
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το τουρνουά  
“VIKOS TENNIS OPEN 2022” 

το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του σωματείου
από τη Δευτέρα 26/9/2022 έως και τη Κυριακή 23/10/2022.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου με τους εξής τρόπους:
1. Τηλεφωνικά στο 2310-411569 ή στο 2310-423556.
2. Με email στο oathess@otenet.gr
Κατά τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την 
κατηγορία (ή τις κατηγορίες) που επιθυμούν να αγωνιστούν καθώς και έναν τηλεφωνικό 
αριθμό επικοινωνίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ MAXIMUM (έως δύο μονά)

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα αρχίζουν καθημερινά στις 15:00, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου, κατά 
την κρίση της επιτροπής  και σε συνεννόηση με τους παίκτες, θα ξεκινούν και νωρίτερα. Το 
Σάββατο και τη Κυριακή θα αρχίζουν στις 11:00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ενασχόληση με το άθλημα όχι πάνω από 3 έτη)
ΑΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ενασχόληση με το άθλημα όχι πάνω από 3 έτη)
ΑΠΛΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (εν ενεργεία)
ΔΙΠΛΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (εν ενεργεία)
ΑΠΛΑ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΔΙΠΛΑ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (μία κατηγορία)
ΑΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ (club players):      - 35, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+,65+,70+
ΑΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (club players):   - 35, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+
ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ (club players):     -35, 35-45, 45-55, 55-65, 65+
ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (club players):  -35, 35-45, 45-55
ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ (club players):          -35, 35-45, 45-55, 55-65

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός δηλωθέντων σε κάποια κατηγορία, οι δηλωθέντες 
αυτοί θα συγχωνεύονται στην αμέσως προηγούμενη ηλικιακή κατηγορία (amalgamation).



ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ο.Α.Θ. ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ Ο.Α.Θ.

ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (οποιαδήποτε)
ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

25€
40€
50€

ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (οποιαδήποτε)
ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

30€
45€
60€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής του αντιτίμου και με πιστωτική κάρτα.

KΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ, την Παρασκευή 23/9/2022 
και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς και με σύστημα Knock out.

2. Η τοποθέτηση και κλήρωση των seeded παικτών στα ταμπλό θα γίνει με βάση το 
προηγούμενο αντίστοιχο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στον Όμιλό μας το 2021. 

3. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις η επιτροπή των αγώνων θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει 
ως seeded παίκτες αναγνωρισμένης αξίας που δεν αγωνίστηκαν στο προηγούμενο τουρνουά. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των πραγμάτων παράτυπη συμμετοχή παίκτη/παίκτριας 
προχωρημένου επιπέδου σε κατηγορία αρχαρίων, ο παίκτης ή η παίκτρια θα ακυρώνονται.

5. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα sets με match tie-break 10 πόντων 
(με διαφορά 2 πόντων) σε περίπτωση ισοπαλίας.  Οι αγώνες διπλού και μικτού θα διεξάγονται 
με το σύστημα No-ad scoring.

6. 3ος νικητής σε κάθε κατηγορία θα λογίζεται αυτός που έχει ηττηθεί στην ημιτελική φάση 
από τον τελικό νικητή. 

7. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του Ομίλου Αντισφαίρισης 
Θεσσαλονίκης  15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα τους. 

8. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την ώρα και την ημέρα που αγωνίζονται θα είναι 
αποκλειστικά δική τους ευθύνη και θα γίνεται καθημερινά είτε καλώντας τους τηλεφωνικούς 
αριθμούς 2310-411569 και 2310-423556 είτε μέσω του site  www.thessalonikitennisclub.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ.



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

  Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί με πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα 
ισχύουν κατά την περίοδο της διεξαγωγής του

ΕΠΑΘΛΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες όλων των κατηγοριών.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ T-Shirts
Σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΜΠΑΛΕΣ
Dunlop AO (προσφορά στον ηττημένο του κάθε αγώνα)

ΝΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ και ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Νίκος Γαλατιανός

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Θα ανακοινωθεί

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Θανάσης Νεραντζάκης


