CLUB PLAYERS TENNIS TOURNAMENT
BY

!

Ερασιτεχνικό Τουρνουά Τένις
Μονού, Διπλών & Διπλών Μικτών µε βαθµολογία.
Η βαθµολογία του προστίθεται στο πρωτάθληµα
Singles & Doubles Only

Έδρα
PAROS TENNIS CLUB (4 γήπεδα συνθετικού χλοοτάπητα)

Ηµεροµηνίες αγώνων
Έναρξη: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
Λήξη: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016
Ωράριο αγώνων:
Καθηµερινές από 15:00
Σαββατοκύριακα από 9:00

Κατηγορίες
ΜΟΝΑ
•

Ανδρών Open (αθλητές, προπονητές, ερασιτέχνες)

•

Ανδρών 14-29 (ερασιτέχνες)

•

Ανδρών 30-39 (ερασιτέχνες)

•

Ανδρών 40-49 (ερασιτέχνες)

•

Ανδρών 50-59 (ερασιτέχνες)

•

Ανδρών 60+ (ερασιτέχνες)

•

Γυναικών Open (αθλητές, προπονητές, ερασιτέχνες)

•

Γυναικών έως 44 (ερασιτέχνες)

•

Γυναικών από 45 (ερασιτέχνες)

•

Rookies (άνδρες-γυναίκες)

ΔΙΠΛΑ
•

Διπλά Ανδρών OPEN(αθλητές, προπονητές, ερασιτέχνες)

•

Διπλά Μικτά OPEN (αθλητές, προπονητές, ερασιτέχνες)

•

Διπλά Ανδρών 14-39 (ερασιτέχνες)

•

Διπλά Ανδρών 40-54 (ερασιτέχνες)

•

Διπλά Ανδρών 55+ (ερασιτέχνες)

•

Διπλά Γυναικών -44 (ερασιτέχνες)

•

Διπλά Γυναικών 45+(ερασιτέχνες)

•

Διπλά Μικτά (-44 ο άνδρας -39 γυναίκα)

•

Διπλά Μικτά (από 45 ο άνδρας από 40 η γυναίκα)

Παρατηρήσεις:
• H δήλωση της κατηγορίας γίνεται µε ευθύνη των αγωνιζοµένων. Σε
περίπτωση λανθασµένης δήλωσης ο αγωνιζόµενος θα αποκλείεται από το
τουρνουά.
• Αθλητές και προπονητές αγωνίζονται µόνο στην κατηγορία OPEN. Όλες οι
άλλες κατηγορίες είναι για ερασιτέχνες.
•

Στα Διπλά ισχύει ο κανονισµός, ότι ο µικρότερος σε ηλικία παίκτης κατεβάζει
τον µεγαλύτερο σε ηλικία συµπαίκτη του, στη µικρότερη κατηγορία.

•

Οι αγωνιζόµενοι, αν το επιθυµούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν
συµµετοχή σε κατηγορία µικρότερη της ηλικίας τους.

•

Δικαίωµα συµµετοχής ως και σε 3 κατηγορίες.

•

Αν οι συµµετοχές κάποιας κατηγορίας είναι λιγότερες από οκτώ, οι
διοργανωτές θα επιλέξουν, κατά την κρίση τους, σύµπτυξη κατηγοριών ή
Round Robin.

•

Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών δύναται να υπάρξουν
διαφοροποιήσεις στην ώρα έναρξης και στο πρόγραµµα των αγώνων.

Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήµατος
ΜΟΝΑ:
• 2 νικηφόρα sets των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων) σε περίπτωση
ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων.
ΔΙΠΛΑ
• 2 νικηφόρα sets 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.
Υποχρεώσεις αγωνιζόµενων
• Οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους
στην γραµµατεία. Αγωνιζόµενος 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 δεν παρουσιαστεί στον προγραµµατισµένο αγώνα του. Η Λίστα
Αναπληρωµατικών κλείνει µε την έναρξη των αγώνων της κατηγορίας τους.
• Η πρόληψη της υγείας του κάθε αγωνιζόµενου είναι προσωπική ευθύνη του
καθενός.

Δηλώσεις συµµετοχής
Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές ως και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και
ώρα 18:00. Αποσύρσεις δήλωσης παρακαλούµε ως και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
και ώρα 18:00.
Σας ενηµερώνουµε ότι ο όµιλος αντισφαίρισης Πάρου σε συνεργασία µε την εταιρία
Blue Star Ferries παρέχει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στους
αγωνιζόµενους στο τουρνουά αθλητές. Καθώς η παροχής της έκπτωσης και η
πιστοποίηση των δικαιούχων απαιτεί µία συγκεκριµένη διαδικασία παρακαλούµε
ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες και τις ηµεροµηνίες και κατοχυρώστε έγκαιρα τη
συµµετοχή σας, καθώς η αγορά των εισιτηρίων πρέπει να γίνει ως και1 εβδοµάδα
πριν την αναχώρηση. Με τη δήλωση συµµετοχής σας, θα αποστέλνεται στην εταιρία
Blue Star Ferries και συγκεκριµένα στο πρακτορείο Erkyna στην Πάρο ονοµαστική
λίστα µε το ονοµατεπώνυµο σας αλλά και των συνοδών σας, ώστε να µπορείτε να
πάρετε την έκπτωση. Έπειτα θα πρέπει να επικοινωνείτε µαζί τους στο 22840 23111
να κλείνετε τα εισητήρια και να εξοφλείτε µέσω τραπέζης το ανάλογο αντίτιµο ώστε
να σας δίνουν έναν κωδικό µε τον οποίο µπορείτε πλέον µέχρι και την τελευταία
στιγµή να παραλάβετε το εισητήριο σας από το κεντρικό πρακτορείο στον Πειραιά.
Τέλος είναι πολύ σηµαντικό να αναγράψετε στις παρατηρήσεις της δήλωσης
συµµετοχής τα ονοµατεπώνυµα των συνοδών σας ώστε να µπορούν να λάβουν και
αυτοί την έκπτωση των ακτοπλοϊκών.
Τρόποι δήλωσης συµµετοχής
• µέσω του Paros Tennis Club,
• στο info@parostennisclub.com
• στην ιστοσελίδα του τουρνουά www.parostennisclub.com
• στο τηλέφωνο 22840 24280
Διευκρινίσεις:
Στη δήλωση συµµετοχής οι αθλητές πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνουν
• Ηµεροµηνία γέννησης
• Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας
• E-mail (εφόσον διαθέτουν)
• Κατηγορίες στις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν
• Ηµέρα (µία καθηµερινή) και ώρες που δεν µπορούν να αγωνισθούν.
• Όσοι εκ των αγωνιζοµένων µπορούν να αγωνίζονται τις πρωινές ώρες,
παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά την εγγραφή τους στο τουρνουά.
• Η Γραµµατεία των αγώνων θα λάβει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες που θα
δηλωθούν στον καταρτισµό του προγράµµατος, όµως θα τις ικανοποιεί µόνο
όταν αυτό είναι εφικτό.
• Σε περίπτωση µη συµφωνίας των αθλητών στην ώρα του αγώνα τους, θα
γίνεται κλήρωση και ο νικητής θα επιλέγει την ηµέρα και ώρα.
• Σε περίπτωση που αγωνιζόµενος δηλώσει σε περισσότερες από µία
κατηγορίες, ενδέχεται να αγωνισθεί σε δύο αγώνες ηµερησίως.
Χρηµατική εισφορά
25€ για µία κατηγορία µονού και 10€ για κάθε επιπλέον κατηγορία.
20€ Αν κάποιος επιθυµεί να παίξει µόνο διπλά.

Οργανωτική Επιτροπή
Άρης Ιωακειµίδης : 6942 985111
Μάγδα Κυριακοπούλου : 6945 594439
Επιδιαιτητής
Παπαδοπετράκης Αλέξης : 6949 153742

Προτεινόµενα ξενοδοχεία

Hotel Livadia

Hotel Apollon

www.paroslivadiahotel.com

http://www.hotelapollon.gr/

Phone - FAX :
Mobile:

+0302284021316,
+0302284021597
+306944767228

Winter Phone : +302284924262
• Δικλινο:
40 Euro
• Τρικλινο:
50 Euro
• Διαµερησµα για 3-4 ατοµα: 70 Euro

- Email: info@hotelapollon.gr
- Tel: +30 22840 22364
- Mobile: +30 6948 590 908
- Fax: +30 22840 22664
• 55 Ευρώ για Standard Μονόκλινο δωµάτιο
• 60 Ευρώ για Standard Δίκλινο δωµάτιο
• 75 Ευρώ για Standard Τρίκλινο δωµάτιο

Paros Bay

Archipelagos Resort

http://www.parosbay.com

Phone: +30.22840.24176, +30.22840.24116

Mail : parosbay@otenet.gr

Fax: +30.22840.21126

Phone : (0030) 22840 21140

Winter Phone: +30.210.3237621

Fax : (0030) 22840 23386

e-mail: info@archipelagosresort.com

• Single sea view: 55
• double sea view: 65
• triple sea view: 75

www.archipelagosresort.com
Single:
Double Superior:
Junior Suit:
executive suit:
extra person:
child 6-12 years old:
Baby cot:

133 Euros
150 Euros
173 Euros
196 Euros
34 Euros
17 Euros
free

non professionals

