Ο.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
5ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
9ου OPEN ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ονομασία
Κατηγορίες
9ο OPEN ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ <<ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
Μονά Ανδρών-Γυναικών, Διπλά Ανδρών-Γυναικών,
ΕΛΛΑΔΑΣ>>
Διπλά Μικτά
Ημερομηνίες
πρώτη ημέρα αγώνων
ημερομηνία λήξης αγώνων
23 Απριλίου – 7 Ιουνίου 2018
23/4/2018
7/6/2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση γηπέδων : 5ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έδρα
Ο.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΛΑΝΗΣ
Επιφάνεια
4 χωμάτινα
Μπάλες : WILSON
Καραμήτρος Κων/νος, Μαρκούλης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Επιδιαιτητής
Γιατρός
Κώστας,
Διευθυντής
Γραμματεία ΟΑΛ 2410591693, 6943853931,
Βαχλιώτης Αλέξης
αγώνων
αγώνων
6982773732
κατά τη διάρκεια των αγώνων
τηλέφωνο επιβεβαίωσης συμμετοχών
2410591693,
Τηλέφωνα
2410591693, 6982773732
6943853931,6982773732
ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης
Έως Σάββατο 21 Απριλίου (ώρα 15:00)
Ημερομηνία απόσυρσης
Έως Σάββατο 21Απριλίου (ώρα 15:00)
Τρόπος δήλωσης συμμετοχής
Τηλεφωνικά στα τηλ. 2410591693, 6982773732,
Ημερομηνία κληρώσεων - Τοποθεσία
Σάββατο 21 Απριλίου ΟΑΛ (ώρα 17:00)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τηλέφωνο
Επίσημη ιστοσελίδα
2410591693,
Ώρες ενημέρωσης
WWW.OALARISSAS.GR
6943853931
Από Κυριακή 22 Απριλίου 2018
+ Facebook
6982773732,
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τοπικά βαθμολογούμενο-Κατάρτιση main draw με βάση το 8ο open 2017 σε όλες τις κατηγορίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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Μικτά

1)
2)
3)

5)
6)
7)

Άνδρες – Γυναίκες

Μονά
Διπλά

Κατηγορία Ανδρών : 25+ ετών
Ταμπλό ανάλογο των συμμετοχών Αποκλείονται: 1) όσοι έχουν
γεννηθεί μετά το 1994. 2) οι αθλητές με βαθμολογία στην
πανελλήνια κατάταξη πάνω από 2 βαθμούς.
Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET.

Κατηγορία Ανδρών : 50+
Ταμπλό ανάλογο των συμμετοχών Αποκλείονται: 1) όσοι έχουν
γεννηθεί μετά το 1969. 2) οι αθλητές με βαθμολογία στην
πανελλήνια κατάταξη πάνω από δύο βαθμούς.
Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. Μέχρι και
τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super tie-break
(10 πόντων).
Κατηγορία Γυναικών
Ταμπλό ανάλογο των συμμετοχών. Αποκλείονται: 1) όσες έχουν
γεννηθεί μετά το 1994 . 2) οι αθλήτριες με βαθμολογία στην
πανελλήνια κατάταξη πάνω από δύο βαθμούς.
Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. Μέχρι και
τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super tie-break
(10 πόντων).
Αποκλείονται: 1) όλοι-ες όσοι-ες έχουν γεννηθεί μετά το 1994. 2) οι
αθλητές με βαθμολογία στην πανελλήνια κατάταξη πάνω από δύο
βαθμούς.
Άνδρες – Γυναίκες Ταμπλό ανάλογα με τις συμμετοχές.
Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. Μέχρι και
τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super tie-break
(10 πόντων).
Αποκλείονται: 1) όλοι-ες όσοι-ες έχουν γεννηθεί μετά το 1994. 2) οι
αθλητές με βαθμολογία στην πανελλήνια κατάταξη πάνω από δύο
βαθμούς.
Άνδρες - Γυναίκες
Ταμπλό ανάλογα με τις συμμετοχές.
Σύστημα Κnock out . Τρόπος διεξαγωγής 2 νικηφόρα SET. Μέχρι και
τη φάση των 8 σε περιπτώσεις 1-1 Set θα διεξάγεται Super tie-break
(10 πόντων).
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 10 αθλητών-τριών-ζευγαριών δεν θα διεξαχθεί η κατηγορία.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης αθλητή-τριας πέραν των 15 λεπτών από την προγραμματισθείσα
ώρα του αγώνα, ο αγώνας θα κατακυρώνεται στον αντίπαλο με w.o.( θα ισχύσει ο κανονισμός
ποινής).
Αν ο αθλητής συμμετέχει σε πάνω από 1 κατηγορίες μπορεί να κάνει μέχρι 1 μονό και 1 διπλό
την ίδια μέρα.
4) Ώρες έναρξης αγώνων από 11:00 έως 20:00 Κυριακές -Σάββατα
και 15:00 έως 20:00 Δευτέρα έως Παρασκευή
Μπάλες για τους αγώνες θα δίνονται από τον επιστάτη και θα ανοίγονται νέες μόνον όταν δεν
υπάρχουν παιγμένες και κατάλληλες για την σωστή διεξαγωγή του αγώνα.
Αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε
μία κατηγορία ανδρών ανάλογα με την επιλογή τους. Ή στα μονά ανδρών 25+ , ή στα μονά
ανδρών 50+. Δεν μπορούν και στις 2
Προγραμματισμένος αγώνας που αναβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο θα πραγματοποιείται
κατόπιν συνεννόησης των αγωνιζομένων εντός 7 ημερολογιακών ημερών
8) Ακύρωση αγώνων γίνεται μόνο μία φορά και μετά από συνεννόηση για κάθε αθλητή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

στη δήλωση συμμετοχής να
αναφέρονται: πιθανές
διευκολύνσεις σας στο
πρόγραμμα αγώνων.

Προσοχή όταν δηλώνετε
να δίνετε πάντα το τηλ.
Επικοινωνίας για να

Το παράβολο συμμετοχής
για μία κατηγορία είναι 15 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον κατηγορία το
παράβολο είναι 10 ευρώ.
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διευκολύνετε τους
διοργανωτές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Το sign in του κάθε
συμμετέχοντα θα γίνεται στον
πρώτο του αγώνα και για όλες
τις κατηγορίες συμμετοχής του.

