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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

1ο Circuit Junior Open Tennis Tournament 2022 

KAVOURI TENNIS CLUB/ΑΟΑΚ  

«ΚΟΚΚΙΝΗ» Μπάλα, «ΠΡΑΣΙΝΗ» Μπάλα & Under 12 

11-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

 

Το KAVOURI TENNIS CLUB προκηρύσσει το Circuit Junior Tennis Open Tournament 

2022. Πρόκειται για μια σειρά από 3 βαθμολογούμενα τουρνουά που θα διεξαχθούν κατά 

τη διάρκεια του 2022. Οι 16 αθλητές των κατηγοριών ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ & Under 12 που 

θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία (θα ισχύσουν οι 2 καλύτερες βαθμολογίες) 

θα αγωνιστούν στο Master’s Circuit Junior Open Tennis Tournament τον Δεκέμβριο 

του 2022, όπου και θα αναδειχθούν οι Master’s νικητές. 

Χώρος και οργάνωση  

Έδρα: ΚΑVΟURΙ TENNIS CLUB, Ακτής & Λητούς, Καβούρι, 16671 

Τηλέφωνο Club: 210 9670686  

Επιφάνεια γηπέδων: Συνθετική επιφάνεια (μοκέτα & green set) και χωμάτινη επιφάνεια 

(εφόσον χρειαστεί). 

Ημερομηνίες Αγώνων 

Έναρξη Κόκκινου επιπέδου: Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, ώρα 9:30. 

Έναρξη Πράσινου επιπέδου: Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00. 

Έναρξη Under 12: Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00. 

 

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής των 

αγώνων. 

Επιδιαιτητής Αγώνων Διευθυντής Αγώνων Γιατρός Αγώνων 

Γαβριηλίδου Μαρία Γκόλτσος Νικήτας Μαυραειδής Στέφανος 
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Κατηγορίες 

o ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 6+: Παιδιά γεννημένα 2016  

o ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 7+: Παιδιά γεννημένα 2015 

o ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Παιδιά γεννημένα 2012, 2013  

Αγόρια/Κορίτσια 

o Under 12: Παιδιά γεννημένα 2010, 2011 

Αγόρια/Κορίτσια 

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Ημερομηνίες 

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την Τετάρτη 9 

Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 μ.μ. 

Τρόποι δήλωσης συμμετοχής 

✓ μέσω τηλεφώνου στα 210-9670686 

✓ μέσω e-mail στο ktctournament@kavouritennisclub.gr  

✓ μέσω φόρμας δήλωσης στο site: www.kavouritennisclub.gr  

 

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως: Ονοματεπώνυμο, έτος 

γέννησης, κινητό τηλέφωνο, e-mail, την επιθυμητή κατηγορία, όπως και τον Όμιλο που 

προπονείται. 

 

Χρηματική Εισφορά 

Το κόστος συμμετοχής (sing in) ανέρχεται στα: 

✓ 17€ για Κόκκινο 6+ & 7+ επίπεδο 

✓ 22€ για Πράσινο & Under 12 επίπεδο 

✓   7€ για Consolation στο Πράσινο & Under 12 επίπεδο 

 

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής (sing in) μπορεί να γίνει έως την Πέμπτη 10 

Φεβρουαρίου με τους ακόλουθους τρόπους: 

✓ στη Γραμματεία του Καvouri Tennis Club/ΑΟΑΚ 

✓ μέσω κατάθεσης στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό:  

Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Καβουρίου (ΑΟΑΚ) 

Τράπεζα Πειραιώς GR0601721930005193099624974 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις περιπτώσεις κατάθεσης μέσω τραπεζικού λογαριασμού είναι 

απαραίτητη η συμπλήρωση του ονόματος του συμμετέχοντος. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Circuit Junior Open Tennis Tournament KTC/ΑΟΑΚ 2022 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΗΠΕΔΟ: Δεν θα τηρηθεί βαθμολογία. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΗΠΕΔΟ: Νικητής 60 πόντους, Φιναλίστ 40 πόντους, Ημιτελικά 30 πόντους, 

Προημιτελικά 20 πόντους, Πρόκριση στους 16 (σε ταμπλό 32αρι) 15 πόντους. 

Under 12: Νικητής 60 πόντους, Φιναλίστ 40 πόντους, Ημιτελικά 30 πόντους, Προημιτελικά 

20 πόντους, Πρόκριση στους 16 (σε ταμπλό 32αρι) 15 πόντους. 

Consolation - ΠΡΑΣΙΝΟ & Under 12: Νικητής 10 πόντους, Φιναλίστ 5 πόντους, Ημιτελικά 4 

πόντους, Προημιτελικά 3 πόντους. 

 

Η τελική βαθμολογία κάθε αθλητή για την πρόκριση στο Master’s, 

θα προκύψει από τις 2 καλύτερες βαθμολογίες των τουρνουά, εφόσον ο αθλητής/τρια 

έπαιξε και στα 3 τουρνουά. 

 

Στο Master’s Circuit Junior Tournament τον Δεκέμβριο θα προσκληθούν οι καλύτεροι 16 

σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση κωλύματος θα προσκαλούνται οι αμέσως επόμενοι. 

 

Διεξαγωγή Πρωταθλήματος 

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε πίνακα 

του Club, στην ιστοσελίδα μας www.kavouritennisclub.gr, όπως στα social media. Οι 

αθλητές/-τριες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την κλήρωση και την ώρα 

του αγώνα τους από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 στο τηλέφωνο 2109670686 

[ωράριο 09:00-22:00].   

Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα 

και ώρα τέλεσης του αγώνα τους. 

 

Πιθανοί Τρόποι διεξαγωγής αγώνων    

• Round Robin 

• Ταμπλό με σύστημα Knock Out & Consolation 

To σύστημα αγώνων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών 

 

Στην κατηγορία UNDER 12 τα ταμπλό θα γίνουν με βάση τη βαθμολογία της ΕΦΟΑ. 
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΗΠΕΔΟ: Γήπεδα-Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «κόκκινες μπάλες» (75% 

χαμηλότερης πίεσης) στις διαστάσεις του κόκκινου γηπέδου (11x6μ. - 80εκ το φιλέ).  

Τρόπος διεξαγωγής: Αγώνες Round Robin στους 10 πόντους.  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΗΠΕΔΟ: Γήπεδα-Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «πράσινες μπάλες» (25% 

χαμηλότερης πίεσης) σε γήπεδο κανονικών διαστάσεων. 

Τρόπος διεξαγωγής: Αγώνες NO LET RULE, 2 νικηφόρα set στα 4 games, match tie break στους 10 

πόντους. 

Under 12: Γήπεδα-Μπάλες: Κανονικές διαστάσεις γηπέδου,μπάλες κανονικές. 

Τρόπος διεξαγωγής: Αγώνες NO LET RULE, 2 νικηφόρα set στα 6 games, με match tie break στους 

10 πόντους.  

Consolation ΠΡΑΣΙΝΟ & Under 12: Σε γήπεδο ανάλογα με την κατηγορία. 

Τρόπος διεξαγωγής: Αγώνες NO LET RULE, 2 νικηφόρα set στα 4 games, match tie break στους 10 

πόντους. 

 

Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής:   

 Το τουρνουά παρέχει και Τουρνουά 2ης ευκαιρίας (Consolation) στα παιδιά που 

έχασαν στον πρώτο γύρο (εκτός της κατηγορίας Κόκκινη Μπάλα). Τα sign in θα 

πραγματοποιούνται πριν από τον αγώνα. 

 Η κατηγορία Consolation  θα ξεκινήσει το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου μετά τις 16.00 και 

θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου.  

 Η κατηγορία Consolation δύναται να μην πραγματοποιηθεί, εφόσον οι συμμετοχές 

την καταστήσουν μη εφικτή. 

 Εφόσον γίνει αλλαγή ημέρας για διευκόλυνση του προγράμματος, είναι πιθανό να 

μην μπορεί ο ηττημένος να συμμετάσχει στο Consolation. 

 Η κατηγορία Κόκκινη Μπάλα θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί σε μία αγωνιστική 

ημέρα (Κυριακή 13/2/2022). 

 Στις κατηγορίες που υπάρχει βαθμολογία, ο αθλητής που προκρίνεται με walk over 

θα λαμβάνει κανονικά τους αντίστοιχους βαθμούς.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kavouritennisclub.gr/
http://www.kavouritennisclub.gr/


 
ΚΑVΟURΙ TENNIS CLUB - ΑΟΑΚ, Ακτής & Λητούς, Καβούρι Βουλιαγμένης, 166 71, Tηλ.: 210 9670686/9 

website: www.kavouritennisclub.gr, e-mail: info@kavouritennisclub.gr 

 

5 

 

 

Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων 

 Οι αθλητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν από τον αγώνα τους στη 

Γραμματεία. Αθλητής/τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από την 

προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα. 

 Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται εκείνη, για την οποία έχει καταβληθεί το ανάλογο  

 sing in έως 10 Φεβρουαρίου. 

 Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το δικαίωμα 

να εγγράφονται στη Λίστα Αναπληρωματικών.  Έτσι, θα έχουν τη 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 αθλητές/τριες και οι συνοδοί τους χρειάζεται να φέρουν πιστοποιητικό νόσησης ή 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό rapid test 48ώρου, για COVID-19. Σε περίπτωση 

που δεν φέρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό δεν θα συμμετάσχουν, ακόμα και αν έχουν 

καταβάλει το sign in, το οποίο δεν θα επιστρέφεται.  

 

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 είναι 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 

 

Γκόλτσος Νικήτας             Γαβριηλίδου Μαρία 
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