ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ηλικίες:

Κατηγορίες:
● ΑΡΧΑΡΙΟΙ
(ΑΝΔΡΕΣ -ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
● ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ

12+

12-34, 35+, 45+, 60+, MASTERS

● ΜΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12-34 , 35+

● ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ

12+

● ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12+

● ΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ

12+

Αρχάριοι : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές οι οποίοι
έχουν ελάχιστη εμπειρία συμμετοχών σε τουρνουά.

Κατηγορία Masters Ανδρών:
Ημερομηνία διεξαγωγή Masters: 1-3 Ιουλίου 2022
Χρηματικό έπαθλο:
1 ος νικητής 500€
2 ος νικητής 300€.
Υπόλοιπες κατηγορίες:
Τελικοί αγώνες: Σάββατο-Κυριακή 9-10 Ιουλίου 2022.
Οι νικητές θα λάβουν δώρα από τους χορηγούς.
Κύπελλα-Μετάλλια:
Θα δοθούν κύπελλα στους πρώτους και δεύτερους
νικητές/νικήτριες.
Μετάλλια θα πάρουν οι τρίτοι νικητές/νικήτριες.

Masters: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές με υψηλές κατατάξεις και έπαθλα σε τουρνουά πανελλαδικά, καθώς και οι
προπονητές/προπονήτριες αντισφαίρισης.

*Οι αθλητές 45+ , 60+ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και στις κατηγορίες 12-34 & 35+ (το αντίθετο δεν γίνεται)
*Προϋπόθεση για την συμπλήρωση μιας κατηγορίας να σχηματίζεται 8αρι ταμπλό

Έδρα

Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης

Επιφάνεια

5 γήπεδα hard court

Διεύθυνση Γηπέδων:
6ο χλμ. Ε.Ο Τρίπολης-Σπάρτης, Τεγέα, Δήμος Τρίπολης.

Μπάλες: Dunlop AO
Επιδιαιτητής

Καλτεζιώτης Αλέξανδρος 6980293763

Διευθυντές
Αγώνων

Αργειτάκης Αθανάσιος &
Καλτεζιώτης Πέτρος

Γραμματεία Αγώνων: Χασομέρη Βάνα – 6973854494
Φώτης Λιακόπουλος 6936891317
Βοηθός επιδιαιτητή: Νικολόπουλος Χρήστος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2710 556500 , 6976858699, 6980293763

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία Δήλωσης-Απόσυρσης

Κλήρωση
Τηλέφωνα δήλωσης συμμετοχής

Έως και Παρασκευή 17 Ιουνίου , ώρα 14:00

Παρασκευή 17 Ιουνίου , ώρα 15:00.
2710 556500 , 6976858699

E-mail

info@tripolitennis.gr

Ενημέρωση Αγώνων/Αποτελεσμάτων
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

www.tripolitennis.gr (official site ΣΑΤ)
ΣAT - Tripoli Tennis Club (Facebook), ΣAT - Tripoli Tennis Club (Instagram)

*Τα ταμπλό είναι ανοιχτής συμμετοχής και οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν με προστατευμένες διακριτές θέσεις. Υπάρχει δικαίωμα
δηλώσεων συμμετοχής alternate μετά τις κληρώσεις και οι θέσεις θα δοθούν σε walk over πρώτου γύρου των ταμπλό.
**Η επιλογή των διακριτών θέσεων θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων του TRIPOLIS OPEN 2021.
MASTERS

Οι αγώνες θα διεξάγονται με σύστημα Knock-out και θα είναι στα 2
νικηφόρα set των 6 games με tie break στους 7 πόντους στο 6-6 και 3ο set
στο 1-1 set.

ΜΟΝΑ & ΔΙΠΛΑ

Οι αγώνες θα διεξάγονται με σύστημα Knock-out και θα είναι στα 2
νικηφόρα set των 6 games με tie break σε όλα τα set. Στο 1-1 set θα παιχτεί
match tie break 10 πόντων (όλα τα tie break θα τελειώνουν με διαφορά 2
πόντων). Στους ημιτελικούς και τελικούς θα παίζεται 3ο set.
Οι αγώνες των διπλών θα διεξάγονται με NO AD score. Στους
ημιτελικούς και τελικούς των διπλών θα διεξάγεται 3ο set με match tie
break των 10 πόντων.

*Στα ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ και ΜΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα υπάρξει ταμπλό consolation, όπου οι κατηγορίες θα συμπτυχθούν και θα διεξάγεται με
τον ίδιο τρόπο με το ανωτέρω σύστημα. Ταμπλό consolation θα υπάρξει και στην κατηγορία BEGINNERS
*Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται καθημερινά τις απογευματινές ώρες μετά τις 16:00 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα από τις 09:00 π.μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

*Οι αθλητές οφείλουν να προσέρχονται στη γραμματεία των αγώνων 15 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού τους. Αθλητής/τρια
που δε θα παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης (χωρίς ενημέρωση) θα χάνει τον συγκεκριμένο
αγώνα.
*Ακύρωση ή αναβολή προγραμματισμένης συνάντησης μπορεί να γίνει 1 φορά και σε εξαιρετική περίπτωση. Αθλητής/τρια που δε θα
μπορέσει να παρευρεθεί στο προγραμματισμένο παιχνίδι τη 2η φορά θα χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα.

*Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής/τρια αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της προκήρυξης.

*Η οργανωτική επιτροπή των αγώνων έχει το δικαίωμα να ορίσει τη διεξαγωγή περισσότερων από 2 αγώνων την ίδια ημέρα σε κάθε
αθλητή/τρια εάν έχει δηλώσει συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες μονών και διπλών (π.χ. 2 μονά και 1 διπλό).
*Ο νικητής κάθε αγώνα οφείλει να επιστρέφει τις μπάλες στη γραμματεία και να δηλώνει το σκορ της αναμέτρησης.

*Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του κάθε αθλητή/τριας είναι δική του/της ευθύνη και θα επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του στο sign in.
*Θα τηρηθεί αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. για τον covid-19
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
MASTERS

50€

ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ

25 €

ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ

20 €

ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΜΙΚΤΑ

15 €

Για κάθε επιπλέον κατηγορία , το κόστος συμμετοχής θα ανέρχεται στα 15€
(μονά ή διπλά)

*Με το sign in τους όλοι οι συμμετέχοντες θα εξοφλούν ολόκληρο το ποσό για τις κατηγορίες που επιθυμούν να αγωνιστούν καθώς
επίσης θα πρέπει να δηλώνουν ημερομηνία γέννησης και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
*Άνετο και ασφαλές parking 150 θέσεων (CCTV-κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης)
*Αποδυτήρια ανδρών/γυναικών, ντους & amenities
*Κλειστή αίθουσα γυμναστηρίου και αθλητικός εξοπλισμός για warm up
*Κερκίδες 300 θέσεων
*Συνδρομητική - δορυφορική τηλεόραση
*Μπαρ-κυλικείο με ποικιλία ροφημάτων & σνακ
*Σε κάθε αγώνα ψυγειάκι με πάγο και εμφιαλωμένο νερό
*Τελετή λήξης με πολλές εκπλήξεις
*Δωρεάν Wi-Fi

