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ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 37                        Αθήνα 23/10/2015 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
OPEN MASTERS ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η΄ ΕΝΩΣΗΣ 
13-22/11/2015 

 
 
Η H΄ Ένωση αναθέτει στον Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Βασ. Όλγας 2 Αθήνα τηλ. 2109232872) 
το  Open Masters Τουρνουά Ανδρών-Γυναικών από Παρασκευή 13 έως Κυριακή 22 
Νοεμβρίου 2015. 
 
Γήπεδα διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τέσσερα (4) χωμάτινα γήπεδα που 
διαθέτει ο Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ 
 
Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι 9/11/2015 ημέρα Δευτέρα  henositennis@yahoo.gr  .  
Φόρμες δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχουν στο site της Η΄ Ένωσης. 
 
Απόσυρση: μέχρι 10/11/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  henositennis@yahoo.gr . 
 
Ώρες έναρξης αγώνων : Καθημερινές 16:00 , Σαββατοκύριακα 09:00  
 
Κλήρωση των αγώνων:  
Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη 
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 16:00. 
 
Υπεύθυνος αγώνων:    Θα ανακοινωθεί 
Επιδιαιτητής αγώνων:  Ταμπόση Τερέζα 6957160608 
Βοηθός Επιδιαιτητή: Μαυρίδης Γιάννης, Χαντζής Δημήτρης. 
Ιατρική Κάλυψη: Θα ανακοινωθεί 
Γραμματεία Αγώνων :  Ευθύνη ομίλου 
Τηλέφωνο κατά την διάρκεια των Αγώνων : 2109215630                                     
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
1. Μονό Ανδρών 
2. Μονό Γυναικών 
3. Διπλό Ανδρών 
4. Διπλό Γυναικών 
5. Μικτό Διπλό  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Αθλητές-τριες από το 14ο έτος της ηλικίας τους(έτος γέννησης 2001) 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών (μονό) θα γίνει κυρίως ταμπλό των 16, με -8- άμεσες 
αποδοχές( σύμφωνα με την Πανελλήνια Βαθμολογία Ανδρών- Γυναικών) και -8- από ταμπλό 
προκριματικών. 
Μονά: 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, ΕΚΤΟΣ του τελικού που θα 
διεξαχθεί σε δύο νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων). 
Διπλά: 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων) με το σύστημα NO-AD. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων. 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: 
35 ευρώ για μία κατηγορία + 15 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία και 10 ευρώ για την τρίτη 
κατηγορία. Από αυτά και μόνο από την πρώτη δήλωση θ’ αποδοθούν τρία (3) ευρώ στην 
Η΄ Ένωση. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Στη δήλωση συμμετοχής οι αθλητές/-τριες πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το κινητό 
τους τηλέφωνο, το e-mail τους, το έτος γεννήσεως τους καθώς και την ημέρα και τις ώρες 
που δεν μπορούν να αγωνισθούν. 
Ο Επιδιαιτητής των αγώνων θα λάβει υπόψη 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 ο Επιδιαιτητής των αγώνων έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για 
τον ορισμό ώρας, ημέρας και γηπέδου κάθε αγώνα. 
Οι αγωνιζόμενοι/-ες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον παρτενέρ τους στα Διπλά ή Μικτά 
Διπλά (σε περίπτωση αδυναμίας του συμπαίκτη να συμμετάσχει) αρκεί να μην έχουν παίξει 
κάποιο αγώνα στο ταμπλό. 
Σε περίπτωση που αθλητής/-τρια δηλώσει σε τρεις (3) κατηγορίες ενδέχεται να αγωνισθεί 
σε τρεις (3) αγώνες ημερησίως. 
 
Υποχρεώσεις-ενημέρωση αγωνιζόμενων 
- Οι αγωνιζόμενοι 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 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. 

- Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την 
ημέρα και ώρα τέλεσης του αγώνα τους από το πρόγραμμα που θα αναρτάται σε χώρο 
του ομίλου ή από τα site της Η΄ Ένωσης και του διοργανωτή ομίλου. 
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Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή  από μέρους των διοργανωτών 
της δυνατότητα δημοσίευσης φωτογραφιών από τους αγώνες και τους ευρύτερους χώρους 
του ομίλου τις ημέρες του τουρνουά καθώς και στο site της Ή Ένωσης ή του διοργανωτή 
ομίλου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το αντίθετο παρακαλώ δηλώστε το στη Γραμματεία 
του ομίλου. 
 
 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ: 
Οι τελικοί αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 22/11/2015.  
 
 
ΜΟΝΑ 
1ος Νικητής/-τρια  800 €  
2ος Νικητής/-τρια  400 €  
ΔΙΠΛΑ 
1οι Νικητές/-τριες  250 € έκαστος. 
2οι Νικητές/-τριες  100 € έκαστος. 
ΔΙΠΛΟ-ΜΙΚΤΟ 
1οι Νικητές από ένα εισιτήριο για δύο άτομα ( δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό) στην Αράχωβα 
και στο Πήλιο. 
2οι Νικητές    100 € έκαστος 
 
 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο τουρνουά θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για δώρα,(που θα 
ανακοινωθούν) προσφορά των χορηγών και υποστηρικτών του πρωταθλήματος. 
 
Για την κλήρωση θα δίδεται ένας λαχνός με τη συμμετοχή του αθλητή ή της αθλήτριας στο 
τουρνουά και ένας επιπλέον λαχνός για κάθε νικηφόρο αγώνα. 
 
Ταυτόχρονη συμμετοχή σε μονά, διπλά και μικτά δίνει την δυνατότητα για απόκτηση 
πολλαπλασίου αριθμού λαχνών. 
 
Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσης. 
 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ      Κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
 


