
         Ζ' ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑIΡIΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

                 Μέλος της Ελληνικής Φίλαθλης Οµοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) 
 
 
ΑΡ. ΠΡ.   52                                                                                                              Ηράκλειο 15-10-2019 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
"MASTERS” ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2019  

ΑΝΔΡΩΝ (35+, 45+) ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (30+) 
01 ΕΩΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

 
Η Ζ΄ Ένωση Φ.Σ.Α.Κ. και η Παγκρήτια επιτροπή Βετεράνων σε συνεργασία με τον όμιλο 

Π.Ο.Η. (Παναθηναικός Όμιλος Ηρακλείου) SPORT POINT (Μαρκαντωνάκης), προκηρύσσει το 
MASTERS ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (35+, 45+ ετών) και ΓΥΝΑΙΚΩΝ (30+ ετών) για το έτος 2019, το 
οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα του ομίλου Π.Ο.Η. SPORT POINT Καστρινογιαννάκη 1 και 

Δερβενακίων από την Παρασκευή 01 έως και την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019.    
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. 

 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 8 πρώτοι αθλητές που έχουν προκύψει από την 
βαθμολογία των εννέα (9) Πρωταθλημάτων των ανδρών και των τεσσάρων (4) πρωταθλημάτων 
των γυναικών που έχουν γίνει το έτος 2019.  

Σε περίπτωση αποχώρησης αθλητή ή αθλήτριας στην φάση των Ομίλων, ο αθλητής ή η 
αθλήτρια που αποχωρεί, δύναται να αντικατασταθεί από όποιον αθλητή ή αθλήτρια είναι 
διαθέσιμος να συμμετάσχει, κατά σειρά προτεραιότητας και εφόσον βρίσκεται εντός 16άδας. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, ο αθλητής ή η αθλήτρια που θα κληθεί να παίξει, 
συνεχίζει με την βαθμολογία που είχε συγκεντρώσει αυτός ή αυτή που αποχώρησαν, μέχρι της 
στιγμή της αποχώρησης.  

Βαθμολογία  
Οι αποχωρήσαντες παίρνουν τους βαθμούς που συγκέντρωσαν έως τη στιγμή της 

αποχώρησης τους, ενώ οι αντικαταστάτες τους παίρνουν τους βαθμούς που αντιστοιχούν 
στους αγώνας που συμμετείχαν.» 

Οι αθλητές της 8άδας κάθε κατηγορίας είναι οι παρακάτω: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 35+ 
1ος Κονταξάκης Τάσος (480) 2ος Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος (420) 3ος  Μπόγρης Κώστας (360), 
4ος  Κόκκαλης Μάνος (350) 5ος Φανουράκης Μάνος (270), 6ος Καστρινάκης Γιάννης (230),  7ος 
Κάργατζης Κώστας (230), 8ος Σχοινοπλοκάκης Δημήτρης (180) 
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Αναπληρωματικοί με πιθανότητα συμμετοχής λόγω τραυματισμού ή αποχώρησης παίκτη στη 
φάση των ομίλων και σειρά κατάταξης: 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγ.Νικολαος 

ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σητεία 

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ρεθυμνο 

ΓΑΛΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ρεθυμνο 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ρεθυμνο 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ηρακλειο 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ρεθυμνο 

ΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σούδα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 45+ 
1ος Χαλέπης Σίμος (620), 2ος Πάγιος Παναγιώτης (400), 3ος Κοτσώνας Παναγιώτης (340) 4ος 
Ανυφαντάκης Μιχάλης (330) 5ος Πτερούδης Βαγγέλης (290)  6ος Αλεξανδρινός Νικόλαος (250), 
7ος Ταμιωλάκης Φώτης (220), 8ος  Ρομπογιαννάκης Δημήτρης (200)  
 
Αναπληρωματικοί με πιθανότητα συμμετοχής λόγω τραυματισμού ή αποχώρησης παίκτη στη 
φάση των ομίλων και σειρά κατάταξης: 

ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ Χανια 

ΨΑΡΙΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αγ. Νικόλαος 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΔΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ηρακλειο 

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Ρεθυμνο 

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ηρακλειο 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ηρακλειο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κουνουπιδιανά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30 + 
1η Καλύβα Αννα (480), 2η Χειλουδάκη Δέσποινα (190), 3η Κοκκολάκη Κατερίνα (180), 4η  
Βιδαλάκη Τόνια  (170), 5η Νικοπούλου Βαρβάρα (160) 6η Σοφουλάκη Ελένη (160), 7η 
Ταβλαδάκη Ντέπυ  (150), 8η Busovska Martina (130)    
 
Αναπληρωματικές με πιθανότητα συμμετοχής λόγω τραυματισμού ή αποχώρησης παίκτη στη 
φάση των ομίλων και σειρά κατάταξης: 

ΣΙΓΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 
Άγιος 

Νικόλαος 

ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΙΡΚΑ Ηράκλειο 

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΙΡΜΑ Ηράκλειο 

ΤΣΑΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γεωργιούπολη 

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σουδα 

Baranova Yulia Xania 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ηράκλειο 

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΛΕΚΑ Σητεία 

ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ιεράπετρα 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χανια 
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  Σημείωση: Όσοι  αθλητές και αθλήτριες της 8άδας δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν, 
παρακαλούμε να μας το δηλώσετε τηλεφωνικώς στο 6979228920 ή με e-mail στο 
cretetennisveterans@gmail.com έως την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 για να 
ενημερωθούν οι αναπληρωματικοί και να καλυφθούν οι κενές θέσεις.                         
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες κάθε κατηγορίας θα χωριστούν σε δυο (2) Ομίλους ως εξής 
(σε περιπτώσεις  ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση): 
 
        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35+                                                    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45+ 
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ            Β΄ ΟΜΙΛΟΣ                            Α΄ ΟΜΙΛΟΣ        Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
     1ος     (Α1)         2ος     (Β1)                                1ος     (Α1)         2ος    (Β1) 
3ος ή 4ος  (Α2)    3ος ή 4ος (Β2)                           3ος ή 4ος  (Α2)    3ος ή 4ος (Β2) 
5ος ή 6ος  (Α3)    5ος ή 6ος  (Β3)                           5ος ή 6ος  (Α3)    5ος ή 6ος (Β3) 
7ος ή 8ος  (Α4)    7ος ή 8ος (Β4)                           7ος ή 8ος  (Α4)    7ος ή 8ος (Β4) 
 
                                                                 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ        Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
1ος     (Α1)         2ος    (Β1) 

3ος ή 4ος  (Α2)    3ος ή 4ος (Β2) 
5ος ή 6ος  (Α3)    5ος ή 6ος (Β3) 

                           
Κλήρωση Ομίλων: 

Η κλήρωση για την κατάρτιση των Ομίλων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 21:00 από την επιτροπή βετεράνων,  και μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος 
επιθυμεί στην ομάδα των βετεράνων στο facebook στο παρακάτω λινκ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmlg-
GVNx7NRiKcr3G678zMPGZiK1wv2680XuMRBovk/edit?usp=sharing 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν σε αυτό το λινκ να ελέγξουν τις συμμετοχές τους, να δουν 
τη κλήρωση καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων. 

Οι συμμετοχές η εξέλιξη και το πρόγραμμα θα υπάρχουν και σε ειδική εφαρμογή του 
ομίλου Π.Ο.Η. SPORT POINT για συσκευές android και IOS που μπορείτε να κατεβάσετε στις 
συσκευές σας από τα αντίστοιχα stores. (όνομα εφαρμογής: sport point center). 

Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση. 

Β΄ ΦΑΣΗ  
Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της A’ φάσης θα έχουν παίξει όλοι με όλους σε κάθε 

Όμιλο. Έτσι θα έχουμε την τελική βαθμολογία κάθε Ομίλου με τις νίκες και ήττες του κάθε 
αθλητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικών-ηττών 2 ή 3 αθλητών στην φάση των Ομίλων θα 
λαμβάνονται υπ’ όψη κατά σειρά: α) οι μεταξύ τους αγώνες (νίκες-ήττες),       β) το ισοζύγιο των 
σετς συνολικά (κερδισμένα – χαμένα) και γ) το ισοζύγιο των games συνολικά (κερδισμένα – 
χαμένα). Το tie-break των 10 πόντων (3ο σετ) αντιστοιχεί με ένα set στο ισοζύγιο των sets και με 
ένα game στο ισοζύγιο των games. 
 
 
 

mailto:cretetennisveterans@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmlg-GVNx7NRiKcr3G678zMPGZiK1wv2680XuMRBovk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmlg-GVNx7NRiKcr3G678zMPGZiK1wv2680XuMRBovk/edit?usp=sharing
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Τελικές βαθμολογίες ομίλων 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35+                                                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45+ 
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ            Β΄ ΟΜΙΛΟΣ                            Α΄ ΟΜΙΛΟΣ        Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
       Α1΄                  Β1΄                                        Α1΄                      Β1΄  
       Α2΄                  Β2΄                                        Α2΄                      Β2΄  
       Α3΄                  Β3΄                                        Α3΄                      Β3΄  
       Α4΄                  Β4΄                                        Α4΄                      Β4΄  
 
                                          ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
                           Α΄ ΟΜΙΛΟΣ        Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
                                     Α1΄                      Β1΄  
                                      Α2΄                      Β2΄  
                                      Α3΄                      Β3΄ 
                                      Α4’                      Β4’  
     Κατά τη δεύτερη φάση ακολουθούν αγώνες χιαστί ως εξής: 

Κυριακή 23/10/2018  
 

γήπεδο 1 γήπεδο 2 γήπεδο 3 γήπεδο 4  

Ημιτελικός 
Α2΄– Β1΄ 

(45+) 

Ημιτελικός  
Α1΄- Β2΄ 

(45+) 

Ημιτελικός  
Α2΄– Β1΄ 

(ΓΥΝ) 

Ημιτελικός  
Α1΄- Β2΄ 

( ΓΥΝ) 

Ημιτελικός 
Α2΄– Β1΄ 

(35+) 

Ημιτελικός  
Α1΄- Β2΄ 

(35+) 

  

    

 
Τελικός 

(35+) 

 
Τελικός 

(45+) 

 
Τελικός  

(ΓΥΝ) 

 
Τελικός  

(55+) 

Απονομές Απονομές Απονομές Απονομές 

 
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, και 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.   
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει στα δύο (2) νικηφόρα sets με tie break των επτά (7) 
πόντων στην ισοπαλία (6 – 6 games). Σε περίπτωση 3ου set θα παίζεται ένα τελικό tie break των 
10 πόντων.  
 
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: 
Υπεύθυνοι αγώνων ορίζονται ο κ. Μαρκαντωνάκης Μανόλης 6944720760 
                                                      

ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
Επιδιαιτητής αγώνων ορίζεται ο κ. Μαρκαντωνάκης Αντώνης 6942992620 

 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:    

Ιατρός αγώνων θα ανακοινωθεί  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Σπορτποιντ: 2810322244, 
6944720760, 6932104370, 6942992620 
 
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. ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Η Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ 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. 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: 
 

 
Η βαθμολογία των Masters προστίθεται  στη βαθμολογία των παικτών για να βγει το τελικό 
άθροισμα της χρονιάς με το οποίο θα ξεκινήσει η σεζον 2020. 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ζ΄ ΕΝΩΣΗΣ                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  
      Κώστας Μπόγρης                                                       Μανόλης Κληρονόμος 
 

Κάθε νίκη στον όμιλο      10 
Νικητής Ημιτελικού         20                            
Νικητής Τελικού               40 
Undefeated Champion    90 

   

 


