ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
MACEDONIA
I.T.F. SENIORS CHAMPIONSHIPS
Ο Όµιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε την I.T.F., προκηρύσσει το
Διεθνές Βαθµολογούµενο Πρωτάθληµα Seniors (το µοναδικό Grade 2 που γίνεται στη χώρα
µας) µε την ονοµασία “ Macedonia ITF Seniors Championships 2017” το οποίο θα διεξαχθεί από
το Σάββατο 6/5/2017 έως και τη Κυριακή 14/5/2017.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συµµετοχής, τόσο για τα µονά όσο και για τα διπλά,
θα γίνονται ηλεκτρονικά, µε το προσωπικό I.P.I.N. του κάθε παίκτη και της κάθε παίκτριας και
µέσω της σχετικής ιστοσελίδας της I.T.F. (www.itftennis.com/ipin) έως και τις 24/4/2017 και
ώρα 16:00
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Επίσης ηλεκτρονικά έως 2/5/2017 και ώρα 16:00.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα αρχίζουν τις καθηµερινές στις 12:00 και το
Σαββατοκύριακο στις 10:00. Οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του
Ο.Α.Θ. 15΄ λεπτά τουλάχιστον πριν τη προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα τους,
δηλώνοντας τη παρουσία τους στη Γραµµατεία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ :MAXIMUM 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ( Μονό & διπλό ή µικτό)
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ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το αντίτιµο της συµµετοχής στο τουρνουά θα πρέπει να
καταβληθεί από όλους τους συµµετέχοντες το αργότερο έως 2/5/2017 στον Τραπεζικό
Λογαριασµό που τηρεί ο Ο.Α.Θ. στην ALPHA BANK µε το παρακάτω IBAN:

GR 080 140 4180 4180 0200 200 2960
Σε περίπτωση καταβολής του µε e-banking τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν τον καταθέτη.
Εναλλακτικά, θα µπορεί να καταβληθεί έως τη παραπάνω ηµεροµηνία και στα γραφεία του Ο.Α.Θ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παίκτες που θα δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συµµετοχή τους και δεν θα
καταβάλουν το αντίτιµο που αντιστοιχεί σε αυτήν, σύµφωνα µε σχετικό κανονισµό της ITF, δεν
θα συµπεριληφθούν στις κληρώσεις.

Τα ποσά συµµετοχής έχουν ως εξής:
Συµµετοχή σε µονό … 40€
Συµµετοχή σε διπλό… 20€
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ στις
3/5/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Οµίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης.
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. Το πρωτάθληµα διεξάγεται µε βάση τους Διεθνείς Κανονισµούς και µε σύστηµα Knock out.
2. Οι αγώνες του µονού θα κρίνονται στα δύο νικηφόρα σετ µε tie-break σε όλα τα σετ. Οι αγώνες του διπλού και
του µικτού θα διεξάγονται µε σύστηµα No-ad scoring, θα κρίνονται στα δύο νικηφόρα σετ αλλά µε match tiebreak 10 πόντων σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 σετ).
3. Η Επιτροπή αγώνων, βάσει κανονισµού, διατηρεί το δικαίωµα να τοποθετήσει στα ταµπλό, ως seeded, παίκτες
και παίκτριες εγνωσµένης αξίας οι οποίοι όµως δεν συµπεριλαµβάνονται στις βαθµολογίες της I.T.F.
4. Ο Επιδιαιτητής του πρωταθλήµατος θα επιλαµβάνεται τυχόν προβληµάτων που θα προκύπτουν κατά τη
διεξαγωγή των αγώνων, δίνοντας λύσεις σε αυτά. Η παρουσία διαιτητή καρέκλας θα αποτελεί µέριµνα των
παικτών που αιτούνται τη παρουσία του και θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής για αµφότερους τους παίκτες.
5. Η ενηµέρωση των συµµετεχόντων για την ώρα και την ηµέρα που αγωνίζονται θα είναι αποκλειστικά δική τους
ευθύνη και θα γίνεται είτε τηλεφωνικά (2310-411569 & 2310-423556) είτε µέσω της ιστοσελίδας του Ο.Α.Θ.
(www.thessalonikitennisclub.gr).
6. Οι αγωνιζόµενοι που δεν θα δηλώσουν συµµετοχή σε κατηγορία µονού θα µπορούν εναλλακτικά να αγωνιστούν
σε διπλό ή/και διπλό µικτό. Το ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωσης συµµετοχών της I.T.F. δεν επιτρέπει δήλωση σε
δύο διπλά ή δύο διπλά µικτά οπότε για το ένα από τα δύο θα πρέπει να ζητούν έγκαιρα wild card.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 4 ΧΩΜΑΤΙΝΑ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Slazenger Championship Hydroguard (κρατούνται από τον ηττηµένο).
ΕΠΑΘΛΑ: WINNER, FINALIST, SEMIFINALISTS.
EXTRA ΠΑΡΟΧΕΣ: Αναµνηστικό Τ-Shirt, δωρεάν µεταφορά από και προς το ξενοδοχείο Metropolitan µε
Shuttle Bus.
ΕΠΙΣΗΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΩΣ 20/3/2017)
METROPOLITAN (Βασ. Όλγας 65 & Φλέµιγκ), Τηλ. 2310-824221 – Μονόκλινο 40€, Δίκλινο 45€, Τρίκλινο 55€.
(Συµπεριλαµβάνεται πρωινό).

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Η ITF ΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΗ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Νίκος Γαλατιανός
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Δημήτρης Σαρατζίδης (Silver badge Referee)
ΜΕΛΗ: Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Λάμπρος Αθανασόπουλος, Γιάννης Μαυρουδής, Αλίκη Γρηγοριάδου.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αθανάσιος Νεραντζάκης
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Θα ανακοινωθεί.

