SPRING-SUMMER

WESTENNISCLUB LEAGUE
2017
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
Σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου “SUMMER WESTENNISCLUB LEAGUE 2016” και “ WINTER WESTENNISCLUB
LEAGUE 2016” η Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω διοργανώνει το “SPRING-SUMMER WESTENNISCLUB LEAGUE 2017” στα
πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : 06/05 – 25/06 .Οι αγώνες θα γίνονται τα σαββατοκύριακα ή και πρωινές ώρες κατόπιν
συνεννόησης των αντιπάλων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα εγγγραμμένα μέλη του
συλλόγου (έχουν πληρώσει παράβολο εγγραφής) είτε είναι ενεργά είτε όχι, από 14 ετών και πάνω, εκτός από τα
αγωνιστικά τμήματα.
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 : Μονά Ανδρών – Γυναικών, Διπλά Ανδρών-Γυναικών, Διπλά μικτά
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Το πρωτάθλημα των μονών θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. ΦΑΣΗ 1 : Στην 1η φάση των ομίλων οι συμμετέχοντες θα
χωριστούν με κλήρωση σε ομίλους των 4 ατόμων. Αναλόγως των αριθμό των ομίλων θα μοιραστούν και οι αντίστοιχες
seeded θέσεις (1 seeded Θέση για κάθε όμιλο). Κάθε όμιλος θα πραγματοποιήσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μία και μοναδική
συνάντηση το πρώτο σαββατοκύριακο 06-07/05, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (Συνεπώς οι συμμετέχοντες πρέπει να μεριμνήσουν
να έχουν ελεύθερο ένα δίωρο το συγκεκριμένο σαββατοκύριακο μεταξύ 09:00 – 22:00).Στη συνάντηση οι 4 αθλητές θα
αγωνιστούν με σύστημα ROUND-ROBIN (όλοι με όλους από 1 φορά) σε αγώνες του 1 set NO AD (Δηλαδή κάθε αθλητής
θα παίξει 3 αγώνες ). Ανάλογα με τη τελική βαθμολογία της συνάντησης, και οι 4 αθλητές θα κατανεμηθούν στα
αντίστοιχα ταμπλώ της επόμενης φάσης. Οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου θα περάσουν στο ταμπλώ Α δυναμικότητας και οι 2
τελευταίοι στο ταμπλώ Β δυναμικότητας (ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΞΑΝΑΠΑΊΖΟΥΝ) ΦΑΣΗ 2 : Στη 2η φάση
θα δημιουργηθούν 2 ταμπλώ 2 δυναμικοτήτων για κάθε κατηγορία. Οι αθλητές του ταμπλώ της Α δυναμικότητας θα
αγωνιστούν με σύστημα KNOCK-OUT σε αγώνες των 2 set με super tie-break στο 1-1 μέχρι των γύρο των
προημιτελικών και σε αγώνες των 2 set στους ημιτελικούς και τον τελικό. Οι αθλητές της Β δυναμικότητας θα
αγωνιστούν με σύστημα KNOCK-OUT σε αγώνες των 2 set NO AD 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 κατηγορίες των διπλών θα διεξαχθουν με σύστημα KNOCK-OUT σε αγώνες των 2 set NO AD με super tie-break στο 11 μέχρι των γύρο του τελικού και σε αγώνες των 2 set με super tie-break στο 1-1 στους τελικούς. Υπάρχει περίπτωση να
δημιουργηθεί και consolation ταμπλώ για τα χάμενα ζευγάρια του πρώτου γύρου.

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 Τετάρτη
03/05/2017 και ώρα 20:00. Στη δήλωσή σας πρέπει να αναφέρεται τις κατηγορίες που επιθυμείτε να πάρετε μέρος
καθώς και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τυχόν περιορισμό σας στο σαββατοκύριακο 06-07/05 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. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχει περίπτωση κάποια ζευγάρια, λόγω πολλής υψηλής
δυναμικότητας να μην εγκριθούν από την επιτροπή αγώνων και να χρειαστεί να αλλάξει η σύνθεσή τους.
Τηλέφωνο κατά την διάρκεια των αγώνων 6974622193 (Δήμητρα)
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Τετάρτη 04/05 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 για κάθε διαγωνιζόμενο 10€(ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ) ή 15€(ΑΝΕΝΕΡΓΑ
ΜΕΛΗ) για μια κατηγορία, 15€ ή 20€ αντίστοιχα για δύο κατηγορίες. Η συμμετοχή στην Τρίτη κατηγορία είναι δωρεάν.
Η πρόβλεψη της υγείας του κάθε διαγωνιζόμενου είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.
ΕΠΑΘΛΑ : Έπαθλα και δόξα θα απονεμηθούν στους 1ους και τους 2ους του ταμπλώ Α δυναμικότητας της κατηγορίας
των μονών και των ταμπλώ των διπλών, ενώ μόνο δόξα στον νικητή του ταμπλώ Β δυναμικότητας και τους νικητές των
consolation .
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ :Σε όλους και μόνο τους συμμετέχοντες θα μοιραστούν επετειακά μπλουζάκια westennisclub.
Επίσης όλοι θα πάρουν μέρος σε κλήρωση με πλούσια δώρα, ανάλογα με τις συμμετοχές τους σε αγώνες. Η κλήρωση
θα γίνει στο καλοκαιρινό μας παρτάκι την Κυριακή 25/05 και είναι απαραίτητη η παρουσία σας για να διεκδικήσετε τα
δώρα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Διευθυντής αγώνων: Κώστας Μπούρμπουλας
Επιδιαιτητής αγώνων: Γιώργος Πιερράκος
Βοηθοί επιδιαιτητή: Ταράσσης Γιώργος, Κώστας Γρίβας, Πλακάκης Στάθης
Υπεύθυνη γραμματείας: Δήμητρα Αθανασιάδου
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ο πρόεδρος

Γιάννης Κουμπούρας

