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Ονομασία 

1ο OPEN ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κατηγορίες 

Μονά Ανδρών-Γυναικών, Διπλά Ανδρών-

Γυναικών, Διπλά Μικτά 

Ημερομηνίες 

19 Οκτωβρίου – 8 

Δεκεμβρίου 2019 

Πρώτη μέρα αγώνων 

19/10/2019 

Ημερομηνία λήξης αγώνων 

8/12/2019 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Έδρα 

Tennis Hall – 

ACADEMY DIMITRIS 

PATSOURAKOS 

Διεύθυνση γηπέδων:2ο χλμ 

Π.Ε.Ο Λάρισας-Τρικάλων 

Επιφάνεια 4 μοκέςτες – 2 χωμάτινα Μπάλες: BABOLAT 

 

Επιδιαιτητης 

 

 

Πατσουράκος Θοδωρής 

 

 

Γιατρός 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Διευθυντής αγώνων Πατσουράκος Δημήτρης Γραμματεία 

αγώνων 

6936981138 

 

Τηλέφωνα 

Κατά την διάρκεια των 

αγώνων 

6936981138 

Τηλέφωνο επιβαίωσης 

συμμετοχών 

6936981138 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης Έως Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (ώρα 21:00) 

Ημερομηνία απόσυρσης Έως Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (ώρα 21:00) 

Τρόπος δήλωσης 

συμμετοχής 

Τηλεφωνικά στα 

τηλ.6936981138 

Mail: info@tennishall.gr 

Ημερομηνία κληρώσεων-

Τοποθεσία 

Κυριακή 13 Οκτωβρίου Tennis Hall – ACADEMY 

DIMITRIS PATSOURAKOS (ώρα 21:00) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Ώρες ενημέρωσης 

Από Δευτέρα 14 

Οκτωβρίου 2019 

Τηλέφωνο 

6936981138 

Επίσημη ιστοσελίδα 

www.tennishall.gr 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Βάση τοπικών πρωταθλημάτων 2018 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Κατηγορία Ανδρών : 19-45 ετών 

Ταμπλό ανάλογο των συμμετοχών Αποκλείονται: 1) όσοι 

έχουν 

γεννηθεί μετά το 1994. 2) οι αθλητές με βαθμολογία στην 

πανελλήνια κατάταξη πάνω από 2 βαθμούς. 

Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. 

Κατηγορία Ανδρών : 45+ 

Ταμπλό ανάλογο των συμμετοχών Αποκλείονται: 1) όσοι 

έχουν 

γεννηθεί μετά το 1969. 2) οι αθλητές με βαθμολογία στην 

πανελλήνια κατάταξη πάνω από δύο βαθμούς. 

Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. 

Μέχρι και 

τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super 

tie-break 

(10 πόντων). 

Κατηγορία Γυναικών 

Ταμπλό ανάλογο των συμμετοχών. Αποκλείονται: 1) όσες 

έχουν 

γεννηθεί μετά το 1994 . 2) οι αθλήτριες με βαθμολογία στην 

πανελλήνια κατάταξη πάνω από δύο βαθμούς. 

Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. 

Μέχρι και 

τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super 

tie-break 

(10 πόντων). 

 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΑ 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Αποκλείονται: 1) όλοι-ες όσοι-ες έχουν γεννηθεί μετά το 

1994. 2) οι 

αθλητές με βαθμολογία στην πανελλήνια κατάταξη πάνω από 

δύο 

βαθμούς. 

Ταμπλό ανάλογα με τις συμμετοχές. 

Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. 

Μέχρι και 

τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super 

tie-break 

(10 πόντων). 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΤΑ 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Αποκλείονται: 1) όλοι-ες όσοι-ες έχουν γεννηθεί μετά το 

1994. 2) οι 

αθλητές με βαθμολογία στην πανελλήνια κατάταξη πάνω από 

δύο 

βαθμούς. 

Ταμπλό ανάλογα με τις συμμετοχές. 

Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. 

Μέχρι και 

τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super 

tie-break 

(10 πόντων). 

1) Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 10 αθλητών-τριών-ζευγαριών δεν θα διεξαχθεί η 

κατηγορία. 

2) Σε περίπτωση μη εμφάνισης αθλητή-τριας πέραν των 15 λεπτών από την 

προγραμματισθείσα 

ώρα του αγώνα, ο αγώνας θα κατακυρώνεται στον αντίπαλο με w.o.( θα ισχύσει ο 

κανονισμός 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου OPEN ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ποινής). 

3) Αν ο αθλητής συμμετέχει σε πάνω από 1 κατηγορίες μπορεί να κάνει μέχρι 1 μονό και 1 

διπλό 

την ίδια μέρα. 

4) Ώρες έναρξης αγώνων από 11:00 έως 20:00 Κυριακές -Σάββατα 

και 15:00 έως 20:00 Δευτέρα έως Παρασκευή 

5) Μπάλες για τους αγώνες θα δίνονται από τον επιστάτη και θα ανοίγονται νέες μόνον 

όταν δεν 

υπάρχουν παιγμένες και κατάλληλες για την σωστή διεξαγωγή του αγώνα. 

6) Αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν 

μόνο σε 

μία κατηγορία ανδρών ανάλογα με την επιλογή τους. Ή στα μονά ανδρών 25+ , ή στα μονά 

ανδρών 50+. Δεν μπορούν και στις 2 

7) Προγραμματισμένος αγώνας που αναβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο θα 

πραγματοποιείται 

κατόπιν συνεννόησης των αγωνιζομένων εντός 7 ημερολογιακών ημερών 

8) Ακύρωση αγώνων γίνεται μόνο μία φορά και μετά από συνεννόηση για κάθε αθλητή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Στη δήλωση συμμετοχής 

να 

αναφέρονται: 

ονομ/νυμο,κατηγορία 

συμμετοχής, ημερομηνία 

γέννησης, 

τηλ.επικοινωνίας 

 Το παράβολο συμμετοχής 

για μία κατηγορία είναι 15 

ευρώ. 

Για κάθε επιπλέον κατηγορία 

το 

παράβολο είναι 5 ευρώ. 

  **Το sign in του κάθε 

συμμετέχοντα θα γίνεται στον 

πρώτο του αγώνα και για όλες 

τις κατηγορίες συμμετοχής του. 

ΕΠΑΘΛΑ 

*τα έπαθλα δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε 
άλλη διοργάνωση 

Μονά Ανδρών-Γυναικών 1ος νικητής-τρια:  
50 δωροεπιταγή χρήσης 
γηπέδων 
2ος νικητής-τρια:30 
δωροεπιταγή χρήσης γηπέδων 

*τα έπαθλα δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε 
άλλη διοργάνωση 

Διπλά Ανδρών-Γυναικών  
Διπλά Μικτά 

1ος νικήτρια ομάδα:  
30 δωροεπιταγή χρήσης 
γηπέδων 
2ος νικήτρια ομάδα: 
20 δωροεπιταγή χρήσης 
γηπέδων 


