
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της 

ΟΤΟΕ 

 

Αζήλα, 13 Μαΐνπ 2019 

Πξνο ηνπο 

πιιόγνπο – Μέιε ηεο ΟΣΟΔ 

Τπεύζπλνπο ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ Σκήκαηνο 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΟΣΟΕ  

«ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ TENNIS ΟΣΟΕ 2019» 

ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ TENNIS CLUB  

17 ΜΑΙΟΤ – 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019 
 

ΥΩΡΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ 

 

ΔΓΡΑ    ΓΖΜ. ΑΘΛ. ΔΓΚ. ΑΤΛΑΚΗΟΤ (ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΖ), Σ.Κ. 19003 

ΣΖΛΔΦΩΝΑ   22990-78200 (ηει. εγθαηαζηάζεσλ ηέληο / γξακκαηεία ζπιιόγνπ) 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΖΠΔΓΩΝ: 5 θσηηδόκελα γήπεδα (hard/quick courts), δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΑΓΩΝΩΝ 

ΜΟΝΑ – ΓΗΠΛΑ  

ΔΝΑΡΞΖ : ΠΑΡΑΚΔΤΖ 17 ΜΑΪΟΤ  2019 

ΛΖΞΖ : ΚΤΡΗΑΚΖ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 

 

ΩΡΔ ΔΝΑΡΞΖ – ΛΖΞΖ  

Καζεκεξηλέο:  18:00 – 22:00 

αββαηνθύξηαθα:  09:00 – 22:00 

Σε πεπίπηωζη δςζμενών καιπικών ζςνθηκών δύναηαι να ςπάπξοςν διαθοποποιήζειρ ζηην 
ώπα έναπξηρ και ζηο ππόγπαμμα ηων αγώνων. 

 

Δπηδηαηηεηήο Αγώλωλ: Σακπόζε Σεξέδα 

Βνεζόο Δπηδηαηηεηή: Μαξθάθεο Μηράιεο 

Ηαηξόο αγώλωλ:  Ιαηξνί ηεο ACTIONMED 

Γξακκαηεία Αγώλωλ: Γξακκαηεία πιιόγνπ 

Γηεπζπληήο Αγώλωλ: θ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΠΑΝΟ  

Τπεύζπλνο Αζιήκαηνο: θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑ, Σξάπεδα Πεηξαηώο  
             (ηει. 6944-869555, email  konstantinos.karnavas@piraeusbank.gr) 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

1. Μνλά 

 Αλδξώλ    (Μ - Α) 2 θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ειηθίαο (45+, 44-) 

 Γπλαηθώλ   (Μ - Γ) 

2. Γηπιά - Γηπιά κηθηά 

 Γηπιό αληξώλ   (Γ - Α) 

 Γηπιό γπλαηθώλ  (Γ - Γ) 

 Γηπιό κηθηό   (Γ - ΜΚ)  

Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ηε δπλαηόηεηα θαηάξγεζεο κηαο εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ, εάλ 
δελ ζπκπιεξσζεί ηθαλόο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ (Διάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ ζε θάζε 
θαηεγνξία: 8). 

 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 

1. Μνλά 

 2 ληθεθόξα set ηωλ 6 games (6-6 tie–break ηωλ 7 πόληωλ).  
ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο 1-1 set ζα δηεμάγεηαη match tie - break ηωλ 10 
πόληωλ. 

Σηα ηελικά παισνίδια ςπάπσει δςναηόηηηα και 3ος set, πος έγκειηαι ζηη διακπιηική εςσέπεια ηος 
επιδιαιηηηή. 

 

2. Γηπιά - Γηπιά κηθηά 

 2 ληθεθόξα set ηωλ 6 games (6-6 tie-break ηωλ 7 πόληωλ) κε ην 
ζύζηεκα NO-AD.  
ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο 1-1 set ζα δηεμάγεηαη match tie - break ηωλ 10 
πόληωλ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ:  Ζ δηεμαγωγή όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ παηρληδηώλ 

ζα γίλνληαη κε ην ζύζηεκα KNOCK-OUT. 

 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ  

έωο θαη ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 15 ΜΑΪΟΤ 2019 θαη ώξα 15:00 κ.κ. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

 

1. Έθδνζε δειηίνπ Αζιεηή από ηελ ΟΣΟΔ ηζρύνο ελόο έηνπο. 

2. Θεσξεκέλν ή αλαλεσκέλν δειηίν αζιεηή από ηελ ΟΣΟΔ, ελόο έηνπο κε ηελ 
πξνζθόκηζε (θαηά ηελ ζεώξεζε πξόζθαηεο ηαηξηθήο βεβαίσζεο από ηαηξό).  

3. ε πεξηπηώζεηο πνπ ην δειηίν αζιεηή δελ είλαη ζεσξεκέλν ή αλαλεσκέλν γηα ηελ 
ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν ηόηε απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
αζιεηή ζην πξσηάζιεκα είλαη ε πξνζθόκηζε πξόζθαηεο  ηαηξηθήο βεβαίσζεο από 
Παζνιόγν ή Καξδηνιόγν.  

4. Η έγγξαθε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ Αζιεηή απεπζείαο ζηνλ Τπεύζπλν ηνπ 
αζιήκαηνο κε θνηλνπνίεζε ζηνλ ύιινγό ηνπ. Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζα 
επηζπλάπηεηαη ζηελ εθάζηνηε «πξνθήξπμε αγώλσλ». Σν Πξσηάζιεκα ζα 
αλαθνηλώλεηαη έγθαηξα θαη νη Γειώζεηο πκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ, πξέπεη λα 
έρνπλ νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
αγώλσλ. 

5. Σελ επόκελε εκέξα από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζπκκεηνρήο ζα αλαξηάηαη ζρεηηθή 
«Λίζηα πκκεηερόλησλ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ρώξν ηεο ΟΣΟΔ.  

 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:  κέζω e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε: 

konstantinos.karnavas@piraeusbank.gr 

πλεκκέλα απνζηέιιεηαη θόξκα δήιωζεο ζπκκεηνρήο 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ:  

 ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, νη αζιεηέο/-ηξηεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαγξάθνπλ, εθηόο 
από ην όλνκα θαη ην επίζεηό ηνπο, ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν, ην email ηνπο, ηελ 
εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο θαη εάλ ππάξρεη θάπνην θώιπκα ζηελ ώξα πνπ ζα 
αγσληζηνύλ. 

 Η Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη αξκνδηόηεηα γηα ηνλ 
νξηζκό ώξαο, εκέξαο θαη γεπέδνπ θάζε αγώλα.   

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 

 Οη αγσληδόκελνη νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη 10 ιεπηά πξηλ ηνλ αγώλα ηνπο ζηελ 
γξακκαηεία. Αζιεηήο/-ηξηα πνπ δελ ζα παξνπζηαζηεί εληόο 20 ιεπηώλ από ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηεο ζπλάληεζεο ζα ράλεη ηνλ αγώλα. 

 Οη πξνθεξύμεηο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζα απνζηέιιεηαη 
από ηνλ ππεύζπλν ηνπ αζιήκαηνο ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ δειώζεη 
ζπκκεηνρή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, θαζώο επίζεο θαη ζα αλαξηώληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΟΔ.  

 Αζιεηήο πνπ δελ έρεη δεισζεί ζην πξσηάζιεκα, κπνξεί λα ππνγξάςεη ζηελ ιίζηα ησλ 
αλαπιεξσκαηηθώλ παξόλησλ (alternate on site), όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαλνληζκό 
πξσηαζιήκαηνο. 

 Κάζε αζιεηήο/-ηξηα έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη έσο θαη ζε δύν (3) θαηεγνξίεο. 
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 ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο/-ηξηα δειώζεη ζε δύν (2) θαηεγνξίεο, ελδέρεηαη λα 
αγσληζζεί ζε ηξεηο (3) αγώλεο εκεξεζίσο, θαζώο θαη ζε δηαηηεζία αλ ηνπο δεηεζεί.  

 Η ώξα έλαξμεο ηνπ ηειεπηαίνπ παηρληδηνύ δελ ζα είλαη αξγόηεξα από ηηο 21:30.   

 Αζιεηήο, ν νπνίνο ζα θιεζεί λα αγσληζηεί θαη δελ ζα είλαη παξώλ, κεηά από 15 ιεπηά ν 
αληίπαινο ηνπ ζα πξνθξίλεηαη ζηνλ επόκελν γύξν κε w.o. (walk over).  

 Παξαθαινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξσηάζιεκα αζιεηέο λα ελεκεξώλνπλ έγθαηξα 
ηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπο λα πξνζέιζνπλ ζε 
πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ ζπλαζιεηώλ θαη 
ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη θόζκηα θαη λα θέξνπλ αλάινγν 
αζιεηηθό έλδπκα θαη ηα επηηξεπόκελα ππνδήκαηα. 

 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 

Σν πξόγξακκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηωλ αγώλωλ ζα θνηλνπνηνύληαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο  από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ αζιήκαηνο.  

 

 

ΣΔΛΗΚΟΗ ΑΓΩΝΔ  

ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΠΑΘΛΩΝ 

 

Οη ηειηθνί Αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 29 – 30 Ηνπλίνπ 2019. 

 

ηηο εκεξνκελίεο ηέιεζεο ησλ ηειηθώλ ζα απνλεκεζνύλ έπαζια θαη αλακλεζηηθά ζηνπο 
ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο ζεκαίλεη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ απνδνρή όιωλ ηωλ όξωλ ηεο 

παξνύζεο. 

 

 

 

 

ΚΩΣΑ ΓΗΑΚΟΤΜΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΟΣΟΔ 

Σει: 210-3335161, θηλ: 6944-527 689 
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TENNIS ΟΣΟΔ 2019 
 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Ολνκαηεπώλπκν:  

Μεηξώλπκν:  

ύιινγνο, Σξάπεδα:  

Αξηζκόο Μεηξώνπ Σξάπεδαο:  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:  

Σειέθωλν εξγαζίαο:  

Κηλεηό:  

Δmail:  

Κώιπκα ώξαο / κέξαο:  

 
Καηεγνξίεο (κέρξη 3) 

(ζε πεξίπησζε δηπιώλ δειώζηε ηνλ/ηελ ζπκπαίρηε/ηξηα ζαο) 
 
 
 κνλά αλδξώλ            ζεκεηώζηε Υ 
 
 κνλά γπλαηθώλ        ζεκεηώζηε Υ  

 
 δηπιά αλδξώλ         ζεκεηώζηε Υ θαη όλνκα ζπκπαίρηε  .….…..….….….….…………………. 
 
 δηπιά γπλαηθώλ       ζεκεηώζηε Υ θαη όλνκα ζπκπαίρηξηαο  .….…..….….….….……………… 

 
 δηπιά κεηθηά             ζεκεηώζηε Υ θαη όλνκα ζπκπαίρηε/ηξηαο .….…..….….….….…………… 
  

 
 
Ζκεξνκελία: _________________________ 
 
 
Τπνγξαθή:  _____________________________ 

 

Απνζηέιιεηαη ζην e-mail: konstantinos.karnavas@piraeusbank.gr  

mailto:konstantinos.karnavas@piraeusbank.gr

