ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ JUNIOR MASTERS 2020
Η Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. για το 2020 θα διοργανώσει για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Masters Junior για
τους 8 καλύτερους αθλητές και τις 8 καλύτερες αθλήτριες στις κατηγορίες 12, 14, 16 της Κρήτης με
βάση την Ενωσιακή βαθμολογία (ξεχωριστή από την Πανελλαδική) στην οποία θα προσμετρήσουν όλα
τα πρωταθλήματα Ε3 στα οποία έχει πάρει μέρος ο κάθε αθλητής / αθλήτρια.
Το τουρνουά Masters Juniors 2020 θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των
πρωταθλημάτων επιπέδου Ε3 (Παγκρήτια) σε ημερομηνία και μέρος που θα οριστεί εν καιρώ σε
συνάρτηση του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ε.Φ.Ο.Α. και της Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν συμμετάσχει σε
τουλάχιστον 2 από τα Ε3 πρωταθλήματα του 2020 και με την τελική κατάταξη βρίσκονται στην 1η 8άδα.
Η βαθμολογία από την οποία προκύπτουν οι 8 καλύτεροι για το MASTERS είναι η Ενωσιακή
βαθμολογία η οποία υπολογίζεται ανεξάρτητα από την Εθνική βαθμολογία και προσμετρά όλα τα
πρωταθλήματα Ε3 για το 2020 (χωρίς Ε1, Ε2, Πανελλήνιο, Πανελλαδικό Masters και Διεθνή
πρωταθλήματα). Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι όμοιος με αυτόν της εθνικής βαθμολόγησης και οι
βαθμοί που ισχύουν είναι:
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Η γενική βαθμολογία είναι μία και σε περίπτωση συμμετοχής σε μεγαλύτερη ηλικιακή
κατηγορία η βαθμολογία που αποκτιέται μπαίνει σε όλες τις κατηγορίες που έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Αθλητής ή αθλήτρια που βρίσκεται μέσα στην 8άδα σε 2 ή περισσότερες κατηγορίες (π.χ. και
στα 12άρια και στα 14άρια) έχει το δικαίωμα να επιλέξει σε ποια κατηγορία θα παίξει. Σε περίπτωση
που κάποιος αθλητής / αθλήτρια συμμετέχει σε άλλη κατηγορία (π.χ. στα 14άρια και όχι στα 12άρια) ή
δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχει, η θέση του καλύπτεται από τον 9ο, 10ο, 11ο ή 12ο παίκτη / παίκτρια
στην κατάταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσότερων παικτών στην 8η θέση δικαίωμα συμμετοχής στο
masters θα έχουν ο αθλητής / αθλήτρια που βρίσκεται ψηλότερα στην Πανελλαδική βαθμολογία. Αν
και σε αυτή την περίπτωση ισοβαθμούν τότε δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι και όλες που
ισοβαθμούν.

Η Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. θα έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει 1 wild card σε κάθε κατηγορία έτσι
ώστε αν υπάρχει αθλητής / αθλήτρια ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει στον απαραίτητο αριθμό Ε3
πρωταθλημάτων αλλά βρίσκεται στις 10 πρώτες θέσεις στην Πανελλήνια κατάταξη να μπορεί να
πάρει μέρος στο Junior Masters 2020. Η wild card θα δίνεται κατόπιν αιτήματος του συλλόγου του
αθλητή ως την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων.
Η διάρκεια του Masters Junior 2020 της Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. θα είναι 2 ή 3 ημέρες (Παρασκευή,
Σάββατο & Κυριακή) και θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
Στην φάση των ομίλων οι αθλητές θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 4άρων ή 5 (σε περίπτωση που
στην 8ή θέση ισοβαθμούν 2 παίκτες / ιες) παικτών / παικτριών και οι αγώνες θα διεξαχθούν με το
σύστημα round robin.
Ο διαχωρισμός των παικτών-τριων στους δύο ομίλους θα γίνει ως εξής:
Το 1 και 2 μπαίνουν επικεφαλής του Α ή Β ομίλου με κλήρωση.
Το 3 και 4 μπαίνουν στην 2η θέση του Α ή Β ομίλου με κλήρωση.
Το 5 και 6 μπαίνουν στην 3η θέση του Α ή Β ομίλου με κλήρωση.
Το 7 και 8 (και 9 αν υπάρχει) μπαίνουν στην 4η (5η) θέση του Α ή Β ομίλου με κλήρωση.
ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ
Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες round robin στους ομίλους θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης ως εξής:
1) Ο παίκτης/ παίκτρια που κατέλαβε τη 1η θέση στους αγώνες του round robin του Α ομίλου με
τον παίκτη/ παίκτρια που κατέλαβε τη 1η θέση στους αγώνες του round robin του Β ομίλου για
τις θέσεις 1, 2.
2) Ο παίκτης/ παίκτρια που κατέλαβε τη 2η θέση στους αγώνες του round robin του Α ομίλου με
τον παίκτη/ παίκτρια που κατέλαβε τη 2η θέση στους αγώνες του round robin του Β ομίλου για
τις θέσεις 3, 4.
3) Ο παίκτης/ παίκτρια που κατέλαβε τη 3η θέση στους αγώνες του round robin του Α ομίλου με
τον παίκτη/ παίκτρια που κατέλαβε τη 3η θέση στους αγώνες του round robin του Β ομίλου για
τις θέσεις 5, 6.
4) Ο παίκτης/ παίκτρια που κατέλαβε τη 4η θέση στους αγώνες του round robin του Α ομίλου με
τον παίκτη/ παίκτρια που κατέλαβε τη 4η θέση στους αγώνες του round robin του Β ομίλου για
τις θέσεις 7, 8.
5) Ο παίκτης/ παίκτρια που κατέλαβε τη 5η θέση στους αγώνες του round robin κάποιου ομίλου
αυτόματα κατατάσσεται 9ος / 9η.
Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία δεν έχει πλήρη συμμετοχή (8 παίκτες-τριες) η σειρά των αγώνων
θα έχει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.
*Οι αγώνες, για όλες τις κατηγορίες Α/Κ 12/ 14/16, θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα set (6-6 tie-break
7 πόντων) και σε περίπτωση 3ου set παίζεται match tie break των 10 πόντων.
* Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης-τρια δεν αγωνιστεί σε κάποιο αγώνα το αποτέλεσμα θα είναι 60/ 6-0 υπέρ του αντιπάλου του.
* Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων παικτών-τριών η κατάταξή τους προκύπτει σύμφωνα με
τον κανονισμό της I.T.F. για την κατάταξη παικτών με σύστημα round robin, που έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ROUND ROBIN
*Ο παίκτης-τρια παίρνει ένα βαθμό για κάθε νίκη.
*Αν δύο παίκτες – τριες έχουν ίσο αριθμό βαθμών, το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσά τους θα κρίνει
τον νικητή.

*Αν τρεις ή περισσότεροι παίκτες – τριες έχουν ίσο αριθμό βαθμών, ακολουθείται η διαδικασία:
-Το ποσοστό των κερδισμένων σετ προς τα παιγμένα σετ εναντίων όλων των παικτών-τριών,
κρίνει τον νικητή-τρια.
- Αν το ποσοστό των κερδισμένων σετ είναι ίσο, το ποσοστό των κερδισμένων games προς τα
παιγμένα games εναντίων όλων των παικτών – τριών , κρίνει τον νικητή-τρια.
-Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, αυτή θα λυθεί με κλήρωση.
Αν κάποιος αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός κτλ.) θα καταμετρηθεί για θέματα
ισοβαθμίας το πλήρες σκορ. Π.χ. Αν προηγείται ο Παίκτης Α του Παίκτη Β 6-1 2-0 και ο Παίκτης Β
τραυματιστεί και εγκαταλείψει, το σκορ θα καταγραφεί ως 6-1 6-0. Αν ένας αγώνας είναι walk-over το
σκορ θα καταγραφεί ως 6-0/ 6-0.
Το Masters Junior 2020 της Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. θα έχει χαρακτήρα γιορτής με δώρα για όλους τους
συμμετέχοντες και έπαθλα στους νικητές σαν επιβράβευση των προσπαθειών ολόκληρης της
αγωνιστικής σεζόν 2018.
Η Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα της αλλαγής του παραπάνω σχεδιασμού
εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΑΠΟ ΤΗΝ Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ.

