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Καλαμάτα 14/9/17

Ο Ο.Α.Καλαμάτας προκηρύσσει το εσωτερικό πρωτάθλημα 2017, το οποίο θα διεξαχθεί
από 22/9 – 1/10 με ημερομηνία παράτασης 4/10.
Οι αγώνες θα λάβουν χώρα κυρίως στα γήπεδα της Τέντας καθώς και της παραλίας εάν
χρειαστεί. Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτάται στα γραφεία της Τέντας και της
παραλίας όπως και στην ιστοσελίδα www.kalamatatennis.gr αλλά και στο facebook.
Στο εσωτερικό πρωτάθλημα μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη του συλλόγου καθώς και οι
αθλητές του συλλόγου και μαθητές των ακαδημιών (γενν. 2006 και πριν).
Κατηγορίες συμμετοχής:
Μονά Ανδρών
Μονά Ανδρών 45+
Μονά Γυναικών
Μονά Γυναικών 35+
Διπλά Ανδρών
Διπλά Μικτά

Αγώνες:
Τα ταμπλό προκριματικών (όπου χρειαστούν) αποτελούνται από παίκτες Division 2,3 & 4 και
το κυρίως ταμπλό από παίκτες Division 1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται στα δύο νικηφόρα σετ
των 6 game, με Champions Tiebreak 10 πόντων να κρίνει το τελικό τρίτο σετ. Οι τελικοί
αγώνες στα μονά ανδρών & γυναικών έχουν κανονικό τρίτο σετ στα 6 games.

Παράβολο συμμετοχής :
15€ στα μονά και 10€ στα διπλά

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:
Τα μέλη και οι μαθητές να είναι ταμειακώς ενήμεροι. Οι αθλητές να έχουν εκπροσωπήσει
τον σύλλογο σε επίσημους αγώνες της ομοσπονδίας εντός τελευταίας τριετίας (2015-2016-

2017). Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώσουν την γραμματεία των αγώνων πριν
την έναρξη του τουρνουά για τυχόν κωλύματα ως προς τις αρχικές ημέρες και ώρες που
μπορούν να αγωνισθούν. Σε περίπτωση που το αμελήσουν και δηλώσουν αδυναμία
προσέλευσης εκ των υστέρων δημοσίευσης προγράμματος, αναλαμβάνουν την ευθύνη της
αλλαγής ημερομηνίας αναμέτρησης εφόσον συναινεί ο/η αντίπαλος και στα χρονικά όρια
που δίνει ο διευθυντής αγώνων.
Η σωματική υγεία είναι ευθύνη του καθενός και με την συμμετοχή δηλώνεται ρητά πως οι
συμμετέχοντες είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες!
Επίσης, στα πλαίσια του fair play τηρούνται οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σε
περίπτωση ασυνεννοησίας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, δύναται να διαιτητεύσει την
αναμέτρηση κοινό αποδεκτό τρίτο μέλος.

Δηλώσεις συμμετοχής για τα μονά και τα διπλά θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 21
Σεπτεμβρίου 11:00, ώρα έναρξης κλήρωσης των ταμπλό. Μεταγενέστερες δηλώσεις θα
γίνονται δεκτές υπό όρους (alternates).
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής:
1) Στην γραμματεία της παραλίας (κα. Εμμανουήλ) καθημερινές 4μμ-9μμ
2) Στην γραμματεία της Τέντας (κος. Χιουρέας) καθημερινές 6μμ-9μμ
3) Τηλεφωνικά στο 27210-20553
4) Με email στο info@kalamatatennis.gr
5) Με μήνυμα στο προφίλ/σελίδα του ομίλου στο facebook

Ο σύλλογος θα παραθέσει δεξίωση με μπουφέ κατά την τελετή απονομών, στην οποία είναι
προσκεκλημένοι όλοι οι συμμετέχοντες. Η μέρα και ώρα θα ανακοινωθεί ανάλογα με την
πορεία του πρωταθλήματος.
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