ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
MARATHON SENIORS 2017

Η MVS TENNIS SYSTEMS σε συνεργασία με το Σύλλογο Βετεράνων Αντισφαιριστών Ελλάδος
(Σ.Β.Α.Ε.) προκηρύσσει το MARATHON SENIORS 2017. Το τουρνουά είναι κατηγορίας
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+,40+, 45+, 50+ 55+

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

35+, 45+, 55+, 65+

ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

30+, 40+, 50+, 60+
Α35+Γ30+ , Α45+Γ40+, Α55+Γ50 , Α65+
Γ60+

ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ
ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΩΝ BEGINNERS

35+

MONO ΓΥΝΑΙΚΩΝ BEGINNERS

30+

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και η τελετή λήξης των
αγώνων τη Κυριακή 12 Μαρτίου 2017.
Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ των
αγωνιζόμενων και των διοργανωτών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν σε όποια από τις παραπάνω κατηγορίες επιθυμούν
στο 6948467401 από τις 10:00 έως τις 21:00 με τον κ. Βερνάρδο Αλέξανδρο ή στο
2294055565 από τις 16:00 έως τις 21:00 καθημερινά καθώς και με email στο
info@mvstennis.gr.
Για να θεωρείται μια συμμετοχή έγκυρη, θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι Κυριακή 26
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00.
Για πληροφορίες σχετικές με εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22940-55565 ή 6948467401.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το κόστος συμμετοχής για κάθε αγωνιζόμενο ανέρχεται σε 25€ για μια κατηγορία, 15€ για τη
δεύτερη κατηγορία και κάθε επιπλέον 10€ που θα πληρώνεται πριν την έναρξη του πρώτου
αγώνα.
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): GR21 0171 0170 0060 1704 0056 019
Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Γραμματεία
των αγώνων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι κληρώσεις όλων των κατηγοριών θα διενεργηθούν με ηλεκτρονική μέθοδο από τον
επιδιαιτητή αγώνων την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 20:00, στις εγκαταστάσεις της MVS
TENNIS SYSTEMS.
Η acceptance list θα αναρτηθεί στο site ΣΒΑΕ www.svae.gr την Δεύτερα 27 Φεβρουαρίου
14:00. Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία των αγώνων έως την Τρίτη 28
Φεβρουαρίου 20:00.

ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 2 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ Τα δώρα θα είναι πολλά και πλούσια από τους χορηγούς της
διοργάνωσης και θα περιγράφονται στο site www.mvstennis.gr μέχρι τις 17/2/2017. Για
την κλήρωση θα δίνεται ένας λαχνός στον αθλητή ή στην αθλήτρια στον πρώτο αγώνα
κάθε κατηγορίας στην οποία συμμετέχει και ένας επιπλέον λαχνός για κάθε νικηφόρο
αγώνα. Η παρουσία στην κλήρωση που θα ακολουθήσει την τελετή απονομής επάθλων
στους νικητές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των δώρων που θα
κληρωθούν. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στην κλήρωση, η συμμετοχή σε αυτή

θα ισχύσει με την προϋπόθεση υποβολής μιας απλής γραπτής εξουσιοδότησης ξεκινήσει
η κλήρωση. Η κλήρωση των δώρων του τουρνουά θα γίνει τη Κυριακή 12 Μαρτίου
2017 μετά την απονομή των επάθλων.

ΜΠΑΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
WILSON

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το τουρνουά θα διεξαχθεί βάσει των διεθνών κανονισμών που προβλέπονται στον αγωνιστικό
κανονισμό του Σ.Β.Α.Ε.
Οι αγώνες των διπλών σε όλες τις κατηγορίες θα πραγματοποιούνται με τον κανονισμό το υ noad 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 αγωνίζοντ αι. 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.).
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.
Με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά, η Επιτροπή Αγώνων, ένεκα ανωτέρας βίας, έχει
το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους οριστικά και αμετάκλητα.

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι κληρώσεις των κατηγοριών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της MVS TENNIS SYSTEMS
www.mvstennis.gr. Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτάται καθημερινά έως τις 24:00.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα των αγώνων θα ενημερώνονται online.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η τελετή της απονομής των επάθλων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ημέρας των
τελικών, το Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. Στη συνέχεια η MVS TENNIS SYSTEMS θα παραθέσει
την τελετή λήξης με φαγητό και ποτό για τους συμμετέχοντες του τουρνουά.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
www.svae.gr
www.mvstennis.gr
www.tennisnews.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων: Σφούνος Γρηγόρης
Επιδιαιτητής
Βερνάρδος Αλέξανδρος
Αγώνων:
Βοηθοί Επιδιαιτητή: Βερνάρδος Γιώργος
Γραμματεία Αγώνων: Βερνάρδος Γιώργος
Ιατρός Αγώνων:
Θα ανακοινωθεί
Αθήνα, 06/02/2017

