
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Με απόφαση της Επιτροπής Βετεράνων Κρήτης, το σύστημα διεξαγωγής των Παγκρήτιων Τουρνουά 

Βετεράνων για την αγωνιστική χρονιά 2019 διαμορφώνεται ως εξής: 

1) Άνδρες: 

Θα διεξαχθούν τουρνουά 2 διαφορετικών κατηγοριών με την ονομασία Β1 και Β2 αντίστοιχα.  

Τα τουρνουά της κατηγορίας Β1 είναι τουρνουά ανοιχτής συμμετοχής με κλειστό ταμπλό 32 μόνο 

αθλητών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 32 με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι εκείνη 

τη στιγμή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τη συμπλήρωση του ταμπλό θα γίνονται προκριματικοί αγώνες 

μεταξύ των ισοβαθμούντων αθλητών για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής. 

Τα τουρνουά της κατηγορίας Β2 είναι τουρνουά ανοικτής συμμετοχής, χωρίς περιορισμό στο ταμπλό. 

Από το σύνολο των 9 τουρνουά, στην τελική βαθμολογία του κάθε αθλητή θα λαμβάνονται υπόψη μόνο 

τα 4 καλύτερα, δηλαδή αυτά στα οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξάρτητα από το αν 

είναι Β1 ή Β2. 

2) Γυναίκες: 

Θα διεξαχθούν τουρνουά Β1 μόνο στις ίδιες ημερομηνίες με Β1 των ανδρών. Θα μετράνε όλα στη 

βαθμολογία της κάθε αθλήτριας. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Για το 2019 θα διεξαχθούν 9 συνολικά τουρνουά, 4 κατηγορίας Β1 και 5 κατηγορίας Β2. 

Συγκεκριμένα, τουρνουά θα διεξαχθούν στις εξής τοποθεσίες: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2019 

Α/Α Εβδομάδα Εναρξη Ημέρα Περίοδος Διοργάνωση Τόπος Διεξαγωγής 

1 7η 15/2/2019 Παρ 15 ΕΩΣ 17 ΦΕΒ 1ο Β2 Βετεράνων Ηράκλειο (Lyttos) 

2 10η 8/3/2019 Παρ 8 ΕΩΣ 10 ΜΑΡ 1ο Β1 Βετεράνων Ηράκλειο OAΑ 

3 15η 12/4/2019 Παρ 12 ΕΩΣ 14 ΑΠΡ 2ο Β2 Βετεράνων ΡΕΘΥΜΝΟ 

4 18η 3/5/2019 Παρ 3 ΕΩΣ 5 ΜΑΙΟΥ 2ο Β1 Βετεράνων ΡΕΘΥΜΝΟ 

5 21η 24/5/2019 Παρ 24 ΕΩΣ 26 ΜΑΙΟΥ 3ο Β2 Βετεράνων Άγιος Νικόλαος 

6 24η 14/6/2019 Παρ 14 ΕΩΣ 17 ΙΟΥΝ 4ο Β2 Βετεράνων Σητεία 

7 28η 12/7/2019 Παρ 12 ΕΩΣ 14 ΙΟΥΛ 3ο Β1 Βετεράνων Ιεράπετρα 

8 36η 6/9/2019 Παρ 6 ΕΩΣ 8 ΣΕΠ 5ο Β2 Βετεράνων ΧΑΝΙΑ (Σούδα) 

9 40η 4/10/2019 Παρ 4 ΕΩΣ 6 ΟΚΤ 4ο Β1 Βετεράνων ΧΑΝΙΑ (Belive) 

10 44η 1/11/2019 Παρ 1 ΕΩΣ 3 ΝΟΕ ΜΑΣΤΕΡΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ 

Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων για τα Β1 και τα Β2 είναι το εξής:  

Β1:   - Οι αγώνες της φάσεις των 32 σε όλες τις κατηγορίες θα διεξάγονται σε 2 mini sets των 4 games με 

set tie break 7 πόντων στην περίπτωση ισοβαθμίας 3-3 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 1-1 στα set, τότε 

θα παίζεται match tie-break 10 πόντων. 

- Στη κατηγορία των Γυναικών, διεξαγωγή mini  sets θα έχουμε μέχρι και τα προημιτελικά ενώ από 

κει και μετά θα έχουμε διεξαγωγή κανονικών σετ. 

Β2:   -Σε περίπτωση τουρνουά με ταμπλό 32 συμμετοχών ή μικρότερο, οι πρώτοι γύροι εως και πρίν τα 

προημιτελικά (γύρος των 16) θα διεξάγονται σε 2 mini sets των 4 games με set tie break 7 πόντων στην 

περίπτωση ισοβαθμίας 3-3 στα games. 

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας 1-1 στα set, τότε θα παίζεται match tie-break 10 πόντων. 

- Σε περίπτωση ταμπλό μεγαλύτερο από 32, τότε το σύστημα διεξαγωγής με τα mini sets θα 

συνεχίζεται και στον προημιτελικό γύρο (γύρος των 8). 

- Σε όλους τους επόμενους γύρους οι αγώνες θα διεξάγονται κανονικά σε 2 set των 6 game με set 

tie break 7 πόντων στην περίπτωση ισοβαθμίας 6-6. Και εδώ σε περίπτωση ισοβαθμίας 1-1 στα set, τότε 

θα παίζεται match tie-break 10 πόντων. 

Όλα τα games γίνονται με διαδικασία Αβαντάζ στο 40-40. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Οι υποψηφιότητες συμμετοχών θα υποβάλλονται στην Επιτροπή των Βετεράνων η οποία θα βγάζει και 

την προκήρυξη του εκάστοτε τουρνουά, θα διενεργεί τη κλήρωση και στην συνέχεια τα ταμπλό θα 

αποστέλλονται στον διοργανωτή Όμιλο ο οποίος θα βγάζει το πρόγραμμα των αγώνων και θα είναι 

υπεύθυνος για τη διεξαγωγή τους. 

Ακυρώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν μέχρι και τη προηγούμενη μέρα από αυτή της λήξης των 

συμμετοχών στη επιτροπή των βετεράνων ή στον αρμόδιο επιδιαιτητή του εκάστοτε τουρνουά ο οποίος 

θα είναι σε διαρκή επικοινωνία με την επιτροπή. 

Οι λίστες με τους συμμετέχοντες αθλητές σε κάθε τουρνουά θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για όλη 

την περίοδο που διαρκούν οι δηλώσεις συμμετοχής, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να έχουν 

συνεχή πρόσβαση σε αυτές και να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους. 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν μόνο αθλητές και αθλήτριες από την Κρήτη ή αθλητές 

που έχουν αποδεδειγμένα μετακομίσει στην Κρήτη την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά και ανήκουν 

στις κατηγορίες Βετεράνων Ανδρών ή Γυναικών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 

Το σύστημα βαθμολογίας που θα ισχύσει για την περίοδο 2019 είναι το παρακάτω: 

 

 W F SF QF R16 R32 R64 

b1/woman 180 120 80 50 30 15 - 

b2 100 70 50 30 20 10 5 

Masters Νικητής Τελ 

40 

Νικητής 

Ημιτελικού 

20 
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Η βαθμολογία του κάθε παίκτη θα έχει διάρκεια 52 εβδομάδων και θα ανανεώνεται, όπως γίνεται και 

στην διεθνή ομοσπονδία, ενώ θα προσμετρούνται τα καλύτερα 4 αποτελέσματα των τουρνουά που θα 

λάβει μέρος (Β1 ή Β2). Η βαθμολογία του 2018 συνεχίζει να ισχύει και για το 2019. 

Στα πρωταθλήματα Masters θα υπάρχει βαθμολογία (όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα). Σ αυτά θα 

αγωνίζονται οι 8 καλύτεροι βαθμολογικά βετεράνοι από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα 



από την ηλικία τους, δεν μπορούν όμως να βρίσκονται σε βαθμολογική θέση χαμηλότερη από την 16η. 

Κάθε βετεράνος έχει δικαίωμα να δηλώσει και να αγωνιστεί σε μια μόνο κατηγορία σε κάθε τουρνουά. 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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. 

Για το Masters το παράβολο ορίζεται στα 15€.   

 

ΠΟΙΝΕΣ 

Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από αγωνιστική διοργάνωση σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στις προκηρύξεις. 

Για την δικαιότερη βαθμολόγηση και με γνώμονα την αρτιότερη και χωρίς ανισότητες διεξαγωγή των 

αγώνων, θα ισχύσει το παρακάτω σύστημα ποινών: 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν τα εξής: 

i) Μη έγκαιρη απόσυρση για ιατρικούς λόγους, επιτρέπεται σε μέχρι δύο πρωταθλήματα ετησίως χωρίς 

αφαίρεση βαθμών. Ο αθλητής οφείλει να αποστείλει ιατρική βεβαίωση στην έδρα της διοργάνωσης με 

fax ή με e-mail, πριν τον προγραμματισμένο αγώνα και να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον παραλήπτη. 

ii) Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση, χωρίς να προσκομίσει Ιατρική 

Βεβαίωση, τιμωρείται με αφαίρεση 20 βαθμών από την Βαθμολογία του, την οποία είχε εκείνη την 

χρονική στιγμή. 

iii) Απόσυρση μετά την έναρξη των αγώνων για ιατρικούς λόγους γίνεται με βεβαίωση μόνο από τον 

φυσιοθεραπευτή η τον ιατρό των αγώνων. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αθλητής θα τιμωρείται με 

αφαίρεση 20 βαθμών. 

 


