To MVS TENNIS CLUB σε συνεργασία με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Α.Ε.) προκηρύσσει το πρωτάθλημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ GRADE 3 σύμφωνα με τον
αγωνιστικό κανονισμό του ΣΒΑΕ.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της MVS TENNIS SYSTEMS (εντός του ξενοδοχείου
GOLDEN COAST HOTEL & BUNGALOWS), οδός Αγίου Αντωνίου, Παραλία Μαραθώνα σε 12 γήπεδα
τύπου GREENSET (Greenset Grand Prix Cushion ) στις παρακάτω κατηγορίες:

:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σ.Β.Α.Ε.

ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ

35+,40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+,70+

ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

30+, 45+, 50+, 55+, 60+

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

35+,45+, 55+, 65+

ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

30+,40+, 50+, 60+

ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ

Α35+Γ30+,Α45+Γ40+,Α55+Γ50+, Α65+Γ60+

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και η τελετή λήξης των αγώνων το
Σάββατο 3 Μαρτίου 2018. Πιθανή παράταση μίας εβδομάδας σε περίπτωση κακοκαιρίας ή μεγάλης
συμμετοχής.
Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ των
Αγωνιζόμενων και των διοργανωτών.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά στη γραμματεία του MVS
TENNIS CLUB, τηλ. 2294055565& 6948467401 από τις 1 0 το πρωί έως τις 9 το βράδυ καθημερινά
ή μέσω email στο info@mvstennis.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, έτος γεννήσεως,
τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό μητρώου ΣΒΑΕ, κατηγορίες αγώνων και διαθεσιμότητα για
τους αγώνες.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως τρεις κατηγορίες: 1 μονό & 2 διπλάή 3 διπλά
Για να θεωρείται μια συμμετοχή έγκυρη, θα πρέπει να έχει δηλωθεί μέχρι την Τετάρτη 14
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 22:00.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η αρχική acceptance list θα αναρτηθεί στο site ΣΒΑΕ www.svae.gr την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα
12:00 για έλεγχο από τους συμμετέχοντες. Η τελική acceptance list θα αναρτηθεί στο site ΣΒΑΕ
www.svae.gr το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00.
Οι κληρώσεις όλων των κατηγοριών θα διενεργηθούν με ηλεκτρονική μέθοδο από τον επιδιαιτητή
αγώνων Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 2 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η τελετή της απονομής των επάθλων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ημέρας των τελικών, το
Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και θα ακολουθήσει δεξίωση.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ
Η παρουσία στην κλήρωση που θα ακολουθήσει την τελετή απονομής επάθλων στους νικητές είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των δώρων που θα κληρωθούν. Τα δώρα θα ανακοινωθούν
αναλυτικά 2 εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων στο www.mvstennis.gr

ΜΠΑΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
SCHLAZENGER TOURNAMENT

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Κατά την άφιξή του, κάθε αγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώνει την παρουσία του στη γραμματεία των
αγώνων.
Στα ΜΟΝΑ, προτεραιότητα λαμβάνεται όταν είναι παρόντες και οι δύο παίκτες, ενώ στα ΔΙΠΛΑ και οι
τέσσερις παίκτες.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτηθεί σε πίνακα του club καθώς και στην ιστοσελίδα του
www.mvstennis.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το κόστος συμμετοχής για κάθε αγωνιζόμενο ανέρχεται στα €25,00 για την πρώτη
κατηγορία,15,00 € για τη δεύτερη και 10,00 € για την τρίτη όπου θα καταβάλλεται στην
ου
γραμματεία των αγώνων την ημέρα διεξαγωγής του 1 αγώνα της εκάστοτε κατηγορίας.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι μέλη του ΣΒΑΕ και για να συμπεριληφθούν στην
κλήρωση των αγώνων θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι στην ετήσια συνδρομή τους
που είναι 20€ (καθαρό από όλα τα τυχόν τραπεζικά έξοδα) και είναι απαραίτητη για την
συμμετοχή τους στα τουρνουά του ΣΒΑΕ. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να καταβληθεί μόνο
στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό αναφέροντας όνομα επίθετο και αριθμό μητρώου
ΣΒΑΕ:
Τράπεζα Πειραιώς (IBAN): GR2101710170006017040056019
Δικαιούχος:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Γραμματείατων
αγώνων.
Όσοι δεν έχουν αριθμό μητρώου και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον ΣΒΑΕ μπορούν να
επικοινωνούν με την κ. Μαρία Ιωσηφίδου καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως τις 10.
τηλέφωνο επικοινωνίας 6938153040.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το τουρνουά θα διεξαχθεί βάσει των διεθνών κανονισμών που προβλέπονται από τους κανονισμούς
του ΣΒΑΕ .
Οι αγώνες των διπλών σε όλες τις κατηγορίες θα πραγματοποιούνται με τον κανονισμό του no-ad
scoring.
Σε περίπτωση ισοπαλίας με 1-1 σετ, ο νικητής θα προκύπτει μετά από tiebreak 10 πόντων με
διαφορά δύο πόντων.
Ο/οι νικητές κάθε αγώνα θα δηλώνουν το αποτέλεσμα στη Γραμματεία και θα επιστρέφουν τις
μπάλες.
Οι αγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση να επικοινωνούν με τη γραμματεία των αγώνων ή να
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της MVS TENNIS SYSTEMS ( www.mvstennis.gr ) από την
επομένη της κλήρωσης, ώστε να ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα που αγωνίζονται. Το
τηλέφωνο επικοινωνίας της γραμματείας των αγώνων είναι το 22940-55565 και το email επικοινωνίας
είναι το info@mvstennis.gr .
Αθλητής ο οποίος θα κληθεί να αγωνιστεί και δεν είναι παρών μετά από 15 λεπτά θα χάνει τον αγώνα
και ο αντίπαλός του θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο με walkover (w.o.).

ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να έχουν ανάλογο αθλητικό ένδυμα με
τα επιτρεπόμενα για τα γήπεδα υποδήματα. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν σε
προγραμματισμένο αγώνα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τη γραμματεία των αγώνων για την
αποφυγή ταλαιπωρίας των συναθλητών τους.
Η φροντίδα της υγείας του κάθε παίκτη και η ευθύνη συμμετοχής του στους αγώνες βαρύνουν
αποκλειστικά τον ίδιο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
1. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10λεπτά 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.
2. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει αθλητής/-τρια που έχει υπογράψει στη λίστα των
Αναπληρωματικών επί το που θα αντικαθιστά τον απόντα αθλητή/-τρια και ο αγώνας θα
διεξάγεται.
3. 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 ότι δεν θα παρουσιαστεί
είτε δεν εμφανιστεί στον προγραμματισμένο του/της αγώνα.
4. Η πρόληψη της υγείας του κάθε αθλητή/-τριας είναι προσωπική του ευθύνη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων:

Σφούνος Γρηγόρης

ΕπιδιαιτητήςΑγώνων:

Βερνάρδος Αλεξανδρος,

Γραμματεία αγώνων:

Βερνάρδος Γιωργος

ΧΟΡΗΓΟΙ

