Προκήρυξη αγώνων
SPINBALL TOURNAMENT
ATTIKOS ILIOS TENNIS CLUB 18 ΜΑΙΟΥ– 3 IOYNIOY

Κατηγορίες
Μονά Ανδρών:
•
•
•
•
•

ΑΝΔΡΩΝ MASTER
ΑΝΔΡΩΝ 39ΑΝΔΡΩΝ 40-54
ΑΝΔΡΩΝ 55+
ΑΝΔΡΩΝ ROOKIES ( ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ CONSOLATION ΣΤΑ 2 MINI SET)

Μονά Γυναικών:
• ΓΥΝΑΙΚΩΝ MASTER
•
•

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 39ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+

• ΓΥΝΑΙΚΩΝ ROOKIES ( ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ CONSOLATION ΣΤΑ 2 MINI SET)
Διπλά Ανδρών:
• ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ 39• ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ 40+
• ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ 55+
Διπλά Γυναικών
• ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Διπλά Μικτά:
• ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 39• ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 40+
Τρόπος διεξαγωγής τουρνουά
Μονά: 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων). Σε περίπτωση
ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται super tie-break των 10 πόντων.

Διπλά: 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων) με το σύστημα NOAD. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται super tie-break των 10 πόντων.

Χώρος διεξαγωγής τουρνουά και ώρες αγώνων
Έδρα: Attikos Ilios Tennis Club
Τηλ: 210-8142425
Αρτέμιδος 7, Άνοιξη
T.K:145-69
Ώρες έναρξης αγώνων: 16.00-23.00 (Καθημερινές)
10.00-23.00 (Σάββατο - Κυριακή)
Επιφάνεια γηπέδων: 3 γήπεδα συνθετικού χόρτου
Οργανωτική επιτροπή: Αρετή Ταλάσογλου, Μαρία Ροβίθη
Διευθυντές αγώνων: Αλίκη Κουτσούρη

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν έως 14/5 και ώρα 13.00μμ.
Οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται:
▪

▪

Μέσω του spinball e-mail (spinball@yahoo.com) όπου θα δηλώνετε
ονοματεπώνυμο αθλητή, χρονολογία γέννησης, κατηγορία/ες όπου θέλει να
λάβει μέρος, μέρες και ώρες που δεν μπορεί να αγωνιστεί, και ένα κινητό
τηλέφωνο επικοινωνίας του αθλητή.
Μέσω τηλεφώνου: 6946-283797, 6932-236111

Οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 3 κατηγορίες. Όσοι από
τους αθλητές έχουν την δυνατότητα να αγωνιστούν πρωινές ώρες παρακαλούμε
να το δηλώνουν.

Υποχρεώσεις και Όροι των αγωνιζομένων
➢ Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 15΄ νωρίτερα από την
προκαθορισμένη ώρα του αγώνα τους στην γραμματεία. Σε περίπτωση που
κάποιος από τους αγωνιζόμενους δεν παρουσιαστεί εντός 20΄ από την
προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα.

➢ Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία θα
αναγράφονται ως αναπληρωματικοί και θα έχουν την δυνατότητα να μπουν
στο ταμπλό, με σειρά προτεραιότητας εφόσον υπάρξει κενή θέση λόγω
κάποιας ακύρωσης.
➢ Σε περίπτωση που κάποιος από τους αγωνιζόμενους παίζει σε παραπάνω
από μια κατηγορία θα πρέπει να παίξει και δύο παιχνίδια την ίδια μέρα.
➢ Οι αγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον παρτενέρ τους στο
διπλό αρκεί να μην έχουν παίξει κάποιο αγώνα στο ταμπλό.
➢ Δυνατότητα συμμετοχής στις κατηγορίες διπλού έχουν και οι αθλητέςπροπονητές. Η κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει έναν αθλητή-προπονητή και
έναν ερασιτέχνη ,είτε δύο ερασιτέχνες. Δεν επιτρέπονται δύο αθλητέςπροπονητές.
➢ Η οργανωτική επιτροπή, θα λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε
συμμετέχοντα και θα τις ικανοποιεί ΜΟΝΟ σε περίπτωση που αυτό είναι
εφικτό. Σε κάθε περίπτωση ο Επιδιαιτητής των αγώνων έχει την
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον ορισμό της ώρας ,ημέρας και
γηπέδου κάθε αγώνα.
➢ Σε κανονισμένο αγώνα η οποιαδήποτε αλλαγή την ίδια μέρα θα γίνεται
ΜΟΝΟ αν το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης και ΣΥΜΦΩΝΕΙ
και ο αντίπαλος
➢ Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους
των αγωνιζομένων της δυνατότητας δημοσίευσης φωτογραφιών/βίντεο. Σε
περίπτωση που κάποιος επιθυμεί το αντίθετο παρακαλείται να το δηλώσει
στην οργανωτική επιτροπή των αγώνων.
➢ Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αποδέχονται την επιθυμία του Attikos
Ilios Tennis Club να διατηρεί στοιχεία τους( διατηρώντας τα σε βάση
δεδομένων ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 ¨περί προστασίας
του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού
χαρακτήρα¨ ) , για να γνωστοποιούνται , με συμβατικά η ηλεκτρονικά μέσα,
ενημερωτικά έντυπα και ενημερώσεις σχετικά με υπάρχοντα η νέα προϊόντα
που αφορούν τους συμμετέχοντες, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη
επιβάρυνση των μελών.
➢ Οι συμμετέχοντες είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από ιατρική
άποψη ικανότητα τους να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος για μία κατηγορία ανέρχεται στα 25 ευρώ, για την δεύτερη στα 15
ευρώ και για την τρίτη κατηγορία 10 ευρώ.

.
▪
▪

▪

Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών θα δοθεί παράταση των
αγώνων.
Σε περίπτωση πολλών η λίγων συμμετοχών θα είναι στη διακριτική
ευχέρεια της διοργάνωσης να συμπτύξει ή να χωρίσει τα ταμπλό.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για να δημιουργηθεί ταμπλό είναι τα
8 άτομα στο μονό και 8 ζευγάρια στο διπλό.
Σε περίπτωση που το επίπεδο κάποιου αθλητή δεν ταιριάζει στην
κατηγορία που έχει δηλώσει είναι δικαίωμα της οργανωτικής
επιτροπής να τον μετακινήσει σε άλλο ταμπλό κατόπιν ενημέρωσης.

Η ημερομηνία λήξης του τουρνουά και οι απονομές των επάθλων θα
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 19.00. Δώρα θα δοθούν από
τους χορηγούς μας στους νικητές και κλήρωση δώρων θα πραγματοποιηθεί για
τους παρευρισκόμενους.

