ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

TEAM CHALLENGE CUP Vol.2
Οκτώβριος 2021
Προσκαλούμε όλους τους φίλους του τένις σε μια νέα αγωνιστική εμπειρία, το Εσωτερικό
Πρωτάθλημα, Team Challenge Cup Vol.2.

Πρόκειται για ένα βαθμολογούμενο τουρνουά Round Robin με ομάδες, βασιζόμενο στο
τουρνουά εθνικών ομάδων στον χώρο της αντισφαίρισης (Davis Cup), το οποίο θα
διεξάγεται μεταξύ ομάδων 8 ατόμων (6 άνδρες και 2 γυναίκες – σύνολο,
αναπληρωματικοί και βασικοί) ή ομάδα 7 ατόμων (6 άνδρες και 1 γυναίκα – σύνολο,
αναπληρωματικοί και βασικοί).

Οι ομάδες «συγκρούονται» στους ακόλουθους αγώνες:
•
•
•

1 Μονό ανδρών
1 Διπλό ανδρών
1 Διπλό μεικτό

Έγκυρη συμμετοχή έχουν οι ομάδες που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής παικτών, θα
έχουν εξοφλήσει το κόστος της συμμετοχής τους έως την έναρξη των αγώνων και θα
έχουν δηλώσει όλα ονόματα των παικτών.

Οι παίκτες Μπακίρας Μιχάλης και Αγιομαυρίτης Μάκης και μόνο, θα μπορούν να μπουν
τιμητικά ως έβδομος άνδρας σε μία ομάδα.
Ο συνολικός αριθμός των παικτών σε μία ομάδα μπορεί να αυξηθεί, εφόσον, πριν από
την έναρξη των αναμετρήσεων, οι δηλωθείσες ομάδες είναι λιγότερες από 10.
Η Διοίκηση του Club, αφού προκύψουν οι ομάδες, έχει τη δυνατότητα να ορίσει, αντί για
έναν, δύο Ομίλους.
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Κριτήρια επιλογής παικτών για τη δημιουργία Ομάδας

SEEDED PLAYERS
ΚΑΛΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΓΙΟΥΝ ΑΛ.
ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο μέγιστος αριθμός γυναικών σε μία Ομάδα μπορεί να είναι δύο (2).
Ο μέγιστος αριθμός των ανδρών σε μία Ομάδα μπορεί να είναι έξι (6).
Στους άνδρες, οι αρχηγοί κάθε ομάδας μπορούν να επιλέξουν
από τους SEEDED PLAYERS έως 1 παίκτη

Μετά την έναρξη των αγώνων, οι ομάδες θα μπορούν να αντικαταστήσουν παίκτες,
μόνο κατά τη μεταγραφική περίοδο, το διάστημα 20/1/2022 έως 31/1/2022.
Κανόνες διεξαγωγής πρωταθλήματος:
 Οι oμάδες που θα σχηματιστούν θα παίξουν με το σύστημα Round Robin (όλοι με
όλους).
 Πριν aπό την κάθε αναμέτρηση οι ομάδες οφείλουν να καταθέσουν τη σύνθεση της
ομάδας, όπως και σε ποιον αγώνα θα αγωνιστεί ο κάθε παίκτης.
 Ο μονός αγώνας θα διεξάγεται στα δύο (2) νικηφόρα set των 6 games (6-6, tie break
στους 7 πόντους), match tie break (10 πόντους). Οι αγώνες των διπλών θα
διεξάγονται στα 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie break στους 7 πόντους) με
σύστημα NO AD, match tie break (10 πόντους).
 Οι αγώνες κάθε αναμέτρησης θα διεξάγονται ο ένας μετά τον άλλο, με τη δυνατότητα
ο αρχηγός της ομάδας να μπορεί να δώσει οδηγίες κατά τις αλλαγές πλευρών.
Δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, εφόσον το
επιθυμούν, κατά τη διάρκεια των αγώνων. Όσοι παρευρίσκονται στο γήπεδο και δεν
αγωνίζονται οφείλουν να μην παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τους
αγωνιζόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση, όσοι παρενοχλούν θα βγαίνουν από το
γήπεδο.
 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με συγκεκριμένες μπάλες (Premium Brand) - BABOLAT
 Όλες οι ομάδες σε κάθε αναμέτρηση οφείλουν να αγοράζουν 1 κονσέρβα μπάλες
συγκεκριμένου Brand, τις οποίες το Club θα έχει εξασφαλίσει σε προνομιακή τιμή.
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 Σε κάθε αναμέτρηση οι επιλεγμένοι παίκτες μπορούν να αγωνιστούν μόνο σε ένα
ματς ο καθένας.
 Μόνο για λόγους τραυματισμού δύναται να αντικατασταθεί παίκτης της ομάδας. Η
όποια αλλαγή προκύψει δεν μπορεί να αλλάζει τους περιορισμούς όσον αφορά τα
γκρουπ δυναμικότητας. O τραυματισμένος παίκτης δεν μπορεί να δηλωθεί έπειτα σε
καμία άλλη ομάδα, όπως και στη δική του, για διάστημα μικρότερο των 4 μηνών από
την ημερομηνία αποχώρησής του. Οποιαδήποτε αλλαγή θα τυγχάνει αξιολόγησης
από το Club. Κατά τη διάρκεια αγώνα, εφόσον προκύψει τραυματισμός, δεν δύναται
να αντικατασταθεί ο τραυματισμένος παίκτης.
 Οποιοδήποτε θέμα προκύψει θα εξετάζεται από το Club.
 Εφόσον αποχωρήσει ομάδα, τότε όλοι οι εναπομείναντες αγώνες κατοχυρώνονται
υπέρ των αντιπάλων της, με 2-0 set (6-0, 6-0). Σημειώνεται ότι το entry fee δεν
επιστρέφεται στα μέλη της ομάδας που αποχώρησε.
 Στην τελική κατάταξη του ταμπλό, σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας, ο νικητής της
μεταξύ τους αναμέτρησης θα λαμβάνει την ανώτερη θέση.
 Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας προσμετρούνται τα κάτωθι κριτήρια:
1) Νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια
2) Κερδισμένα μεταξύ τους set
3) Κερδισμένα μεταξύ τους games
4) Συνολικό set average
5) Συνολικό game average
 Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μία φορά τη διεξαγωγή αγώνα. Τη δεύτερη
φορά που θα αρνηθεί να παίξει, θα μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα.
 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με του κανονισμούς «αγώνες αντισφαίρισης δίχως
διαιτητή» και δίχως την εποπτεία ιατρού.

Κόστος συμμετοχής
Το entry fee ανά συμμετοχή ανέρχεται στα 25€ εφάπαξ. Με την καταβολή του entry fee,
κάθε παίκτης παίρνει δώρο ένα μπλουζάκι Dry Fit της εταιρείας PRIME , μία κονσέρβα
μπάλες (3ball)BABOLAT και εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στη δεξίωση της τελετής λήξης
του τουρνουά.
Σε κάθε αναμέτρηση, το κόστος ενοικίασης του γηπέδου, για τη συνολική διάρκεια των
τριών ματς, θα μοιράζεται εξίσου στους 10 συμμετέχοντες, έχοντας έκπτωση 10% επί του
ισχύοντος τιμοκαταλόγου (το κόστος χρήσης προβολέων εξαιρείται της έκπτωσης).
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Πρόγραμμα Αγώνων
Οι αναμετρήσεις θα προγραμματίζονται από τη Γραμματεία του τουρνουά, σε
συνεννόηση μόνο με τους αρχηγούς. Κατά τον προγραμματισμό, οι αρχηγοί θα
ενημερώνονται με ποια ομάδα πρόκειται να αναμετρηθεί η ομάδα τους, ώστε να τηρήσει
τους περιορισμούς που την αφορούν.


Οι τρεις αγώνες της κάθε αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων θα είναι συνεχόμενοι
και θα ολοκληρώνονται εντός της ίδιας αγωνιστικής ημέρας.



Η σειρά* των αγώνων είναι:
1. 1 Μονό ανδρών
2. 1 Διπλό ανδρών
3. 1 Διπλό μεικτό
*Η σειρά μπορεί να αλλάξει μόνο και εφόσον έχει συμφωνηθεί από τους δύο
αρχηγούς της αναμέτρησης.



Σε συμφωνημένο αγώνα αλλαγή την ίδια μέρα θα γίνεται μόνο εάν το επιτρέπει το
χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης και συμφωνεί η αντίπαλη ομάδα. Σε κάθε
περίπτωση τον τελευταίο λόγο έχει το Club.



Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε
πίνακα ανακοινώσεων του Club, στο site www.kavouritnnisclub.gr και στα social
media. Οι αρχηγοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους παίκτες της ομάδας
τους για τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις τους (μέρα, ώρα, κτλ.).

Υποχρεώσεις αγωνιζομένων:
 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν από τον αγώνα τους στη
Γραμματεία. Παίκτης/τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την
προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα.
 Οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από
ιατρική άποψη ικανότητά τους να μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.
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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.
• Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων δύναται να χρησιμοποιηθούν από
χορηγούς και υποστηρικτές του τουρνουά για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε περίπτωση
που δεν επιθυμείτε τη χρήση αυτή, παρακαλούμε να το δηλώστε ρητά στη Γραμματεία.
• Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της
παρούσης προκήρυξης.

Team Challenge Cup Vol.2
Πρόσκληση για πρόκληση!!!

Σελ. 5/5

ΚΑVΟURΙ TENNIS CLUB, Ακτής & Λητούς, Καβούρι Βουλιαγμένης, 166 71, Tηλ.: 210 9670686/9
Fax: 210 9670689, website: www.kavouritennisclub.gr, e-mail: info@kavouritennisclub.gr

