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Ηράκλειο 17-09-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
4ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Β1 ΤΕΝΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
4-6/10/2019
Η Ζ΄ Ένωση Φ.Σ.Α.Κ. και η Παγκρήτια επιτροπή Βετεράνων σε συνεργασία με τον Club BELIVE,
προκηρύσσει το 4ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ κατηγορίας Β1 για το έτος 2019,
το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Club BELIVE σα ΧΑΝΙΑ από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2019.
Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνονται ΜΟΝΟ το παραπάνω τριήμερο
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ΝΕΟ αγωνιστικό σχεδιασμό των Παγκρήτιων
Πρωταθλημάτων που συντάχθηκε από την Παγκρήτια Επιτροπή Βετεράνων και η εφαρμογή
του ξεκινάει το 2019.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Α. Άνδρες ηλικίας από 35 ετών και άνω (έτος γέννησης 1984 και πριν).
Β. Άνδρες ηλικίας από 45 ετών και άνω (έτος γέννησης 1974 και πριν).
Δ. Γυναικών ηλικίας από 30 ετών και άνω (έτος γέννησης 1989 και πριν).
Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο σε μια κατηγορία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Άνδρες ηλικίας από 35 ετών και άνω και Γυναίκες από 30 ετών και
άνω.

Τα τουρνουά της κατηγορίας Β1 είναι τουρνουά ανοιχτής συμμετοχής
με κλειστό ταμπλό 32 μόνο αθλητών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες αλλά θα συμμετέχουν
οι 32 με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι εκείνη τη στιγμή από αυτούς
που θα δηλώσουν συμμετοχή σε κάθε κατηγορία.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τη συμπλήρωση του ταμπλό θα γίνεται
κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων αθλητών για την απόκτηση
δικαιώματος συμμετοχής(πχ αν για την 32η θέση ισοβαθμούν 3 αθλητές,
θα γίνει κλήρωση ώστε ένας από τους τρεις να συμπληρώσει την
32αδα.
Οι αθλητές που δεν θα καταφέρουν τελικά να είναι στους 32 θα πρέπει
να είναι σε διαθεσιμότητα ώστε, με σειρά βαθμολογικής
προτεραιότητας, να συμπληρώσουν το ταμπλό σε περίπτωση που
υπάρξει κάποια αποχώρηση από αυτό. Καμία προσθήκη δε θα γίνει
από την έναρξη του τουρνουά και μετά.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ:
Οι δηλώσεις ή οι αποσύρσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τον κάθε αθλητή χωριστά στο
e-mail cretetennisveterans@gmail.com ή πατώντας τον σύνδεσμο:
https://forms.gle/wb2xp8R5PFEXn5vj7
που σας παραπέμπει στην συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Oι αποσύρσεις στο mail ή με νέα
δήλωση όπως η αρχική με την ένδειξη ΑΠΟΣΥΡΣΗ στις παρατηρήσεις.
Η σχετική φόρμα υπάρχει και στο site της Ένωσης όπως επίσης και στις σχετικές ομάδες του
facebook. Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αποσύρσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 30-09-2019
ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00. Όσοι επιλέξουν να δηλώσουν με e-mail θα λάβουν επιβεβαίωση
λήψης. Για να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται
το έτος γέννησης, η κατηγορία, ο τόπος διαμονής και το κινητό τηλέφωνο του συμμετέχοντα
Η λίστα με τις συμμετοχές όλων των κατηγοριών θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια των
δηλώσεων ώστε να μπορεί ο κάθε ένα να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στο παρακάτω link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2xWYlEtp2m8rWTP-1aG7B2iYq96nV5BlpEFDOULVk/edit?usp=sharing
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει από την Επιτροπή Βετεράνων τη Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 και
ώρα που θα ανακοινωθεί.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ :
Οι αγώνες της φάσεις των 32 σε όλες τις κατηγορίες θα διεξάγονται σε 2 mini sets των 4
games. Σε περίπτωση ισοπαλίας 3-3 στα games τότε το μίνι σετ θα ολοκληρώνεται στα 5
νικηφόρα games, με set tie break 7 πόντων στην περίπτωση ισοβαθμίας 4-4 στα games.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας 1-1 στα set, τότε θα παίζεται match tie-break 10 πόντων.
Σε όλους τους επόμενους γύρους οι αγώνες θα διεξάγονται κανονικά σε 2 set των 6 games
με set tie break 7 πόντων στην περίπτωση ισοβαθμίας 6-6. Και εδώ σε περίπτωση ισοβαθμίας 11 στα set, τότε θα παίζεται match tie-break 10 πόντων.
Στη κατηγορία των Γυναικών, διεξαγωγή mini sets θα έχουμε μέχρι και τη φάση των 16
ενώ από τα προημιτελικά και μετά θα έχουμε διεξαγωγή κανονικών σετ.
- Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν ζέσταμα 5 με 10 λεπτά εκτός γηπέδων και μετά 5 –
6 λεπτά εντός γηπέδων αυστηρά. Τον έλεγχο της εν λόγω κατάστασης θα αναλάβουν οι νικητές
των προηγούμενων αγώνων.

Όλα τα games γίνονται με διαδικασία Αβαντάζ στο 40-40.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:
Παράβολο συμμετοχής στους αγώνες ορίζονται τα 20€ εκ των οποίων 1€ θα πηγαίνει σ ένα ταμείο το
οποίο ορίζεται ως ‘’Ταμείο Βετεράνων’’ και το οποίο θα τηρεί η εκάστοτε επιτροπή βετεράνων. Με τα
19€ εναπομείναντα θα πρέπει ο διοργανωτής όμιλος να χορηγεί καινούργιες μπάλες σ όλους τους
αγώνες, να παρέχει έπαθλα για τους 4 πρώτους κάθε κατηγορίας και ένα γεύμα σ όλους τους αθλητές
την δεύτερη μέρα διεξαγωγής των αγώνων.

Ο διοργανωτής υποχρεούται να φροντίσει την παρουσία του γιατρού καθ’ όλη την διάρκεια των
αγώνων.
ΔΕΞΙΩΣΗ :
Η διεξαγωγή της δεξίωση θα παρατεθεί από τον διοργανωτή όμιλο την δεύτερη μέρα των
αγώνων(Σάββατο) σε μέρος που θα ανακοινωθεί.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται ο κος. Κονταξάκης Αναστάσιος (6906724236 ) και ο κος.
Δρυμαλίτης Γεώργιος (6936387110)
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται η κα. Γρηγοράκη Πωλίνα (6944100797)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Θα ανακοινωθεί
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 6906724236, 6936387110, 6944100797
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Η κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων είναι ευθύνη των ιδίων.
Οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια
που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, ή θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους
στο Τουρνουά, αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα
επιλέγουν να τους αναλάβουν.
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή παράγοντα
τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή
άλλες απαιτήσεις, η Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. και η επιτροπή βετεράνων ουδεμία ευθύνη φέρει.
Η Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ και η επιτροπή βετεράνων δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά για την
καταλληλότητα και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί το Πρωτάθλημα και
αναγνωρίζεται από τους συμμετέχοντες αθλητές-τριες, ότι η συμμετοχή τους μπορεί να
εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, τραυματισμού, κλοπής ή ζημιάς.
Οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι προκειμένου να
συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα απαιτείται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα στη Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ.
(Επώνυμο, Όνομα, Τόπος διαμονής, έτος γέννησης και τηλέφωνο), και γνωρίζουν και κατανοούν
ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. και την επιτροπή
βετεράνων για την Διαχείριση του Πρωταθλήματος.
Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες συμφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία
τους σε φωτογραφίες ή video που θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην τηλεόραση ή στις
εφημερίδες.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Σύστημα Βαθμολόγησης:
Βαθμολογία:
Κυρίως Ταμπλό:
1ος
180
2ος
120
3–4
80
5–8
50
9 – 16
30
17 – 32
15
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ζ΄ ΕΝΩΣΗΣ
Κωνσταντίνος Μπόγρης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Μανώλης Κληρονόμος

