ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ,-ΤΡΙΩΝ ITN 10 –FUTURES- 18 ΚΑΙ
ΑΝΩ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ITN 10 –
FUTURES -18 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : ΣΑΒΒΑΤΟ 12-11-2016
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22420 30131 6937177035 ΦΑΞ: 22420 30131
ΜΠΑΛΕΣ: Επιλογή των παικτών ( ITF approved ) .
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ : ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 20:00 Ηλεκτρονικά και
τηλέφωνο, φαξ ή email του ομίλου.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ , ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.ΚΩ .
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, στην Ιστοσελίδα
www.kostennisclub.com και στα τηλέφωνα 22420 30131 & 6937177035.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ : Οικονομική συμμετοχή 3€ / ΑΤΟΜΟ / ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΑΙ 5€/ ΑΤΟΜΟ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΟΙ ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΘΛΑ
Πρωτάθλημα με το σύστημα round robin (όλοι με όλους ),μία αγωνιστική ανά
εβδομάδα. Το πρόγραμμα των αγωνιστικών θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ο.Α.ΚΩ και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Είναι υποχρέωση των αθλητών να προγραμματίσουν τον αγώνα τους και να κάνουν
κράτηση γηπέδου στη γραμματεία. Η περίοδος που θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κάθε
αγωνιστική ορίζεται από το Σάββατο έως την Τετάρτη, οπότε θα ανακοινώνεται και η
βαθμολογία.( 2 βαθμοί για το νικητή και 1 βαθμό για τον ηττημένο,αν έχει
κερδίσει set. Σε περίπτωση μη παρουσίας στον αγώνα , ο ηττημένος δεν παίρνει
βαθμό).
Τα παιχνίδια θα κρίνονται στα 2 σετ των 4 games ( 4-4 tie break των 7 πόντων ) .
Σε περίπτωση ισοπαλίας 1 – 1 σέτ, παίζεται τρίτο σέτ.
Αν οι συμμετοχές του πρωταθλήματος δεν ξεπεράσουν τις 8, θα υπάρξει και
δεύτερος γύρος αγώνων. Πρωταθλητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος της τελικής
βαθμολογίας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο παικτών, νικητής είναι ο παίκτης που κέρδισε στην
τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση.
Αν υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης που έχει το
υψηλότερο αριθμητικά ποσοστό στο λόγο: Κερδισμένα σετ / Παιγμένα σετ και αν
ακόμα υπάρχει ισοπαλία, Κερδισμένα games / παιγμένα games.
H είσοδος νέου παίκτη στο πρωτάθλημα, θα γίνεται μόνο στις πρώτες αγωνιστικές
του πρωταθλήματος, εφόσον δεν επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του, ή αν
ελευθερωθεί θέση από συμμετέχοντα που αποχωρεί ( Ο νέος παίκτης αρχίζει με 0
βαθμούς ).
Αν κάποιος παίκτης αποχωρήσει πριν τη λήξη του πρωταθλήματος χωρίς να πάρει
την θέση του νέος παίκτης , οι αγώνες που έχει παίξει θεωρούνται ότι δεν έγιναν.
Οι τρεις πρώτοι του futures 2017 θα διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στο 2ο
challenger 2017.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, οι αθλητές θα χωριστούν σε δύο ομίλους που δεν
θα ξεπερνούν τα δέκα άτομα.

ΕΠΑΘΛΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ,2ο ,3ο ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑ . ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ
‘’ΔΩΡΑ’’ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ . ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΑΧΝΩΝ , ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥΣ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.ΚΩ
Ο Πρόεδρος
Κριτσωτάκης Μιχάλης

