ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
CORFU INTERNATIONAL 2018
-Grade 3(17 – 24 ΙΟΥΝΙΟΥ)
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κέρκυρας, (Ρωμανού 4, τηλ. 26610-37021),
προκηρύσσει το Διεθνές Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα Seniors «CORFU
INTERNATIONAL 2018» που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου
από τη Κυριακή 17/6/2018 έως και τη Κυριακή 24/6/2018.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:
ΑΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+
ΑΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+
ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ
35+, 45+, 55+, 65+
ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35+, 45+, 55+, 65+
ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
35+, 45+, 55+, 65+
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής σε όλες τις κατηγορίες
(μονά, διπλά και μικτά) θα γίνονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 4 Ιουνίου
και ώρα 17:00, στην ιστοσελίδα της I.T.F. (www.itftennis.com/ipin). Μετά την
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ο διοργανωτής θα έχει τη περιορισμένη
δυνατότητα επιπλέον προσθήκης (με wild card) δύο μόνο συμμετεχόντων ανά
κατηγορία. Αποσύρσεις συμμετοχής θα γίνονται, επίσης ηλεκτρονικά, το
αργότερο έως τις 12 Ιουνίου και ώρα 17:00.
Επισημαίνεται ότι για τη δήλωση διπλών ή μικτών απαιτείται και η δήλωση
συγκατάθεσης - αποδοχής (accept) του δεύτερου παίκτη ή της δεύτερης
παίκτριας και δεν αρκεί απλά και μόνο η αρχική δήλωση από τον έναν παίκτη ή
τη μία παίκτρια.
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (Καταβάλλεται το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου
στο τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου Αντισφαίρισης Κέρκυρας στην
ALPHA BANK με IBAN: GR9401406810681002101119730)
Συμμετοχή σε μία κατηγορία :
35€
Συμμετοχή σε δύο κατηγορίες : 50€
Συμμετοχή σε τρεις κατηγορίες : 60€

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. Το πρωτάθλημα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.T.F. και με
σύστημα Knock out.
2. Η τοποθέτηση των seeded παικτών θα γίνει με βάση τη πιο πρόσφατη
βαθμολογία της I.T.F. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις η Επιτροπή Αγώνων
διατηρεί το δικαίωμα, βάσει σχετικού κανονισμού, να τοποθετήσει ως seeded
παίκτες εγνωσμένης αξίας με χαμηλή ή καθόλου βαθμολογία.
3. Όλοι οι αγώνες του μονού θα κρίνονται στα τρία σετ (δύο νικηφόρα σετ) με tie
break σε όλα τα σετ. Οι αγώνες του διπλού και του μικτού θα κρίνονται στα δύο
σετ και, σε περίπτωση ισοπαλίας, με match tie-break 10 πόντων. Όλοι οι αγώνες
διπλού και μικτού θα διεξάγονται με “No-ad scoring”.
4. Ο κάθε αγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μέχρι και σε τρία (3) ταμπλό αλλά
σε ένα μόνο μονό. Θα είναι δε υποχρεωμένος να αγωνιστεί κατά τη διάρκεια μιας
μέρας τόσες φορές όσες και οι κατηγορίες που έχει δηλώσει συμμετοχή.
5. Η επιλογή του γηπέδου που θα διεξάγεται ο κάθε αγώνας θα γίνεται κατόπιν
κληρώσεως που θα διενεργείται πριν από κάθε σειρά αγώνων από παίκτη που θα
αγωνίζεται στη σειρά αυτή.
6. Οι αγώνες θα αρχίζουν καθημερινά στις 11:00.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Θα γίνει ηλεκτρονικά τη Τετάρτη 13 Ιουνίου και θα
ανακοινωθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Κέρκυρας
(www.corfutennis.weebly.com) όσο και σε αυτή της I.T.F
ΓΗΠΕΔΑ : 5 (Συνθετικό χόρτο)
ΜΠΑΛΕΣ : Wilson Us Open
ΈΠΑΘΛΑ: Στους 2 πρώτους νικητές (WINNER, FINALIST) όλων των κατηγοριών .
ΠΑΡΟΧΕΣ: T-Shirt (polo), Νερό, Ισοτονικό.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : Welcome Cocktail, τη Τετάρτη 20 Ιουνίου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1. ARION HOTEL*** (26610-37950): ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 60€, ΔΙΚΛΙΝΟ 70€.
2. DALIA HOTEL** (26610-32341): ΔΙΚΛΙΝΟ 70€.
Oι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν πρωινό αλλά όχι φόρο διανυκτέρευσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Θεόδωρος Καλαντζής
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Αριστοτέλης Σαρατζίδης (White Badge Referee)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αθανάσιος Νεραντζάκης (Nationally Qualified Referee)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ: Πέτρος Σκάγιας, Σπύρος Βασιλάκης, Πέτρος Ραράκος, Σπύρος Βουτσελάς.
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Θα ανακοινωθεί

