ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου “Westennisclub league 2017-2018” η Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω
προκηρύσσει άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον all-seazon πρωτάθλημα , το “W.E.S.T.T”(Westennisclub Egaleo Series of
Tournaments)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : 17/11/2018 – 30/06/2019 .Οι αγώνες θα γίνονται τα σαββατοκύριακα ή και πρωινές
ώρες κατόπιν συνεννόησης των αντιπάλων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Open Πρωτάθλημα αντρών – γυναικών (14 ετών και άνω)
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : 1. Προπονητικός: Σκοπός μας είναι να συμμετέχουν όλοι οι αθλητές όλων των επιπέδων
έτσι ώστε να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία, αλλά και για αυτούς θα συμμετέχουν πρώτη φορά να αποκτήσουν
μια πρώτη επαφή με αγώνες 2. Κοινωνικός : Να γνωριστούν τα μέλη μεταξύ τους και να κρατήσουν επαφές για
μελλοντικούς αγώνες 3. Ψυχαγωγικός : Να διασκεδάσουμε παίζοντας με το αγαπημένο μας άθλημα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Μονά Ανδρών – Γυναικών, Διπλά Ανδρών-Γυναικών, Διπλά μικτά
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Το πρωτάθλημα αποτελείται από 10 αυτοτελή βαθμολογούμενα τουρνουά που θα διεξαχθουν συγκεκριμένες
ημερομηνίες σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ *
ΕΠΙΠΕΔΑ**
1Ο W.E.S.T.T.
17/11-25/11
SM-SW
S2
Ο
2 W.E.S.T.T.
08/12-16/12
SM-SW
S2
3ο W.E.S.T.T.
12/01-20/01
SM-SW-DM-DW
S1 – D1
Ο
4 W.E.S.T.T.
02/02-10/02
SM-SW
S2
5Ο W.E.S.T.T.
23/02-03/03
SM-SW
S2
Ο
6 W.E.S.T.T.
16/03-31/03
SM-SW-DM-DW
S1 - D1
7Ο W.E.S.T.T.
13/04-21/04
SM-SW
S2
Ο
8 W.E.S.T.T.
11/05-19/05
SM-SW - DMIX
S2 - D1
9Ο W.E.S.T.T.
01/06-09/06
SM-SW-DM-DW
S1 - D1
Ο
10 W.E.S.T.T.
22/06-30/06
SINGLE MASTERS
S1
*SM = Single Men (Μονά Ανδρών), SW=Single Women(Μονά Γυναικών), DM=Double Men(Διπλά Αντρών), DW=Double
Women(Διπλά Γυναικών), DMIX= Double Mixed (Διπλά Μικτά)
**S1 = 1 επίπεδο για τις κατηγορίες μονών, S2= 2 επίπεδα για τις κατηγορίες μονών, D1=1 επίπεδο για τις κατηγορίες
διπλών

Κανόνες :
1. Συμμετοχή μόνο σε ένα επίπεδο σε κάθε τουρνουά.
2. Δήλωση συμμετοχής σέ όποιο επίπεδο επιθυμεί ο καθένας Οι 10 πρώτοι αναγκαστικά δηλώνουν συμμετοχή
στο 1ο επίπεδο(Για το πρώτο τουρνουά θα ληφθεί υπόψιν η τελική κατάταξη του westennisclub league 20172018. Στα επόμενα τουρνουά θα λαμβάνεται υπόψιν η τρέχουσα βαθμολογία.)
3. Σε περίπτωση που δε δημιουργείται 8αρι ταμπλώ σε κάποιο επίπεδο τότε τα επίπεδα θα συγχωνεύονται.
4. Τα ταμπλώ σε όλα τα επίπεδα θα είναι κλειστά 32αρια
5. Τα τουρνουά θα διεξαχθούν με σύστημα knock-out στα 2 set με super tie-break στο 1-1 στις κατηγορίες των
μονών και στα 2 set NO AD με super tie-break στο 1-1 στις κατηγορίες των διπλών
6. Στο τουρνουά Masters θα αγωνίζονται, σε κάθε κατηγορία οι 8 καλύτεροι βαθμολογικά αθλητές από όσους
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, δεν μπορούν όμως να βρίσκονται σε βαθμολογική θέση χαμηλότερη από την 12η. Η
πρόσκληση θα γίνει με τη βαθμολογία μετά το 9Ο W.E.S.T.T .
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :
1. Για την κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας προσμετρούνται όλες οι επιμέρους βαθμολογήσεις από όλα τα
τουρνουά αρκεί να είναι κατ’ελάχιστον 5.
2. Οι αθλητές που περνούν τον πρώτο γύρο με BYE και χάνουν στον επόμενο γύρο, λαμβάνουν πόντους
ηττημένου του πρώτου γύρου. Πρώτος γύρος σε όλες τις κατηγορίες θεωρείτει ο γύρος των 32.Το w.o.
θεωρείται νίκη του αθλητή.
3. Σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση.
1ος
2ος
3-4
5-8
9-16
17-32

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

ΜΟΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1
300
250
150
100
75
10

ΜΟΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2
100
75
50
25
15
5

ΔΙΠΛΑ
75
65
40
25
20
5

ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
75
65
40
25
20
5

MASTERS
400
350
300
250
200
150
100
50

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με e-mail στο info@westennisclub.gr στο facebook
αφήνοντας μηνυμα στο inbox ή και τηλεφωνικά στο 210 59 13 721. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κλείνουν την τελευταία
Πέμπτη 19:00 πριν την έναρξη κάθε τουρνουά. Στη δήλωσή σας πρέπει να αναφέρεται τις κατηγορίες που επιθυμείτε
να πάρετε μέρος καθώς και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τυχόν περιορισμό σας για τον καλύτερο προγραμματισμό σας. Σε περίπτωση
που θέλετε να πάρετε μέρος στις κατηγορίες των διπλών και δεν έχετε συμπαικτη τότε η επιτροπή των αγώνων θα σας
βρει το κατάλληλο ταίρι.
Τηλέφωνο κατά την διάρκεια των αγώνων 6974622193 (Δήμητρα)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Η κλήρωση των αγώνων θα γίνεται την τελευταία Πέμπτη 20:00 πρίν την έναρξη
καθε τουρνουά στα γραφεία του συλλόγου Προύσσης 32 και επιτόπου θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα.
ΓΗΠΕΔΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : Γήπεδα Δ.Α.Κ. & γήπεδο Κηφισού.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ : Παράβολο συμμετοχής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η πρόβλεψη της υγείας του
κάθε διαγωνιζόμενου είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.
ΑΘΛΗΤΗΣ
ΜΗ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ

1 ΚΑΤΗΓ./ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
15€
10€
7€

2 ΚΑΤΗΓ. / ΤΟΥΡΝΟΥΑ
25€
15€
10€

3 ΚΑΤΗΓ./ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ

MASTERS
20€
15€
10€

ΕΠΑΘΛΑ : Κύπελλα στους 2 πρώτους κάθε κατηγορίας κάθε τουρνουά και μετάλλιο στους δύο 3 ους κάθε κατηγορίας
κάθε τουρνουά. Κύπελλα στους 3 πρώτους τελικούς αθλητές και χρηματικό έπαθλο (100€ ο 1 ος 50€ ο 2ος 25€ ο 3ος)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Διευθυντής αγώνων: Γιάννης Κουμπούρας
Επιδιαιτητής αγώνων: Νικήτας Δενδρινός
Βοηθοί επιδιαιτητή: Κώστας Γρίβας, Πλακάκης Στάθης
Υπεύθυνη γραμματείας: Δήμητρα Αθανασιάδου
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ο πρόεδρος

Γιάννης Κουμπούρας

