ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
H Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω διοργανώνει το “ 1ο COCKTAIL TENNIS TOURNAMENT”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : 19/05/18 –10/06/18 .Οι αγώνες θα γίνονται τα σαββατοκύριακα ή και πρωινές ώρες
κατόπιν συνεννόησης των αντιπάλων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, μπορούν να πάρουν μέρος ΜΟΝΟ, ζευγάρια τα οποία
τουλάχιστον το ένα μέλος να αποτελεί ενεργό μέλος του συλλόγου. Δε θα γίνοαντι δεχτά ζευγάρια τα οποία στην
κατάταξη του πρωταθλήματος της Δευτέρας 14/05 θα έχουν άθροισμα θέσης λιγότερο από 8.Η επιτροπή αγώνων έχει
δικαίωμα να διαμορφώσει τη σύνθεση των ζευγαριών , ώστε να επιτευχθεί δικαιότερη διανομή δυναμικότητας.
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 με τη καθοδήγηση του υπεύθυνου που θα είναι παρόν κατά τη διάρκεια του αγώνα τους
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 και να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι
γεμάτοι ενέργεια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Ταμπλώ ανοικτής συμμετοχής με consolation ταμπλώ για τους χαμένους του πρώτου γύρου.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2 set χωρίς advantage με super tie-break στο 1-1 μέχρι των γύρο των προημιτελικών και
σε αγώνες των 2 set με super tie-break στο 1-1 στους ημιτελικούς και τον τελικό.
Οι seeded θεσεις θα κατανεμηθούν με βάση τη τρέχον κατάταξη του westennisclub league 2017-2018
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 κλείσουν Πέμπτη
17/05/2018 και ώρα 20:00. Στη δήλωσή σας πρέπει να αναφέρεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τυχόν περιορισμό σας στο
σαββατοκύριακο 19-20/05 για τον καλύτερο προγραμματισμό σας.
Τηλέφωνο κατά την διάρκεια των αγώνων 6974622193 (Δήμητρα), 6931108744(Νικήτας), 6972324191(Γιάννης)
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Πέμπτη 09/11 20:30 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 7€ (ενεργά μέλη) – 10€ (μη ενεργά μέλη)
ΕΠΑΘΛΑ : Κύπελλα και μετάλλια θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους του κυρίως ταμπλώ και στους πρώτους του
consolation ταμπλώ
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ : Όλοι θα πάρουν μέρος σε κλήρωση με πλούσια δώρα, ανάλογα με τις συμμετοχές τους σε
αγώνες και τη τελική τους κατάταξη. Η κλήρωση θα γίνει με τη λήξη του πρωταθλήματος στο καλοκαιρινό παρτάκι του
συλλόγου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Διευθυντής αγώνων: Κουμπούρας Γιάννης
Επιδιαιτητής αγώνων: Δενδρινός Νικήτας
Βοηθοί επιδιαιτητή: Ταράσσης Γιώργος, Κώστας Γρίβας, Πλακάκης Στάθης
Υπεύθυνη γραμματείας: Δήμητρα Αθανασιάδου
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ο πρόεδρος

Γιάννης Κουμπούρας

