
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2022 
Παρακαλω διαβαστε προσεκτικα τους ορους συμμετοχης. 
 
KATHΓΟΡΙΕΣ: 

1) ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 45 
2) ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 46-55 
3) ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 56+ 
4) ΜΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
5) ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 50 
6) ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ 50+ 
7) ΤΑΜΠΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11/22  ΩΡΑ 18:00 
KΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/22  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ : 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μελη του ΟΑ Κερκυρας, Αθλητες του Ομιλου, Μη μελη του Ομιλου. 
Τα μελη πρεπει να είναι ταμειακως ενημερα. 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΜΕΛΗ : 15 ευρω  - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ευρω 
MH MΕΛΗ : 25 ευρω - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 10 ευρω 
Αθλητες του Ομιλου : Δωρεαν 
To αντιτιμο της συμμετοχης για τα μελη θα πιστωθει κατευθειαν στο λογαριασμο τους με 
την εγγραφη στο τουρνουα 
Το αντιτιμο της καταναλωσης ρευματος θα επιβαρυνει τους συμμετεχοντες. 
  
Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Ραράκος Πέτρος 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Ως επιτροπη αγωνων οριζονται τα κατωθι μελη του ομιλου :  
Σκαγιας Πετρος , Βερμπης Θανασης, Κασιμης Σπυρος 
Η επιτροπη αναλαμβανει την υποχρεωση της Κληρωσης και διευθετησης ενστασεων απο τους 
συμμετεχοντες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Γραμματειακη υποστηριξη σε ταμπλο και προγραμμα αγωνων :  
Βουτσελας Σπυρος , Κασιμης Σπυρος. 
 
Ολα τα μελη εχουν υποχρεωση να διαιτητευσουν αγωνα αν ζητηθει ή χρειασθει. 



 
 
Το τουρνουα θα διεξαγεται ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 1 & 2 & 3 : 
Σαββατο γηπεδα   1-2  απο   10:00 - 23:00 
Σαββατο γηπεδo     3  απο   14:00 - 23:00 
Κυριακη γηπεδα  1-2-3  απο   10:00 - 23:00 
Τεταρτη   γηπεδα   1-2-3  απο   17:30-23:00  
Το γηπεδο 3 θα χρησιμοποιηθει εφ’ οσον δεν εξυπηρετει αναγκες Σχολης. 
 
Παρακαλουνται οι συμμετεχοντες που εχουν προβλημα λογω εργασιας, τις πρωϊνες ωρες 
του Σαββατου, καθως και τις απογευματινες ωρες της Τεταρτης  να το δηλωσουν στην 
γραμματεια με την εγγραφη τους ωστε να ληφθει υπ’ οψιν στο προγραμμα αγωνων. 
Σε περιπτωση μη προσελευσης, μετα το περας 15’ απο την προγραμματισμενη ωρα 
διεξαγωγης του αγωνα, ο αντιπαλος θα περναει στον επομενο γυρο με WO. 
Το προγραμμα των αγωνων θα αναρταται στον Ομιλο και στην Ιστοσελιδα του ομιλου.  
Οι συμμετεχοντες ωφειλουν να ενημερωνονται για την ωρα και ημερα που 
αγωνιζονται.  
Το προγραμμα των αγωνων δεν επιδεχεται αλλαγες. 
 Σε περιπτωση μη προσελευσης, μετα το περας 15’ απο την προγραμματισμενη ωρα 
διεξαγωγης του αγωνα, ο αντιπαλος θα περναει στον επομενο γυρο με WO. 
Το τουρνουα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.T.F. και με σύστημα Knockout.  
Η τοποθέτηση των seeded παικτών θα γίνει με βάση τα αποτελεσματα προηγουμενων 
τουρνουα.  Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα, βάσει σχετικού κανονισμού, να 
τοποθετήσει ως seeded, παίκτες εγνωσμένης αξίας. 
 
Οι αγώνες του μονού στις κατηγοριες:  
α) μεχρι 45 & θα κρινονται στα 2 νικηφορα σετ 
β) 46-55  θα κρίνονται στα δύο σετ και, σε περίπτωση ισοπαλίας,  με match tie-break 10 
πόντων πλην των ημιτελικου και του τελικου.  
γ)  56+  θα κρίνονται στα δύο σετ και, σε περίπτωση ισοπαλίας,  με match tie-break 10 
πόντων πλην του τελικου. 
δ) Γυναικων  θα κρίνονται στα δύο σετ και, σε περίπτωση ισοπαλίας,  με match tie-break 10 
πόντων πλην του τελικου. 
 
Οι αγώνες του διπλού σε ολες τις κατηγοριες θα κρίνονται στα δύο σετ και, σε περίπτωση 
ισοπαλίας,  με match tie-break 10 πόντων. Όλοι οι αγώνες διπλού θα διεξάγονται με “No-ad 
scoring”.  
 
Οι συμμετεχοντες ωφειλουν να φερνουν απο 1 κουτι μπαλλες που θα δινεται στον εκαστοτε 
νικητη.  Οι συμμετεχοντες ωφειλουν να συμπεριφερονται κοσμια.  
Οσα μελη συμμετεχουν θα πρεπει να συμφωνουν με τους ορους του τουρνουα. 
Απονομη Κυπελλων στους 2 πρωτους. 


