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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της 

ΟΤΟΕ 

 
Απρίλιος 2014 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

«ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB  

2 – 31 ΜΑΪΟΥ 2014 

 
 

Χώρος και οργάνωση  

 

Έδρα 
ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 
 

Τηλέφωνα 
22990-78200 (τηλέφωνο εγκαταστάσεων τένις / γραμματεία συλλόγου) 
 

Επιφάνεια γηπέδων: 4 φωτιζόμενα γήπεδα (hard/quick courts), 

διεθνών προδιαγραφών 

 

Ημερομηνίες Αγώνων 

 

Μονά / Διπλά 

Έναρξη : Παρασκευή 2 Μαΐου  

Λήξη :  Σάββατο 31 Μαΐου  

 

Ώρες έναρξης / λήξης 

Καθημερινές:  18:00 – 21:30 

Σαββατοκύριακα:  09:00 – 21:30 

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

 

Επιδιαιτητής Αγώνων 
Κα ΤΕΡΕΖΑ ΤΑΜΠΟΣΗ  
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Γραμματεία Αγώνων 

Κος ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ,  Υπεύθυνος Γραμματείας Συλλόγου Πόρτο Ράφτη 
 

Υπεύθυνη Αθλήματος   

Κα ΕΥΗ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ,  Τράπεζα Πειραιώς  
 

Στις δηλώσεις συμμετοχής του τουρνουά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εφόσον 
συμπληρωθεί ο  μέγιστος αριθμός δηλώσεων ο οποίος καθορίζεται από τον αριθμό 
των γηπέδων και τη διάρκεια του τουρνουά, οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται ως 
αναπληρωματικοί (alternate on site). 

 

Κατηγορίες 

1. Μονά 

 Α 1 (Άνδρες) 

από 20 έως και 45 ετών (έτος γέννησης από 1994 έως και 1969) 

 Α 2 

από 46 ετών και άνω (έτος γέννησης από 1968) 

 Γ 1 (Γυναίκες) 

από 20 έως και 45 ετών (έτος γέννησης από 1994 έως και 1969) 

 Γ 2 

από 46 ετών και άνω (έτος γέννησης από 1968) 
 

2. Διπλά / Διπλά μικτά 

 Δ Α 1 (Διπλό αντρών) 

από 20 έως και 45 ετών και οι δύο αγωνιζόμενοι  

(έτος γέννησης από 1994 έως και 1969) 

 Δ Α 2 

από 46 ετών και άνω και οι δυο αγωνιζόμενοι  

(έτος γέννησης από 1968) 

 Δ Γ (Διπλό γυναικών, ως άνω Δ Α 1 & 2) 

 ΔΑ - Γ (Διπλό αντρών – γυναικών, ως άνω Διπλό ανδρών 1 & 2, 
Διπλό γυναικών) 

 
Οι διοργανωτές διατηρούν τη δυνατότητα πιθανής σύμπτυξης των κατηγοριών, 
εάν δεν συμπληρώνεται ικανός αριθμός συμμετεχόντων (Ελάχιστος αριθμός 
συμμετοχών σε κάθε κατηγορία, 8) 



 3 

 

Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος 

Μονά 

 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie - break των 7 πόντων) 
σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie - break των 10 
πόντων. 

Επίσης, στα τελικά παιχνίδια υπάρχει δυνατότητα και 3ου set, που έγκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του επιδιαιτητή. 

 

Διπλά / Διπλά μικτά 

 2 νικηφόρα set 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. 

Επίσης, στα τελικά παιχνίδια υπάρχει δυνατότητα και 3ου set, που έγκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του επιδιαιτητή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διεξαγωγή όλων ανεξαιρέτως των διπλών με το σύστημα NO AD 
είναι υποχρεωτική. Αγώνας που δεν θα διεξαχθεί με αυτό το σύστημα θα 
ακυρώνεται και οι συμμετέχοντες θα αποκλείονται από τη συνέχεια του 
τουρνουά. 
 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Ημερομηνίες 
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την 
25/4/2014 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι το «δελτίο αθλητή». 
 
 

Τρόπος δήλωσης συμμετοχής 

 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση: 

kelepouriE@piraeusbank.gr 

Φόρμες δήλωσης συμμετοχής θα αποσταλούν μέσω της προκήρυξης των 
αγώνων.  
 
 

Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής 

 Στη δήλωση συμμετοχής, οι αθλητές/-τριες πρέπει οπωσδήποτε να 
αναγράφουν, εκτός από το όνομα και το επίθετό τους, το κινητό τους 
τηλέφωνο, το email τους και την ημερομηνία γέννησής τους. 

 Η Γραμματεία των αγώνων έχει την αποκλειστική ευθύνη και 
αρμοδιότητα για τον ορισμό ώρας, ημέρας και γηπέδου κάθε αγώνα.   

 Οι αγωνιζόμενοι/-ες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον παρτενέρ τους 
στα Διπλά (σε περίπτωση αδυναμίας του συμπαίκτη να συμμετάσχει) 
αρκεί να μην έχουν παίξει κάποιο αγώνα στο ταμπλό. 

 

mailto:kelepouriE@piraeusbank.gr
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Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων 

 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα 
τους στην γραμματεία. Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 
20 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει 
τον αγώνα. 

 Οι προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων και κάθε σχετική πληροφορία θα 
αποστέλλεται από τον υπεύθυνο του αθλήματος σε όλους τους 
συναδέλφους που έχουν δηλώσει συμμετοχή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο καθώς επίσης και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
ΟΤΟΕ.  

 Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο πρωτάθλημα μπορεί να υπογράψει 
στην λίστα των αναπληρωματικών παρόντων (alternate on site) όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό πρωταθλήματος. 

 Κάθε αθλητής/-τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει έως και σε δύο (2) 
κατηγορίες. 

 Σε περίπτωση που αθλητής/-τρια δηλώσει σε δύο (2) κατηγορίες 
ενδέχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) αγώνες ημερησίως καθώς και σε 
διαιτησία αν τους ζητηθεί.  

 Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από 
τις 21:30.   

 Αθλητής ο οποίος θα κληθεί να αγωνιστεί και δεν θα είναι παρών, μετά 
από 15 λεπτά θα χαρακτηρίζεται DNS (did not show, ως μη προσελθών) 
και ο αντίπαλος του θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο με walkover 
(w.o.).  

 Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο Πρωτάθλημα αθλητές να 
ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία των αγώνων, σε περίπτωση 
αδυναμίας τους να προσέλθουν σε προγραμματισμένο αγώνα, ώστε να 
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των συναθλητών και συναδέλφων τους. 

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να φέρουν 
ανάλογο αθλητικό ένδυμα και τα επιτρεπόμενα υποδήματα. 

 

Ενημέρωση αγωνιζόμενων 
 
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται σε πίνακα 
από τους υπεύθυνους του αθλήματος.  
 
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη 
για την ημέρα και ώρα τέλεσης του αγώνα τους. 
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Τελικοί Αγώνες - Ειδική εορταστική διοργάνωση – Απονομή 
Επάθλων 

 
Οι τελικοί Αγώνες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το Σάββατο 31 Μαΐου 2014.  

 

Την ίδια ημέρα (31/05/2014), θα πραγματοποιηθεί εορταστική διοργάνωση 
της ΟΤΟΕ, όπου θα απονεμηθούν έπαθλα στους τέσσερις πρώτους νικητές 
κάθε κατηγορίας, αλλά και αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους 
συμμετέχοντες. 

 

Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των 
όρων της παρούσης. 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΤΟΕ 

 


