
Open Tennis Tournament 
Προκήρυξη αγώνων 2019 
  
 
 
22 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2019 
            
Ημερομηνίες αγώνων 
Έναρξη: Σάββατο 22 Ιουνίου   
Λήξη: Κυριακή 14 Ιουλίου 
 
Consolation Μονού 
Έναρξη: Δευτέρα 1/7 Λήξη: Παρασκευή 12/7 
Υπάρχει περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξεως λόγω αναπάντεχων καιρικών 
συνθηκών ή μεγάλης συμμετοχής. 
 
 
Κατηγορίες 
 
Μονά                                                         

 
 Ανδρών Beginners 
 Ανδρών έως 29 
 Ανδρών έως 30-39 

 Ανδρών 40-49 

 Ανδρών 50-59 

 Ανδρών 60+ 

 

 Γυναικών Beginners 
 Γυναικών έως 39 

 Γυναικών 40-49 

 Γυναικών 50+ 

Διπλά 

 Διπλά Ανδρών έως 39 

 Διπλά Ανδρών 40-49 

 Διπλά Ανδρών 50+ 

 Διπλά Ανδρών Beginners 

 Διπλά Γυναικών 

 Μικτό έως 39  

 Μικτό 40+ 
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Τρόπος διεξαγωγής τουρνουά 
Μονά: 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tiebreak των 7 πόντων). Σε περίπτωση 
ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων 
 
Διπλά: 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tiebreak των 7 πόντων) με το σύστημα NOAD 
και τελικό σετ ένα match tie-break των 10 πόντων. 
 
Begginers / Consolation: 2 νικηφόρα σετς των 4 games με το σύστημα του fast 4 tennis 
(no-ad, στο 3-3 tie brake 5 πόντων και στο  1-1 σετ set tiebrake 10 πόντων) 
 
Ώρες έναρξης: Καθημερινές: 16:00 Σαββατοκύριακα: 10:00 
Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών δύναται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην 
ώρα έναρξης και στο πρόγραμμα των αγώνων. Για την κατηγορία του consolation οι 
ώρες έναρξης των αγώνων θα είναι καθημερινές από τις 16:00 μέχρι τις 18:00 
 
Έδρα: Sunny Sports club 
Διεύθυνση: Καστρίτσας 61, Νέα Ερυθραία 146 71 
 
Επιφάνεια: 
 2 συνθετικά γήπεδα χόρτου (carpet) 
 2 σκληρής επιφάνειας (green set) 
 
Επιδιαιτητές Αγώνων 
Μέμμος Γιώργος, Νίκος Μπάρδαβος  
Διευθυντής Αγώνων 
Μαίρη Σεραφείμ  
Γραμματεία Αγώνων 
Η γραμματεία του Sunny Club 
Ιατρός Αγώνων 
Θα ανακοινωθεί 
 
Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων 
• Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην 

γραμματεία. Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την 
προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα. 

• Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το 
δικαίωμα να γράφονται στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την 
δυνατότητα να μπουν στο ταμπλό, με σειρά προτεραιότητας, εφόσον κάποιος 
αγωνιζόμενος/-η ενημερώσει είτε τηλεφωνικά ότι δεν θα παρουσιαστεί είτε δεν 
εμφανιστεί στον προγραμματισμένο του/της αγώνα. Η Λίστα Αναπληρωματικών θα 
κλείνει με την έναρξη των αγώνων της κατηγορίας του. 

• Οι αγωνιζόμενοι/-ες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον παρτενέρ τους στα Διπλά 
(σε περίπτωση αδυναμίας του συμπαίκτη να συμμετάσχει) αρκεί να μην έχουν 
παίξει κάποιο αγώνα στο ταμπλό. 

• Η πρόληψη της υγείας του κάθε αθλητή/-τριας είναι προσωπική του ευθύνη. 
• Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας του club. 

https://www.google.com/search?q=sunny+sports+club+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnJyiurtNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqhSX5uVVKhQX5BeVFCsk55QmKZzbcm7nua3ne8_tON96bu_55nPbAbxb_SJVAAAA&ludocid=17208935101120951845&sa=X&ved=2ahUKEwiO2fSYiNThAhVNmIsKHbo4D2oQ6BMwFnoECAwQAw
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Πληροφορίες δήλωσης συμμετοχής   
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την Πέμπτη 
20/6/2019 και ώρα 21:00   
  
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής 
 μέσω τηλεφώνου στο 210-8136148, 210-8135101 (καθημερινές 16.00 – 21.30, 

Σάββατο 10.00 – 21.30 & Κυριακή 10:00 – 20:00) 
 μέσω e- mail στο welcome@sunnyclub.gr 

 
Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής   
Στη δήλωση συμμετοχής οι συμμετέχοντες πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν 
· Ημερομηνία γεννήσεως   
· Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
· Email (εφόσον διαθέτουν) 
· Κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν . 
· Ημέρα (μία καθημερινή) και ώρες που δεν μπορούν να αγωνισθούν.  Δίνεται η 
δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν και συμφωνούν οι αντίπαλοι τους, να αγωνισθούν 
πρωινές ώρες αλλά χωρίς την εποπτεία επιδιαιτητή και γιατρού αγώνων.  
 
Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679), συμπληρώνοντας την δήλωση συμμετοχής μας δίνετε τη ρητή σας 
συγκατάθεση προκειμένου να τηρούμε το email και το τηλέφωνό σας, με σκοπό την 
επικοινωνία και ενημέρωσή σας σχετικά με την διεξαγωγή των αγώνων και 
πληροφορίες σχετικά με το club και τις υπηρεσίες μας. 
 
 H Γραμματεία των αγώνων θα λάβει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες που θα 

δηλωθούν στον καταρτισμό του προγράμματος και θα τις ικανοποιεί μόνο σε 
περίπτωση που αυτό είναι εφικτό σε σχέση με την δυνατότητα υλοποίησης του 
προγράμματος των αγώνων.   

 Το πρόγραμμα των αγώνων είναι ευθύνη του Επιδιαιτητή και του Διευθυντή των 
αγώνων, για την ενημέρωση των παικτών υπεύθυνη είναι η γραμματεία του 
τουρνουά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι παίκτες να κανονίζουν μεταξύ 
τους το αγωνιστικό τους πρόγραμμα. 

 Σε περίπτωση μη συμφωνίας των παικτών στην ώρα και ημέρα του αγώνα θα 
γίνεται κλήρωση.  Οι αγωνιζόμενοι, εάν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν συμμετοχή σε κατηγορία μικρότερη της ηλικίας τους. 

 Σε περίπτωση που αγωνιζόμενος/-η δηλώσει σε τρεις (3) κατηγορίες ενδέχεται να 
αγωνισθεί σε τρεις (3) αγώνες ημερησίως. Οι διοργανωτές διατηρούν τη 
δυνατότητα πιθανής σύμπτυξης 2 κατηγοριών σε 1, εάν δεν πληρείται ικανός 
αριθμός αθλητών/τριών 

 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την ημέρα 
και ώρα τέλεσης του αγώνα τους. 

 Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την ώρα του αγώνα 
τους τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2108136148 και 2108135101 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε παραπάνω από τρεις  (3) κατηγορίες 

mailto:welcome@sunnyclub.gr
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Χρηματική εισφορά 
25 ευρώ για μία κατηγορία, + 15 ευρώ για την δεύτερη κατηγορία, + 10 ευρώ για την 
τρίτη κατηγορία 
 
Έπαθλα: Έπαθλα θα δοθούν στους δυο πρώτους νικητές 
 
 
Κλήρωση δώρων 
 
Η κλήρωση των δώρων του τουρνουά θα γίνει την Κυριακή 14/7/2019 μετά τις 
απονομές των επάθλων. 
 
Για την κλήρωση θα δίδεται ένας λαχνός στον αθλητή ή την αθλήτρια στον πρώτο 
αγώνα κάθε κατηγορίας στην οποία συμμετέχει και ένας επιπλέον λαχνός για κάθε 
νικηφόρο αγώνα. Ταυτόχρονη συμμετοχή σε μονά, διπλά και μικτά δίνει την 
δυνατότητα για απόκτηση πολλαπλασίου αριθμού λαχνών. Η παρουσία στην κλήρωση 
που θα ακολουθήσει την τελετή απονομής επάθλων στους νικητές είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απόκτηση των δώρων που θα κληρωθούν. Σε περίπτωση 
αδυναμίας παρουσίας στην κλήρωση, η συμμετοχή σε αυτή θα ισχύσει με την 
προϋπόθεση υποβολής γραπτής εξουσιοδότησης πριν την κλήρωση 
 
Όροι συμμετοχής: 
Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των 
αγωνιζομένων της δυνατότητας δημοσίευσης φωτογραφιών/video από τους αγώνες 
και τους ευρύτερους χώρους του Club τις ημέρες του τουρνουά. Σε περίπτωση που 
επιθυμεί κάποιος το αντίθετο παρακαλείται να το δηλώσει στη Γραμματεία του Club. 
  
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αποδέχονται την επιθυμία της Sunny tennis sports 
club να διατηρεί τα στοιχεία τους (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), για να γνωστοποιούνται, με συμβατικά ή 
ηλεκτρονικά μέσα, ενημερωτικά έντυπα και ενημερώσεις σχετικά με υπάρχοντα ή νέα 
προϊόντα που αφορούν στους συμμετέχοντες, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη 
επιβάρυνση των μελών. Χρήση των στοιχείων των συμμετεχόντων για οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό απαγορεύεται. 
 
Όλοι οι αγώνες πιθανόν να βιντεοσκοπούνται για λόγους ασφαλείας και για χρήση 
από τους παίκτες. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Club. 
 
Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσης προκήρυξης. 
 
 
Διευθυντής Αγώνων                           Επιδιαιτητής                       β’ Επιδιαιτητής 
 
Μαίρη Σεραφείμ                                 Μέμμος Γεωργιος      Μπάρδαβος Νίκος 


