
 

 

18o JUNIOR TENNIS OPEN 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Έναρξη: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 
Λήξη: Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 
Ημερ. Παράτασης: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 
 
ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ 

 Αγόρια έως 10 ετών 
 

 Αγόρια έως 12 ετών 
 

 Αγόρια έως 14 ετών 

 Κορίτσια έως 10 ετών 
 

 Κορίτσια έως 12 ετών 
 

 Κορίτσια έως 14 ετών 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  

 2 mini set των 4 games (4-4 tiebreak των 7 πόντων) σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα 
διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων 

 Οι τελικοί θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα σετ.  
 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tiebreak των 7 πόντων) σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set 
θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων 
 

 Οι τελικοί θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα σετ.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΏΡΕΣ ΈΝΑΡΞΗΣ 
Παρασκευή μετά τις 16:00, Σάββατο και Κυριακή από τις 9:00 

ΤΟΠΟΣ  
Forty Love Athens Grand Tennis Club 
 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Χωμάτινη-Μοκέτα 
 
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  
Πατσουράκου Δώρα 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ   
Γιάννης Μαρσέλλος 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  
Γιαννικάκη Γωγώ & Διαμαντίδου-Smith Κλειώ 
Τ. 210 96 53 622 
E-mail : info@forty-love.gr 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην γραμματεία. 
Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα της 
συνάντησης θα χάνει τον αγώνα. 

 Στην περίπτωση όμως που υπάρχει αθλητής/-τρια που έχει υπογράψει στη λίστα των 
αναπληρωματικών επί τόπου θα αντικαθιστά τον απόντα αθλητή/-τρια και ο αγώνας θα διεξάγεται. 

 Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το δικαίωμα να γράφονται 
στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να μπουν στο ταμπλό, με σειρά 
προτεραιότητας, εφόσον κάποιος αγωνιζόμενος/-η ενημερώσει είτε τηλεφωνικά ότι δεν θα 
παρουσιαστεί είτε δεν εμφανιστεί στον προγραμματισμένο του/της αγώνα. Η Λίστα 
Αναπληρωματικών θα κλείνει με την έναρξη των αγώνων της κατηγορίας του. 

 Εφόσον ο αριθμός των alternate είναι μεγαλύτερος του ενός γίνεται κλήρωση για τη σειρά 
προτεραιότητας. 

 Η πρόληψη της υγείας του κάθε αθλητή/-τριας είναι προσωπική του ευθύνη. 

 Αποκλεισμός σε περίπτωση άρνηση διαιτησίας 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι πιθανές αποσύρσεις πραγματοποιούνται έως και την Πέμπτη 11 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Μέσω τηλεφώνου στο 210 96 53 622 
 Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής στο site μας www.fortylove.gr , στην Επικοινωνία 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 20 ευρώ ανά κατηγορία 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη δήλωση συμμετοχής οι αθλητές/-τριες πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν 

 Ημερομηνία γεννήσεως  
 Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
 Email (εφόσον διαθέτουν) 
 Κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν 
 ΑΜ από την ΕΦΟΑ αν διαθέτουν 

 

Οι αγωνιζόμενοι εάν το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε κατηγορία 
μεγαλύτερη της ηλικίας τους. 

Κάθε αθλητής/-τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει έως και σε δύο (2) κατηγορίες. 

Σε περίπτωση που αθλητής/-τρια δηλώσει σε δύο (2) κατηγορίες ενδέχεται να αγωνισθεί σε 
τέσσερις (4)  αγώνες ημερησίως. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Το πρόγραμμα των αγώνων και τα ταμπλό θα αναρτηθούν στο club καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.fortylove.gr 

Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται  με δική τους ευθύνη για την ημέρα και ώρα τέλεσης του 
αγώνα τους από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου μετά τις 18:00, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 9653622 

http://www.fortylove.gr/
http://www.fortylove.gr/

