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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

► Έδρα 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΟΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (οδός Τατοίου 49 & 
Παύλου Μελά ,  Στροφίλι Κηφισιάς 14561) σε γήπεδα χωμάτινης επιφάνειας (Clay Courts). 
 

► Ημερομηνίες αγώνων 
Έναρξη Τετάρτη 09/09/2020 
Λήξη:    Κυριακή 04/10/2020  
Ωράριο αγώνων: 
Καθημερινά από τη 13.00 μ.μ. 
Σάββατο και Κυριακή από τις 09.00 π.μ. 
 

► Επιδιαιτητής Αγώνων 
Κώστας Ζαρειφόπουλος  
Βοηθός Επιδιαιτητή: Ελισσάβετ Σταυρίδου  
 

► Ιατρός 
ACTIONMED  

 

► ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

  

ΜΟΝA ΑΝΔΡΩΝ 
Open, έως 39 (ερασιτέχνες), 40-49 (ερασιτέχνες),  
50+ (ερασιτέχνες), 60+ (ερασιτέχνες) 

ΜΟΝA ΓΥΝΑΙΚΩΝ Open, έως 45 (ερασιτέχνες), 45+ (ερασιτέχνες) 

ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ 
Open, έως 39 (ερασιτέχνες), 40-54 (ερασιτέχνες), 55+ και οι 2 (ή 
άθροισμα 110 και οι 2) (ερασιτέχνες), 65+ (ερασιτέχνες) 

ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Open, έως 39 (ερασιτέχνες), 40+ (ερασιτέχνες) 

ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 
Open, έως 39 ο άνδρας & η γυναίκα (ερασιτέχνες), 40-54 ο 
άνδρας & η γυναίκα (ερασιτέχνες), 55+ ο άνδρας & η γυναίκα ή 
άθροισμα 110 & οι 2 (ερασιτέχνες) 

ΔΙΠΛΑ ROOKIES 
(Πρωτοεμφανιζόμενων) 

Ανδρών, Γυναικών, Μικτά 

ADULT / JUNIOR  



 

 

 
 
Διευκρινίσεις: 

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

• Maximum κατηγορίες ανά άτομο είναι 2, ή 1 μονό & 1 διπλό ή 2 διπλά! 

• 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. 

• 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. 

• Η κατηγορία Rookies απευθύνεται σε πρωτοεμφανιζόμενους παίκτες οι οποίοι δεν 
ασχολούνται με το τένις, συστηματικά, για περίοδο άνω των 2 ετών 

► Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος 
ΜΟΝΑ 
2 νικηφόρα sets των 6 gameς  
σε περίπτωση ισοπαλίας 6-6 games θα διεξάγεται deciding set tie-break των 7 πόντων 
 Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται deciding  match tie-break των 10 πόντων 
ΔΙΠΛΑ 
2 νικηφόρα sets των 6 gameς με το σύστημα NO - AD  
σε περίπτωση ισοπαλίας 6-6 games θα διεξάγεται deciding set tie-break των 7 πόντων  
σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται deciding 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 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. 

• Η πρόληψη της υγείας του κάθε αγωνιζόμενου είναι προσωπική ευθύνη του 
καθενός. 

► Δηλώσεις συμμετοχής 
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ως και την 05/09/2020 και ώρα 12.00.  
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής: 
✓ Τηλεφωνικά: 6936532613, 2106204715  
✓ μέσω e-mail στο info@tennisleague.gr  
✓ μέσω της ιστοσελίδας www.tennisleague.gr  

mailto:info@tennisleague.gr
http://www.tennisleague.gr/


 

 

  
Διευκρινίσεις: 
Στη δήλωση συμμετοχής οι αθλητές πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνουν 

• Ημερομηνία Γέννησης 

• Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας & email  

• 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 2 κατηγορίες, ενδέχεται να αγωνισθεί 
σε δύο αγώνες ημερησίως. 

 
► Χρηματική εισφορά 
35€ η πρώτη συμμετοχή και 25€ η δεύτερη. 
Η καταβολή των δικαιωμάτων συμμετοχής γίνεται στη γραμματεία του Ομίλου.  
Διατίθεται σύστημα POS.   
 
► Οργανωτική Επιτροπή 
Διευθυντής Αγώνων: Ίβαν Παχυγιάννης  
Γενικός Έφορος: Σπυρίδων Γκίνης 
Γραμματεία Ομίλου: Γεωργία Βουτσά & Ασημίνα Κωνσταντινίδη 
 
► Πρόγραμμα διοργάνωσης 
Κλήρωση Αγώνων 
Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα πραγματοποιηθεί μετά 
τις 05/09/2020. 
Ενημέρωση Αγωνιζομένων 
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε πίνακα 
εντός του ΑΟΚ.  
Οι αθλητές, αθλήτριες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για την κλήρωση και 
για την ώρα του αγώνα τους από τις 06/09/2020 στο τηλέφωνο 2106204715 (ΑΟΚ), στο 
6936532613 (Κώστας Ζαρειφόπουλος) και στο www.tennisleague.gr  
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα και με δική τους ευθύνη για την 
ημέρα και την ώρα τέλεσης του αγώνα τους. 
 
► ΜΠΑΛΕΣ 
HEAD PRO 
 

http://www.tennisleague.gr/


 

 

 
► Τελικοί Αγώνες -  Έπαθλα  
Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν την  Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020. 
 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 2 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
Τα κύπελα που θα δοθούν είναι της TennisCraft. 
 
► ΔΩΡΑ 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο τουρνουά θα λάβουν με τη συμμετοχή τους δώρα και θα 
αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα που θα ανακοινωθούν και 
που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την τελετή απονομής των επάθλων, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση της αυτοπρόσωπης παρουσίας τους σε αυτή. 
Το μεγάλο δώρο (ένα scooter) στην κλήρωση είναι χορηγία της Freedom Scooters 
 
► ΔΕΞΙΩΣΗ 
Στο χώρο του ΑΟΚ αμέσως μετά την τελετή απονομής των επάθλων και την κλήρωση των 
δώρων θα ακολουθήσει Δεξίωση,  με την ευγενική χορηγία της «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.» 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
✓ Ο Mεγάλος Xορηγός του τουρνουά είναι η SKODA. 
✓ Χορηγός του τουρνουά είναι η EUROBANK.  
✓ Tα μπλουζάκια που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα είναι χορηγία της MIZUNO.   
✓ ΟΙ πετσέτες που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα είναι χορηγία της “ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΑΕ”. 
✓ Τα περικάρπια που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα είναι χορηγία της Bee Cera. 
✓ Η φωτογραφική κάλυψη του τουρνουά είναι χορηγία της ManthosPhotography. 
   
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις ημερομηνίες και τα 
έπαθλα των αγώνων.  
 

 Αποδοχή Όρων Συμμετοχής – Δήλωση Συμμετέχοντος: 
✓ Με την υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων και στοιχείων μου και την αποδοχή της συμμετοχής 

μου στο τουρνουά, δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των 
παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με 
την ισχύουσα νομοθεσία.  
Διατηρώ τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.).  
 Συναινώ, δε, ρητά,  στην καταχώριση φωτογραφιών μου στον ηλεκτρονικό Ιστότοπο (site) του ΑΟΚ & στη 
σελίδα  του Facebook του ΑΟΚ. 

 
✓ Επίσης με την υποβολή των στοιχείων μου και την αποδοχή της συμμετοχής μου στο Τουρνουά δηλώνω 

υπεύθυνα ότι συμμετέχω με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προηγουμένως προβεί στις 
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.  

 
✓ Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση κατά του διοργανωτή για κάθε ζημιά ή βλάβη που είτε τυχόν υποστώ 

είτε προκαλέσω σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία στα πλαίσια της εν λόγω διοργάνωσης. 
 
✓ Δηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί αναφέρονται 

παραπάνω και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης του Τουρνουά. 



 

 

 

 
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
 
 

 

 
  

  


