ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Smash Autumn Division Tournament 2018
Στα πλαίσια της ανάπτυξης και καλλιέργειας του αθλήματος της αντισφαίρισης, το
Smash Tripolis Tennis Club διοργανώνει εκδήλωση - τουρνουά κατά το διάστημα
19/10/2018 μέχρι 18/11/2018.
Κατηγορίες:











Ανδρών Division 1
Ανδρών Division 2
Ανδρών Division 3
Γυναικών Division 1
Γυναικών Division 2
Γυναικών Division 3
Πράσινο επίπεδο (γεννημένοι 2008-2009-2010)
Πορτοκαλί επίπεδο (γεννημένοι 2008-2009-2010-2011)
Κόκκινο επίπεδο (γεννημένοι 2009-2010-2011-2012-2013)
Διπλά αντρών-γυναικών-μικτά

Επιφάνεια: 3 γήπεδα με cushion supersoft doppio ITF CLASS 3 – MEDIUM
Ημερομηνία διεξαγωγής: Από Παρασκευή 19 Οκτωβρίου μέχρι Κυριακή 18
Νοεμβρίου (δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών).
Δηλώσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης, μπορούν να δηλώσουν
ενδιαφέρον τους μέχρι την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, στη γραμματεία των αγώνων
(τηλ: 2710241236) καθώς και στα τηλέφωνα των υπευθύνων 6944420404 και
6977064438.
Κλήρωση - ενημέρωση : Η κλήρωση θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου
στα γραφεία της εγκατάστασης. Από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, οι
συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να ενημερώνονται για το
πρόγραμμα, από το site www.smashtripolis.gr, από τις

σελίδες στο facebook καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων στα γήπεδα του
Smash.
Πράσινο επίπεδο : Ατομικά παιχνίδια με σύστημα knockout που γίνονται με πράσινη
μπάλα σε ολόκληρο το γήπεδο.
Πορτοκαλί επίπεδο: Ατομικά παιχνίδια με σύστημα round robin που γίνονται με
πορτοκαλί μπάλα.
Κόκκινο επίπεδο: Ατομικά παιχνίδια με σύστημα round robin που γίνονται με
κόκκινη μπάλα.
Το πορτοκαλί και το κόκκινο επίπεδο θα γίνουν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου το πρωί.
Σε περίπτωση βροχής θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία από την οργανωτική
επιτροπή.
Υπεύθυνοι διοργάνωσης:
Ψυχογυιός Αντώνης, τηλ: 6944420404
Βλάχος Βασίλης, τηλ: 6977064438
Επιδιαιτητής:
Κουλούρης Παναγιώτης, τηλ: 6974354684
Τρόπος διε ξαγωγής: Τα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν με το σύστημα knockout
στα δύο νικηφόρα σετ, με tiebreak σε όλα τα σετ.
Αν χρειαστεί τρίτο σετ θα παίζεται ένα match tiebreak των 10 πόντων. Οι ημιτελικοί
και οι τελικοί θα έχουν 3ο σετ.
Κόστος συμμετοχής: 20€ κατά άτομο η μια κατηγορία και 15€ η δεύτερη
Πράσινο επίπεδο 15€.Πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο 10€. Διπλά 10€.
Έπαθλα : Κύπελλα στους 2 πρώτους και μετάλλια στον τρίτο και τον τέταρτο νικητή
Πράσινο πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο μετάλλια σε όλους τους παίκτες.
Μπάλες αγώνων: Australian Open - Wilson
Διευκρινίσεις για το τουρνουά:
Μαζί με τις απονομές των επάθλων θα πραγματοποιηθεί γιορτή προσφορά της οργανωτικής
επιτροπής και των χορηγών του Smash . Όλοι οι παρευρισκόμενοι θα συμμετάσχουν στην
κλήρωση των δώρων του τουρνουά.
Οι χορηγοί του τουρνουά θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.
Το ζέσταμα εντός του γηπέδου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
Οι αθλούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το διάδρομο προθέρμανσης περιμετρικά των
γηπέδων προκειμένου να ζεσταθούν.
Οι αθλούμενοι της κατηγορίας Division 2 μπορούν να συμμετάσχουν και στην κατηγορία
Division 1 και αντίστοιχα οι αθλητές της κατηγορίας Division 3 στην κατηγορία Division 2.
Κάθε
αθλητής
είναι
υπεύθυνος
για
την
ατομική
του
υγεία.

www.smashtripolis.gr
info@smashtripolis.gr
2710 - 241236

