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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Doubles Challenge Cup 2022 / 2023 
OPEN ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 Διπλά ● Μικτά ● Masters ● Coach-Student 

Από  17/6/2022 έως 2/7/2023  

Προσκαλούμε όλους τους φίλους του τένις στη νέα αγωνιστική εμπειρία που διοργανώνει 
το Kavouri Tennis Club, το OPEN Πρωτάθλημα, Doubles Challenge Cup. 

 
Πρόκειται για ένα βαθμολογούμενο πρωτάθλημα Round Robin Διπλών, το οποίο θα 
διεξάγεται σε ομίλους με αγώνες ορισμένου χρόνου δίχως set, αλλά αθροίζοντας μόνο 
τα κερδισμένα games, έτσι ώστε, ακόμα και αν ένα ζευγάρι χάνει στη διάρκεια ενός 
αγώνα, συνεχίζει να παίζει μέχρι το τέλος των 90 λεπτών, με σκοπό να συλλέξει όσα πιο 
πολλά games μπορεί για να τα προσθέσει στην βαθμολογία του. 

 

Λεπτομέρειες διεξαγωγής αγώνα:  

• Ο αγώνας θα έχει ορισμένο χρόνο 90 λεπτά.  
• Νικητής θεωρείται το ζευγάρι αυτό που θα κερδίσει τα περισσότερα games. 
• Κάθε κερδισμένο game είναι και ένας πόντος. 
• Τα ζευγάρια θα χωριστούν σε ομίλους ανά ηλικιακή κατηγορία και θα παίζουν 

μεταξύ τους σε 2 γύρους και έναν τρίτο γύρο Knock Out. 
• Το πρωτάθλημα θα διαρκέσει 12 μήνες περίπου. 

ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ - θα ανακοινωθεί (κλήροι θα δίνονται σε κάθε αγώνα). 

Prize Money στις κατηγορίες Masters & Coach / Student -  θα ανακοινωθούν. 

Τόπος Διεξαγωγής: Kavouri Tennis Club 

Διάρκεια Διεξαγωγής: Έναρξη:  Παρασκευή 17/06/2022  Λήξη: Κυριακή  2/07/2023 

Χρόνος Διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή από 10:00 έως 20:00* 

Λήξη συμμετοχών:  Τρίτη 14/06/22 12:00μμ 

Επιδιαιτητής Αγώνων: Γαβριηλίδου Μαρία  

* Για λόγους διευκόλυνσης του προγράμματος ενδέχεται η διοργάνωση του τουρνουά να ορίσει αγώνα και 
εκτός Σαββατοκύριακου (με τη σύμφωνη γνώμη και των 2 ομάδων και του Club). 

 

http://www.kavouritennisclub.gr/
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Ηλικιακές Κατηγορίες  

 Δίπλα Ανδρών 18-34 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι από 18 έως και 34 ετών) 
  Δίπλα Ανδρών +35 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 35 ετών) 
 Δίπλα Ανδρών  +45 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 45 ετών) 
 Δίπλα Ανδρών  +55 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 55 ετών) 
 Δίπλα Ανδρών  +65 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 65 ετών) 
 Διπλα Γυναικών 
 Διπλα Γυναικών Beginners ¹ 
 Διπλα Ανδρών Beginners ¹ 
 Διπλά Μικτά 18-34 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι από 18 έως και 34 ετών) 
 Διπλά Μικτά +35 (όλοι οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 35 ετών) 
 Διπλά Μικτά Beginners ¹ 
 Διπλά 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 φύλο. Eφόσον το άθροισμα και των δύο είναι 110 έτη και άνω, συμμετέχουν 
στην ηλικιακή κατηγορία του μικρότερου εκ των δύο παικτών). 

Ειδική Κατηγορία 
 Διπλά Ανδρών Masters - έναρξη με τους αγώνες Knock Out (Μαιος  2023) 

¹(εφόσον διαπιστωθεί από το Club ότι το επίπεδο και των δύο συμμετασχόντων δεν αντιστοιχεί 
σε αρχάριο επίπεδο, θα μετακινείται το ζευγάρι στην αντιστοιχη ηλικιακή κατηγορία. Εάν δεν 
συμφωνούν, αποχωρούν από το τουρνουά δίχως την απαίτηση επιστροφής sing in). 

- Οι ομάδες μπορούν να έχουν μεγαλύτερης ηλικίας της κατηγορίας τους παίκτες, όχι 
όμως μικρότερης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. 

- Κάθε αγωνιζόμενος μπορεί να δηλώσει έως δύο κατηγορίες. Εφόσον συμμετέχει στην 
κατηγορία Coach / Student έχει δικαίωμα έως τρεις κατηγορίες. 

Κόστος συμμετοχής  

Το entry fee για μία συμμετοχή ανέρχεται στα 35€ εφάπαξ, κάθε επόμενη συμμετοχή 
ανέρχεται στα 20€ εφάπαξ. Με την καταβολή του entry fee των 35€, κάθε παίκτης παίρνει 
δώρο ένα μπλουζάκι Dry Fit της εταιρείας PRIME και εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στη 
δεξίωση της τελετής λήξης του τουρνουά. 

Σε κάθε αναμέτρηση, το κόστος ενοικίασης του γηπέδου, για τη συνολική διάρκεια θα 
μοιράζεται εξίσου στους συμμετέχοντες, με έκπτωση 10% επί του ισχύοντος 
τιμοκαταλόγου. Το κόστος χρήσης προβολέων εξαιρείται της έκπτωσης. 

Θα δίδονται δωρεάν οι μπάλες των αγώνων, οι οποίες θα επιστρέφονται μετά το τέλος 
του αγώνα. 

Η καταβολή των δικαιωμάτων συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο μέσω της διαδικασίας 
PREPAID  έως 14/6/2022 με τους εξής τρόπους: 

 στη Γραμματεία του KAVOURI TENNIS CLUB 
 μέσω κατάθεσης στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του Club:  

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN -KAVOURI TENNIS CLUB  GR4401721930005193072950454 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τις περιπτώσεις κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση του ονόματος του συμμετέχοντος. 

http://www.kavouritennisclub.gr/
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Δήλωση  συμμετοχής 

 μέσω τηλεφώνου στο 210 9670686-689 
 μέσω e-mail στο  ktctournament@kavouritennisclub.gr  
 μέσω της ιστοσελίδας www.kavouritennisclub.gr  
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, 
έτος γέννησης, κινητό τηλέφωνο, e-mail (αν υπάρχει), τις επιθυμητές κατηγορίες, τον ή την 
συμπαίκτη/ια του, καθώς και την ημέρα και τις ώρες που δεν μπορούν να αγωνιστούν. 
 
*Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα να προσθέσει ζευγάρια σε ήδη διαμορφωμένους ομίλους 
ως αναπληρωματικά έως 30/9/2022 
 
Kατάρτιση Ομίλων & Βαθμολογία 

 
 Το πρωτάθλημα χωρίζεται σε 3 γύρους ως εξής: 

Α΄ γύρος: 17/06/2022 - 30/11/2022 

The luck of the draw: Τυχαία κλήρωση ζευγαριών για τη δημιουργία ομίλων ανά 
κατηγορία, σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετοχών. 

Β΄ γύρος: 01/12/2022 - 20/04/2023 

Cross Battles: Με τη λήξη του Α΄ γύρου και βασιζόμενοι στη βαθμολογία που θα έχει 
διαμορφωθεί θα σχηματιστούν νέοι όμιλοι αυτή τη φορά βάσει δυναμικότητας (π.χ. 
οι 2 ή 3 πρώτοι του Α΄ ομίλου θα δημιουργήσουν νέο όμιλο με τους 2 ή 3 τελευταίους 
του Β΄ ομίλου κ.ο.κ.). Ο ακριβής σχεδιασμός θα ανακοινωθεί με την λήξη των 
συμμετοχών. 

Γ΄ γύρος: 21/04/23 - 02/07/2023 

Knock Out: Αφού ολοκληρωθεί και ο Β΄ γύρος θα σχηματιστούν ανά κατηγορία 
ταμπλό Κnock out για να καταλήξουμε στον τελικό νικητή. Ο ακριβής σχεδιασμός 
θα ανακοινωθεί με τη λήξη των συμμετοχών. 

 

 Για κάθε κερδισμένο game κάθε ζευγάρι θα παίρνει έναν πόντο. Το τελικό σκορ ανά 
αγώνα θα είναι το άθροισμα των κερδισμένων games. 

 Η βαθμολογία των ζευγαριών είναι το άθροισμα των κερδισμένων games από τους 
αγώνες που θα έχει δώσει, ανεξάρτητα αν έχασε ή κέρδισε σε αυτούς. 

 Οι νίκες κάθε ομάδας θα καθορίζουν τις τυχόν ισοβαθμίες. 

 

Πρόγραμμα Αγώνων 
 Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται σε πίνακα 

ανακοινώσεων του Club, στο site www.kavouritennisclub.gr και στα social media. 
Οι εκπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον συμπαίκτη του για τις 
προγραμματισμένες αναμετρήσεις τους (μέρα, ώρα, κτλ.). 

 

http://www.kavouritennisclub.gr/
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Κανόνες διεξαγωγής πρωταθλήματος 

 Κάθε ζευγάρι οφείλει να δίνει έναν αγώνα τουλάχιστον μέσα σε διάστημα 15 ημερών 
(εξαιρείται η περίοδος 15/ 7/2022 με 15/ 9/2022). 

 Τα ζευγάρια κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα σχηματίσουν ομίλους και θα παίξουν με 
το σύστημα Round Robin (όλοι με όλους). Ο αγώνας θα διεξάγεται αυστηρά μέσα 
σε διάστημα 90 λεπτών, νικητήριο ζευγάρι θα είναι εκείνο που θα συγκεντρώσει τα 
περισσότερα νικηφόρα games με σύστημα NO AD (εφόσον συμπληρωθεί η μιάμιση 
ώρα και το σκορ είναι ισόπαλο, ο νικητής θα προκύψει έπειτα από αγώνα tie break 
7 πόντων). 

 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με συγκεκριμένες μπάλες (Premium Brand). 
 Τα ζευγάρια μπορούν να αντικαταστήσουν παίκτες είτε για λόγους τραυματισμού είτε 

από επιλογή. Αλλαγή από επιλογή μπορεί να γίνει μόνο στην λήξη του Α΄ γύρου, η 
όποια αλλαγή προκύψει δεν μπορεί να αλλάζει τους περιορισμούς όσον αφορά τις 
ηλικιακές κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρούνται οι μισοί πόντοι του 
ζευγαριού που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. O παίκτης που αποχωρεί δεν 
μπορεί να δηλωθεί έπειτα με κανένα άλλο ζευγάρι, όπως και στο δικό του, για 
διάστημα μικρότερο των 4 μηνών από την ημερομηνία αποχώρησής του. 
Οποιαδήποτε αλλαγή θα τυγχάνει και αξιολόγησης από το Club. Αλλαγή παίκτη στην 
διαδικασία των αγώνων Knock Out δεν προβλέπεται. Αλλαγή από τραυματισμό 
εκτός της λήξης του Α΄ γύρου θα πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση  
και θα τυγχάνει, επίσης, αξιολόγησης από το Club. Κατά τη διάρκεια αγώνα, εφόσον 
προκύψει τραυματισμός, δεν δύναται να αντικατασταθεί ο τραυματισμένος παίκτης.  

 Εφόσον αποχωρήσει ζευγάρι, τότε όλοι οι εναπομείναντες αγώνες κατοχυρώνονται 
υπέρ των αντιπάλων, με 8-0 games. Σημειώνεται ότι το entry fee δεν επιστρέφεται στα 
μέλη του ζευγαριού 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 προσμετρώνται τα κάτωθι κριτήρια:  
1) Νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια 
2) Κερδισμένα μεταξύ τους games 
3) Αν και πάλι δεν προκύπτει νικητής θα γίνει αγώνας κατάταξης μεταξύ τους. 

 Κάθε ζευγάρι έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μία φορά τη διεξαγωγή αγώνα. Τη δεύτερη 
φορά που θα αρνηθεί να παίξει, θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα (8-0).  

 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με τους κανονισμούς «αγώνες αντισφαίρισης δίχως 
διαιτητή» και δίχως την εποπτεία ιατρού. 

 Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει θα εξετάζεται από τη διοίκηση του Club. Κάθε ζευγάρι 
θα ορίζει έναν επρόσωπο, τον οποίο και θα κοινοποιήσει στο Club κατά τη δήλωση 
της συμμετοχής. Οι αναμετρήσεις θα προγραμματίζονται από τη Γραμματεία του 
τουρνουά, σε συνεννόηση μόνο με τους εκπροσώπους. Κατά τον προγραμματισμό, 
θα ενημερώνονται με ποιο ζευγάρι πρόκειται να αναμετρηθούν.  

 Σε συμφωνημένο αγώνα αλλαγή την ίδια μέρα θα γίνεται μόνο εάν το επιτρέπει το 
χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης και συμφωνεί το αντίπαλο ζευγάρι. Σε κάθε 
περίπτωση τον τελευταίο λόγο έχει το Club. 
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Κλήρωση Δώρων 
 Πλούσια δώρα θα κληρωθούν για όλους τους συμμετέχοντες στην κλήρωση που 

θα ακολουθήσει την τελετή των βραβεύσεων. 
 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες στην κλήρωση, προκειμένου να 

λάβουν τα δώρα τους, εφόσον κερδίσουν. Εξουσιοδοτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

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.  

Γενικοί 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. 

 

Doubles Challenge Cup Open Tournament  
Νέα πρόσκληση για τη Νέα πρόκληση!!! 
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