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Έδρα 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Ομιλος Αντισφαίρισης Κααβούρι (Καβούρι tennis club) 
 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Ομιλος Αντισφαίρισης Αθηνών (ΟΑΑ) 

 

Ημερομηνίες αγώνων 
Έναρξη Παρασκευή  09 Ιουνίου 2017 
Λήξη: Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 
 
Ωράριο αγώνων: 
Καθημερινά από 09.00 έως 22.00 

Διευθυντής Αγώνων 

 

Επιδιαιτητής Αγώνων 

ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Ιατρός 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

Κατηγορίες 

 

 

World Senior 

Games 2017 
VARI - VOULA - VOULIAGMENI  |  GREECE 

TENNIS 

 

 

               

 

 



ΜΟΝΑ ΑΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΔΙΠΛΑ ΑΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ 

 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+ 

Παρατηρήσεις: 

 H δήλωση της κατηγορίας γίνεται με ευθύνη των αγωνιζομένων. Σε περίπτωση λανθασμένης 
δήλωσης ο αγωνιζόμενος θα αποκλείεται από το τουρνουά. 

 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. 

 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 

MONA 

 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. 
 
Σε όλους του αγώνες, και σε καθε περίπτωση που δεν  Νφέρεται διαφορετικά 
ισχύουν οι διεθνείς κανόνες και κανονισμοί της ITF. (itftennis.com) 

Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων 

 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην γραμματεία. 

Αγωνιζόμενος που δεν θα παρουσιαστεί εντός 15 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. 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ως και την 0 1Ιουνίουυ 2017 και ώρα 11:00. Αποσύρσεις δήλωσης 
παρακαλούμε ως και την 01 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00 . 

Τρόποι δήλωσης συμμετοχής 

Στο τηλέφωνο 6936532613 



 μέσω e-mail στο  

 μέσω της ιστοσελίδας www.worldseniorgames.org/register  

 

Διευκρινίσεις: 

Στη δήλωση συμμετοχής οι αθλητές πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνουν 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 

 E-mail  

 Κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν  

 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 

15€ για κάθε κατηγορία. 

Οργανωτική Επιτροπή 

Διευθυντής Αγώνων 

Επιδιαιτητής 

Πρόγραμμα διοργάνωσης 

Κλήρωση Αγώνων 

Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 02 
Ιουνίου 2017 

Ενημέρωση Αγωνιζομένων 

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε πίνακα του 
Club. Οι αθλητές, αθλήτριες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για την κλήρωση 
και για την ώρα του αγώνα τους από τις 02 Ιουνίου 2017 στα τηλέφωνα:                                                                         
και στα site           .Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα και με δική τους 
ευθύνη για την ημέρα και την ώρα τέλεσης του αγώνα τους. 

Τελικοί Αγώνες Έπαθλα και Κλήρωση των Δώρων 

Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν στις 11 Ιουνίου στον Ομιλο Αντσφαίρισης Αθηνών, 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 2 πρώτους νικήτές κάθε κατηγορίας. 

 

 

 

http://www.worldseniorgames.org/register


 

 


