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Έδπα: 
 

Σόπνο Γηεμαγσγήο:  

ΑΔΚ ΣΡΙΠΟΛΗ - ΓΑΚ Σξίπνιεο  

 

 

Online ενημέπωζη: 
 

ην www.tennisaek.com ζα ππάξρεη πξόγξακκα ησλ αγώλσλ από ηελ 1
ε
 κέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ θαζώο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ 5
ος

 ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΕΙΑ” 

TRIPOLIS TENNIS OPEN 2015 

 

Αγώνερ: 
 

Γήπεδα/Επιθάνεια: 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε 2 γήπεδα green set  

 

Μπάλερ: 
 

WILSON  

 

Σπόπορ Διεξαγωγήρ: 

 
 Οη αγώλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα από 2/10/2015 έσο 18/10/2015 (15:00 – 24:00). 

Θα ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα πξσηλνύο αγώλεο. αλ ζπκθσλνύλ θαη νη δύν 

αζιεηέο/ηξηεο.  

 

 

 

 

 



 
 

 Όινη νη αζιεηέο/ξηεο ζα κπνπλ κεηά από θιήξσζε ζην θπξίσο ηακπιό πνπ ζα 

μεθηλήζεη ηελ Παξαζθεπή 2/10/2015. Οη εκηηειηθνί ζα γίλνπλ ην άββαην 

17/10/2015 θαη νη ηειηθνί ηελ Κπξηαθή 18/10/2015. Αλάινγα κε ηνλ θαηξό θαη 

ηηο ζπκκεηνρέο ην ηνπξλνπά κπνξεί λα πάξεη παξάηαζε 2-5 εκεξώλ. ε όιεο 

ηηο θαηεγνξίεο ε ζύλζεζε ηνπ ηακπιό ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ πεξζηλή 

θαηάηαμε ησλ παηρηώλ ζηα “Κνινθνηξώλεηα 2014”. ηην καηηγοπία ηων 

Juniors Masters 12-14 εηών ηο ηαμπλό θα δημιοςπγηθεί ζύμθωνα με ηην 

Πανελλήνια βαθμολογία ηων 14απιών ηην εβδομάδα ηηρ κλήπωζηρ. 

 

 Οη παίρηεο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία Αλδξώλ / Γπλαηθώλ +35 ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηελ θαηεγνξία 

Αλδξώλ / Γπλαηθώλ 14-35 εηώλ, εθόζον ηο επιθςμούν, με ηο επιπλέον 

ανηίηιμο ηων 10
ε
, ην αληίζεην δελ είλαη εθηθηό. ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηπιώλ νη 

παίρηεο ζα κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ κέξνο με ηο επιπλέον ανηίηιμο ηων 5
 ε
. 

 

 Οη αγώλεο ζα είλαη Knock-out θαη ζα είλαη ζηα 2 ληθεθόξα set ησλ 6 games κε 

tie brake ζε όια ηα set (6-6 tie brake ζηνπο 7 πόληνπο). ην 1-1 set ζα παηρηεί 

match tie brake 10 πόλησλ (όια ηα tie brake ζα ηειεηώλνπλ κε δηαθνξά 2 

πόληνπο). ηα εκηηειηθά θαη ζηνπο ηειηθνύο ην tie brake ζην 1-1 set ζα 

δηεμάγεηαη ζε θαλνληθό set.  

 

 Σα απνγεπκαηηλά παηρλίδηα ζα είλαη γηα όινπο ππνρξεσηηθά. ε θαζπζηέξεζε 

(ρσξίο εηδνπνίεζε) ηνπ παίρηε πάλσ από 15 ιεπηά ην παηρλίδη θαηνρπξώλεηαη 

ζηνλ αληίπαιν παίρηε. Ο θαζαξηζκόο ηεο ώξαο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα γίλεηαη 

θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη κε ηνπο δύν παίρηεο. ε πεξίπησζε πνπ απηό δελ 

θαηαζηεί δπλαηό ε ώξα ηνπ αγώλα θαζνξίδεηαη ύζηεξα από θιήξσζε. 

 

 Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα λάβοςν μέπορ ζε ηοςλάσιζηον δύο αγώνερ. 

Ανάλογα με ηιρ ζςμμεηοσέρ ζε κάθε καηηγοπία θα αποθαζιζηεί από ηην 

οπγανωηική επιηποπή αν θα γίνει ηαμπλό consolation ή ηαμπλό δεύηεπηρ 

εςκαιπίαρ. 

 

 Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξλνπά κπνξεί νη παίρηεο λα δώζνπλ θαη 2 έσο 

3 παηρλίδηα ηελ ίδηα εκέξα (δύν κνλά θαη έλα δηπιό) αλά θαηεγνξία 

ζπκκεηνρήο. ηνπο εκηηειηθνύο θαη ζηνπο ηειηθνύο ενδέσεηαι λα ππάξμεη ε 

δπλαηόηεηα Γηαηηεηή Καξέθιαο (Chair Umpire).  

 

Καηηγοπίερ: 

 
1. Super 10’s – 7

ν
 Δλσζηαθό ηνπξλνπά Αγνξηώλ θαη Κνξηηζηώλ θάησ ησλ 10 

εηώλ (Αζιεηέο θάησ ησλ 10 εηώλ: 2005 θαη θάησ – πξάζηλε κπάια, 

πνξηνθαιί θαη θόθθηλε κπάια). Σο ζςγκεκπιμένο ενωζιακό ηοςπνοςά 

ενηάζζεηαι ζηο ππόγπαμμα ηων Κολοκοηπωνείων 2015 και είναι ςπό ηην 

αιγίδα και ηην ζςνδιοπγάνωζη ηηρ Σ΄ Ένωζηρ ωμαηείων 

Ανηιζθαίπιζηρ Πελοποννήζος. Σο κόζηορ ζςμμεηοσήρ ζηην ζςγκεκπιμένη 

καηηγοπία έσει οπιζηεί ζηα 12
ε
 για ηο ππάζινο και ζηα 10

ε
 για ηο 

ποπηοκαλί και κόκκινο επίπεδο.  

 

 

 

 

 



 
 

2. Juniors Masters - Αγνξηώλ θαη Κνξηηζηώλ - θάησ 14 εηώλ (Γελλεζέληεο 2001 

- 2005). ηην καηηγοπία αςηή δικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν και ηα δεκάπια 

ηελεςηαίαρ σπονιάρ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θπξίσο ηακπιό ζα ιεθζεί ππόςε 

ε Παλειιήληα βαζκνινγία ησλ 14αξηώλ, ηελ εβδνκάδα δηεμαγσγήο ηεο 

θιήξσζεο. 

 

3. Pro–Players Άνδπερ / Γςναίκερ 15 - 35 εηών (Γελλεζέληεο από 2000 θαη 

θάησ) 

 

4. Seniors Άνδπερ / Γςναίκερ +35 εηών (Γελλεζέληεο από 1980 θαη θάησ) 

 

5. Διπλά Ανδπών +14 

 

6. Διπλά Γςναικών +14 

 

7. Μικηά διπλά +14 

 
Οι διοπγανωηέρ επιθςλάζζονηαι ηος δικαιώμαηορ ζύμπηςξηρ ηων 

καηηγοπιών για ηην ομαλή διεκπεπαίωζη ηος ηοςπνοςά, εθόζον δεν 

ζςμπληπωθεί ο απαιηούμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων ανά καηηγοπία 

(8 άηομα) 

 

Τποσπεώζειρ Αθληηών: 

 
Οη αγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ νκίινπ 15 ιεπηά 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ ηνπο. Αζιεηήο/ηξηα πνπ δελ ζα παξνπζηαζηεί εληόο 15 

ιεπηώλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ζπλάληεζεο (ρσξίο ελεκέξσζε) ζα ράλεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αγώλα. Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 1 ώξα πξηλ ην παηρλίδη.  

 

Sos:  

 

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ηεο πγείαο ηνπ θάζε αζιεηή/ηξηαο είλαη δηθή ηνπ/ηεο επζύλε θαη ζα 

επηβεβαηώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ/ηεο ζην έληππν ηνπ sign in.  

 

ςμμεηοσή: 
 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηα Κνινθνηξώλεηα 2015 είλαη 20
ε
. Γηα δήισζε ζε 

δεύηεξε θαηεγνξία κνλνύ ην επηπιένλ θόζηνο είλαη 10
ε
 θαη γηα ηηο επηπιένλ 

θαηεγνξίεο δηπιώλ 5
ε
. Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία super 10’s έρεη 

νξηζηεί ζηα 12
ε
 γηα ην πξάζηλν θαη ζηα 10

ε
 γηα ην πνξηνθαιί θαη θόθθηλν επίπεδν. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θάζε αζιεηή/αζιήηξηαο, απαιηείηαι η ζςνολική 

εξόθληζη ολόκληπος ηος ποζού πνπ αληηζηνηρεί ζην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ 

πνπ έρεη δειώζεη. Η εμόθιεζε ζα γίλεηαη θαηά ην sign in ηηρ ππώηηρ 

καηηγοπίαρ πνπ ζα αγσλίδεηαη, όπνηα θαη αλ είλαη απηή (κνλό ή δηπιό). ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηα θαηεγνξία ΔΕΝ ζα δηεμαρζεί, ηόηε θαη κόλν ε νξγαλσηηθή 

επηηξνπή ησλ αγώλσλ ζα επιζηπέθει ηα ρξήκαηα ζηνλ/ζηελ αγσληδόκελν/ε 

παίρηε/ηξηα. Με ηην δήλωζη ζςμμεηοσήρ, ο κάθε αθληηήρ /αθλήηπια 

ζςνεπάγεηαι οηι αποδέσεηαι ηοςρ όποςρ ηηρ πποκήπςξηρ. 

 

 



 

Ενζηάζειρ: 

 
Έλζηαζε κπνξεί λα γίλεη άμεζα γηα όια ηα ζέκαηα θαλνληζκώλ θαη δηαδηθαζίαο πξνο 

ηνπο Δπηδηαηηεηέο θαη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ αγώλσλ Κνινθνηξώλεηα 

Tripolis Tennis Open 2015. Σν παξάβνιν ηεο έληαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

100,00
 ε

, όπσο νξίδεηαη από ηνλ αγσληζηηθό ζρεδηαζκό ηεο Δ.Φ.Ο.Α (Δ.Φ.Ο.Α 

Καλόλεο θαη Καλνληζκνί 2015, ζει 33) από ηνλ ελδηαθεξόκελν παίρηε, θαη κόλν, 

εκηόρ ησλ απνθάζεσλ θξίζεσο αγσληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, όπνπ νη απνθάζεηο ηνπ 

επηδηαηηεηή είλαη ηελεζίδικερ. Οη Δπηδηαηηεηέο θαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

απνθαζίδνπλ θαη απαληνύλ εγγξάθσο ζηνλ εληζηάκελν κε βάζε ηνπο ππάξρνληεο 

Καλόλεο I.T.F θαη Δ.Φ.Ο.Α γηα ζέκαηα Καλνληζκώλ θαη Πξνθήξπμεο αγώλσλ.   

 

 

Δηλώζειρ ςμμεηοσήρ : 

 
Μέρξη ηελ Σεηάπηη 30/09/2015 και ώπα 20:00μμ., ζηνπο επηδηαηηεηέο ησλ 

αγώλσλ: θα. Πέλλπ Βαβίηζα (White Badge) ηει: 6979008087 θαη θ. Παπαδόπνπιν 

Γηώξγν (Level 1) ηει: 6972694448. Γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ρξεηάδεηαη 

νλνκαηεπώλπκν, θηλεηό ηειέθσλν θαζώο θαη κέγεζνο κπινύδαο. 

 

Κλήπωζη Αγώνων: 
 

Πέκπηε 1/10/2015 

 

Παποσέρ ππορ ζςμμεηέσονηερ: 

 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην ηνπξλνπά ζα ιάβνπλ:  

 

 Αλακλεζηηθό Μπινπδάθη ησλ αγώλσλ “Κνινθνηξώλεηα Tripolis Tennis 

Open 2015”  

 Με ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηνπξλνπά ζα ιάβνπλ από έλα ιαρλό γηα ηα δώξα 

πνπ ζα θιεξσζνύλ θαη ζα αλαθνηλσζνύλ ηηο επόκελεο εκέξεο από ηελ 

νξγαλσηηθή επηηξνπή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ (tennisaek.com) 
 

ε θάζε λίθε ηνπο, από θάζε θαηεγνξία πνπ ζα ιακβάλνπλ κέξνο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα παξαιακβάλνπλ από ηελ γξακκαηεία θαη έλαλ extra ιαρλό 

κεγηζηνπνηώληαο ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηνπο ζηα δώξα. Δμαίξεζε ζα απνηειέζεη ε 

ηειηθή ηεηξάδα θάζε θαηεγνξίαο, ε νπνία δελ ζα βξεζεί κέζα ζηελ θιήξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δώξσλ. 

Δθ ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

http://www.lampropouloi.gr/

