1st TENNIS CLUB TOURNAMENT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (2019-2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η εταιρεία TENNIS HOLD’EM προκηρύσσει το 1ο βαθµολογούµενο πρωτάθληµα τένις
βορείου Ελλάδος µεταξύ tennis clubs, βασισµένο στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού.
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα club, είτε είναι ιδιωτικά, είτε όχι.

ΑΓΩΝΕΣ

-Το πρωτάθληµα αποτελείται από µία κατηγορία η οποία θα περιλαµβάνει το πολύ µέχρι και
12 οµάδες.
-Ανά αγωνιστική η κάθε οµάδα θα συναγωνίζεται µε την αντίπαλό της σε 9 παιχνίδια (4 µονά
ανδρών, δύο µονά γυναικών, δύο διπλά ανδρών και ένα µεικτό).
-Οι αγώνες θα διεξάγονται σε προκαθορισµένες ώρες (12:00 - 18:00) κάθε Κυριακή.
-Θα ισχύει το σύστηµα του round robin.

-Οι αγώνες στα διπλά ανδρών, καθώς και στα µεικτά, θα διεξάγονται µε το σύστηµα του no
add. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 στα set, τότε η νικήτρια οµάδα θα προκύπτει από τη
διαδικασία του tie break (10 κερδισµένοι πόντοι µε διαφορά δύο).
-Το πρωτάθληµα θα πραγµατοποιηθεί σε δύο γύρους µε εντός και εκτός έδρας
αναµετρήσεις. Αναλυτικότερα :

i) Έναρξη Α΄ γύρου : 06/10/2019.

Λήξη Α΄ γύρου : 01/12/2019.

ii) Έναρξη Β΄ γύρου : 15/3/2020.

Λήξη Β΄ γύρου : 10/5/2020.

iii) Final Four : (30-31)/5/2020.

- Ισχύουν τα εξής:

Α) Η κάθε οµάδα υποχρεούται να έχει στη σύνθεσή της 3+ παίχτες άνω των 45 ετών.
Β) Η κάθε οµάδα επιτρέπεται να έχει στη σύνθεσή της ανά αγωνιστική µέχρι και έναν εν’
ενεργεία αθλητή και µέχρι και µία εν’ ενεργεία αθλήτρια, αθλητές και αθλήτριες δηλαδή
άνω των 16 ετών που αγωνίζονται στα πανελλήνια πρωταθλήµατα.

- Ο κάθε αθλητής έχει το δικαίωµα να αγωνιστεί σε ένα µονό και ένα διπλό ή µεικτό παιχνίδι
ανά αγωνιστική. Όσον αφορά στις αθλήτριες, η κάθε µία έχει το δικαίωµα να αγωνιστεί σε ένα
µονό και ένα µεικτό παιχνίδι ανά αγωνιστική.
-Και στις δύο κατηγορίες δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισµός για τις γυναίκες.
-Η κάθε οµάδα θα ορίζει έναν αρχηγό, ο οποίος θα πρέπει να δηλώνει τη σύνθεση της οµάδας
του (αναλυτικά ποιος άνδρας αποτελεί το νούµερο ένα της οµάδας του, ποιος το νούµερο δύο
και ούτω καθεξής, όπως επίσης και για τις γυναίκες της οµάδας του), µία ώρα πριν την έναρξη

της κάθε αγωνιστικής, µέσω e-mail στα
tennisholdem@gmail.com και
info@tennisholdem.gr ή στα τηλέφωνα 6909 873 608 - 211 400 8718 και 6970 036 614.
-Ανά αγωνιστική οι οµάδες θα αγωνίζονται ως εξής:
-Στα µονά παιχνίδια, το δηλωµένο νούµερο ένα των ανδρών της κάθε οµάδας, θα αντιµετωπίζει
το αντίστοιχο νούµερο ένα της αντίπαλης οµάδας, το νούµερο δύο, το αντίστοιχο νούµερο δύο
και ούτω καθεξής. Το ίδιο ακριβώς θα ισχύει και για τις γυναίκες.
-Στα διπλά παιχνίδια και στα µεικτά, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναγράφονται
παρακάτω.
-Όταν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των οµάδων, τότε η επιτροπή αγώνων, θα «αξιολογήσει»
όλους του συµµετέχοντες δηµιουργώντας µία λίστα βαθµολόγησης. Με βάση αυτή τη λίστα,
ο αρχηγός κάθε οµάδας, θα «κατεβάζει» την οµάδα του κάθε αγωνιστική µε τέτοιο τρόπο ώστε
να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Στα µονά ανδρών, στο νούµερο ένα θα δηλώνεται ο παίχτης της οµάδας µε τη µεγαλύτερη
βαθµολογία στη συγκεκριµένη αγωνιστική. Στο νούµερο δύο ο παίχτης µε την αµέσως
επόµενη βαθµολογία και ούτω καθεξής. Εάν σε µία οµάδα υπάρχουν παίχτες µε την ίδια
βαθµολογία στη συγκεκριµένη αγωνιστική, τότε ο αρχηγός της οµάδας έχει το δικαίωµα να
διαλέξει και να δηλώσει όποιον επιθυµεί.
2) Στα µονά γυναικών, στο νούµερο ένα θα δηλώνεται η παίχτρια της οµάδας µε τη µεγαλύτερη
βαθµολογία στη συγκεκριµένη αγωνιστική, στο νούµερο δύο η αµέσως επόµενη στη
βαθµολογία και ούτω καθεξής. Εάν σε µία οµάδα υπάρχουν παίχτριες µε την ίδια βαθµολογία
στη συγκεκριµένη αγωνιστική, τότε ο αρχηγός της οµάδας έχει το δικαίωµα να διαλέξει και να
δηλώσει όποια επιθυµεί.
3) Στα διπλά ανδρών απαγορεύεται να αγωνιστούν ως συµπαίχτες το νούµερο ένα της κάθε
οµάδας, µε το νούµερο δύο ή το νούµερο τρία, όπως επίσης και το νούµερο δύο µε το νούµερο
τρία.
4) Στα µεικτά απαγορεύεται να αγωνιστούν ως συµπαίχτες το νούµερο ένα ή το νούµερο δύο
των ανδρών µε το νούµερο ένα των γυναικών.
-Μετά το πέρας και της τελευταίας αγωνιστικής, οι οµάδες, οι οποίες θα τερµατίσουν στις 4
πρώτες θέσεις της βαθµολογίας, θα αγωνιστούν µεταξύ τους στο Final Four , από όπου θα
προκύψει η πρωταθλήτρια οµάδα (η οµάδα που θα τερµατίσει στην πρώτη θέση της
βαθµολογίας, θα αντιµετωπίσει στον πρώτο ηµιτελικό την οµάδα που θα τερµατίσει στην
τέταρτη θέση και αντίστοιχα στον δεύτερο ηµιτελικό, θα τεθούν αντιµέτωπες οι οµάδες οι
οποίες θα τερµατίσουν στις θέσεις 2 και 3. Στη συνέχεια οι νικήτριες οµάδες των δύο
ηµιτελικών, θα αγωνιστούν στον µεγάλο τελικό και οι ηττηµένες οµάδες των ηµιτελικών
αυτών, θα «κοντραριστούν» για την κατάκτηση της τρίτης θέσης).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

-Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Κυριακή από τις 12:00 το πρωί, µέχρι τις 18:00 το απόγευµα.
-Ο µέγιστος αριθµός ατόµων ανά οµάδα, ορίζεται στους 16.
-Οι υπεύθυνοι του κάθε club του οποίου η οµάδα που το εκπροσωπεί στο πρωτάθληµα
tennis hold’em, θα αγωνίζεται εντός έδρας, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την παρουσία
ιατρικού επιτελείου για την συγκεκριµένη αγωνιστική.
-Κατά τη διάρκεια της χειµερινής διακοπής, όλες οι οµάδες έχουν δικαίωµα να
πραγµατοποιήσουν µέχρι και 3 µεταγραφές.
-Η κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος, να αντικαταστήσει
µέχρι και 3 άτοµα ίσης ή µικρότερης «αξίας» (βαθµολογική λίστα).
-Σε περίπτωση τραυµατισµού παίχτη ή παίχτριας, υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους
µε παίχτη ή παίχτρια ίσης ή µικρότερης «αξίας» (βαθµολογική λίστα).
-Οι πρώτοι αγώνες κάθε αναµέτρησης, θα διεξάγονται ταυτόχρονα σε τρία γήπεδα στις 12:00.
Στη συνέχεια και µόλις ολοκληρωθεί αυτή η τριάδα αγώνων, θα ξεκινάνε στα ίδια τρία γήπεδα,
τα επόµενα τρία παιχνίδια στις 14:00. Και τέλος, µόλις ολοκληρωθεί και αυτή η τριάδα
αγώνων, στα ίδια γήπεδα θα ξεκινάνε τα τελευταία τρία παιχνίδια της κάθε αναµέτρησης στις
16:00.

COURT 1: 12:00: MS1

14:00: MS4

16:00: MD1

COURT 2: 12:00: MS2

14:00: WS1

16:00: MD2

COURT 3: 12:00: MS3

14:00:WS2

16:00: MIXD

-Η κάθε νίκη θα προσθέτει ένα βαθµό στην οµάδα που την κατακτάει, ενώ η συνολική
νίκη της κάθε οµάδας, θα της προσθέτει άλλους τρεις βαθµούς. Η χαµένη οµάδα θα
παίρνει ένα βαθµό.
-Σε περίπτωση ισοβαθµίας στο τέλος του πρωταθλήµατος, ισχύουν κατά σειρά τα εξής:

A) Σε διπλή ισοβαθµία : Μεταξύ τους παιχνίδια (περισσότερες νίκες εάν έχουµε ισοπαλία 11).
Β) Σε τριπλή + ισοβαθµία :
-Σύνολο νικών.
-Συντελεστής νικηφόρα set προς παιγµένα set.
-Συντελεστής νικηφόρα games προς παιγµένα games.
-Κλήρωση.

-Σε περίπτωση που ένας αγωνιζόµενος, καθυστερήσει πάνω από 15 λεπτά να εµφανιστεί στο
προγραµµατισµένο παιχνίδι, τότε τη νίκη την παίρνει ο αντίπαλος (w/o). (θα αναγράφεται 60
60 για τις περιπτώσεις ισοβαθµιών).
-Η επιτροπή του πρωταθλήµατος, ένεκα ανωτέρας βίας, έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τους
ανωτέρω όρους οριστικά και αµετάκλητα, προκειµένου να ολοκληρωθεί οµαλά το
πρωτάθληµα.

-Εάν η επιτροπή αγώνων κρίνει ότι η συµπεριφορά κάποιου αγωνιζόµενου είναι ανάρµοστη,
έχει το δικαίωµα να τον αποβάλλει από το πρωτάθληµα.
-Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών, οι αγώνες που αναβλήθηκαν, θα ορίζονται εκ
νέου σε νέα ηµεροµηνία και ώρα.
-Οι δηλώσεις συµµετοχών θα γίνονται δεκτές µέχρι και τις 26/9/2019 ηλεκτρονικά στα
tennisholdem@gmail.com και info@tennisholdem.gr και τηλεφωνικά στα 6909 873 608 και
211 400 8718 και 6970 036 614.
-Στη δήλωση συµµετοχής της κάθε οµάδας, πρέπει να αναφέρεται και η έδρα που θα
χρησιµοποιήσει στο πρωτάθληµα.
-Η κλήρωση του πρωταθλήµατος θα διεξαχθεί στις 30/9/2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της
εταιρείας (Εθνικής Αντιστάσεως 168, Καισαριανή).

ΠΑΡΟΧΕΣ

- Η εταιρεία TENNIS HOLD’EM θα µοιράσει
πρωταθλήµατος συνολικά 4.000 ευρώ σε µετρητά.

στις

νικήτριες

οµάδες

του

- Η εταιρεία TENNIS HOLD’EM θα µοιράζει το 25% του τζίρου της ανά αγωνιστική
στις δηλωµένες έδρες.
-Με τη συµµετοχή τους όλοι οι συµµετέχοντες, θα παραλάβουν από ένα dry fit µπλουζάκι.
-Οι µπάλες των αγώνων Wilson είναι δωρεάν.
-Σε όλους τους αγώνες θα υπάρχει επιδιαιτησία καθώς και στο Final Four «καρέκλα».
-Το website (www.tennisholdem.gr) της εταιρείας θα ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση µε
τα αποτελέσµατα, τις βαθµολογίες, τα νέα και τις ειδήσεις από το κάθε «στρατόπεδο».
-Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και video , θα αναρτώνται στο website της εταιρείας.
-Θα πραγµατοποιηθούν δύο δεξιώσεις προς όλους τους συµµετέχοντες και τους συντελεστές
του πρωταθλήµατος σε χώρο που θα ανακοινωθεί µε τη έναρξη του πρωταθλήµατος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-Το κόστος συµµετοχής στο πρωτάθληµα, ανά οµάδα, ανά αγωνιστική, ανέρχεται στο ποσό
των 190 ευρώ.
-Το ποσό αυτό πρέπει η κάθε οµάδα να το καταθέτει µέχρι και την ηµέρα Παρασκευή πριν από
κάθε αγωνιστική, σε λογαριασµό τραπέζης της εταιρείας TENNISHOLD’EM, ο οποίος θα
ανακοινωθεί µε τη λήξη των δηλώσεων των οµάδων.
-Εάν µία οµάδα δεν καταβάλλει το συγκεκριµένο ποσό µέχρι και την ηµέρα Παρασκευή πριν
την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου, τότε δυστυχώς θα αποβάλλεται από την συγκεκριµένη
αγωνιστική. Εάν αυτό συµβεί από την ίδια οµάδα για τρείς φορές κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής χρονιάς, τότε η συγκεκριµένη οµάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα.
-Εάν κάποια οµάδα επιθυµεί να προπληρώσει ολόκληρο το αντίτιµο που αντιστοιχεί στη
συµµετοχή της για όλο το πρωτάθληµα, είτε για τον Α΄ ή Β΄ γύρο του πρωταθλήµατος, τότε
θα έχει έκπτωση 10% στο ποσό αυτό.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ

-Με το πέρας του Α΄ γύρου του πρωταθλήµατος, θα πραγµατοποιηθεί δεξίωση προς όλους
τους συµµετέχοντες και συντελεστές του πρωταθλήµατος και θα κληρωθούν πολλά και
αξιόλογα δώρα ,µε τους 5 λαχνούς αξίας 100 ευρώ σε µετρητά ο καθένας να ξεχωρίζουν
-Μετά το πέρας και του Final Four, θα πραγµατοποιηθεί µεγάλη δεξίωση, κατά τη διάρκεια
της οποίας, θα απονεµηθούν τα κύπελλα και τα χρηµατικά έπαθλα στις νικήτριες οµάδες και
θα κληρωθούν πάρα πολλά και αξιόλογα δώρα, µε τους 5 λαχνούς αξίας 100 ευρώ σε µετρητά
ο καθένας να ξεχωρίζουν.
-Τα υπόλοιπα δώρα που θα κληρωθούν στις δύο δεξιώσεις της εταιρείας µας, θα ανακοινωθούν
µε την έναρξη του πρωταθλήµατος.
-Η πρωταθλήτρια οµάδα θα κερδίσει το χρηµατικό ποσό των 2.500 ευρώ σε µετρητά.
-Η δεύτερη οµάδα , θα κερδίσει το ποσό των 1.000 ευρώ σε µετρητά.
- Η τρίτη οµάδα θα κερδίσει το χρηµατικό ποσό των 500 ευρώ σε µετρητά.

ΥΣ: Τα χρηµατικά έπαθλα, καθώς και τα δώρα ενδέχεται να µεταβληθούν, εάν δεν
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός συµµετοχών.

Διευθυντής αγώνων : Θεοδωρίδης Φανούριος
Επιδιαιτητής αγώνων : Καζάνης Γιώργος
Επιτροπή αγώνων : Θεοδωρίδης Φανούριος, Καζάνης Γιώργος

