι
οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μόνο μία κατηγορία (ως δεύτερη)
στα διπλά, μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο οι αθλητές/τριες που θα επιλέξουν
ως ΤΡΙΤΗ κατηγορία, την κατηγορία Coach-Student.
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Υποχρεώσεις αγωνιζομένων:

Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν από τον αγώνα τους
στη 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 στη Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να
μπουν στο ταμπλό, με σειρά προτεραιότητας, εφόσον κάποιος αγωνιζόμενος/-η
ενημερώσει είτε τηλεφωνικά ότι δεν θα παρουσιαστεί είτε δεν εμφανιστεί στον
προγραμματισμένο του/της αγώνα. Η Λίστα Αναπληρωματικών θα κλείνει με την έναρξη
των αγώνων της κατηγορίας του.

Οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από
ιατρική άποψη ικανότητά τους να μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.
Πρόγραμμα διοργάνωσης:
Κλήρωση αγώνων
Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 22:00 μ.μ.
Ενημέρωση αγωνιζομένων
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε πίνακα
του Club και στην ιστοσελίδα μας. Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για την κλήρωση και την ώρα του αγώνα τους από την Πέμπτη 12
Μαρτίου 2020 στα τηλέφωνο 6944250333 /2109671284 (τηλ. Γραμματείας αγώνων από
την έναρξη του τουρνουά και μετά) και στο 210 9670686-9 (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.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής δύναται να μετατεθεί κατά μία ή δύο μέρες η έναρξη
των αγώνων.
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα
και ώρα τέλεσης του αγώνα τους.
Τελικοί Αγώνες, Έπαθλα και Κλήρωση των Δώρων
Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 5 Απριλίου 2020.
Μετά την ολοκλήρωση των τελικών της Κυριακής θα γίνει η απονομή των επάθλων στους
δύο πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας και η κλήρωση των δώρων.
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Όροι συμμετοχής:
• Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των
αγωνιζομένων της δυνατότητας δημοσίευσης φωτογραφιών/video από τους αγώνες
και τους ευρύτερους χώρους του Club τις ημέρες του τουρνουά. Σε περίπτωση που
επιθυμεί κάποιος το αντίθετο παρακαλείται να το δηλώσει στη Γραμματεία του Club.
• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αποδέχονται την επιθυμία της KAVOURI TENNIS CLUB να
διατηρεί 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 γνωστοποιούνται, 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 αγώνες πιθανόν να βιντεοσκοπούνται για λόγους ασφαλείας και για χρήση από
τους παίκτες. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Club.
• Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της
παρούσης προκήρυξης.
Ο Διευθυντής Αγώνων

Η Επιδιαιτητής

Γιώργος Αλεξ. Σούφερης

Τερέζα Ταμπόση
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