ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΘ ΝΟΜΘΚΩΝ 2019

ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην ηνπξλνπά έρνπλ: Εηζαγγειείο, Δηθαζηέο, Δηθεγόξνη,
πκβνιαηνγξάθνη, Αζθνύκελνη Δηθεγόξνη, Φνηηεηέο Ννκηθήο, πληαμηνύρνη
Ννκηθνί, Δηθαζηηθνί Τπάιιεινη θαη Δηθαζηηθνί Επηκειεηέο.

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ
 ΑΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΥΑΡΘΩΝ (έωο 3 ρξόληα ελαζρόιεζε κε ην άζιεκα)
 ΑΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ -50 ΕΣΩΝ
 ΑΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ 50+ ΕΣΩΝ
 ΔΘΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ
 ΑΠΛΑ ΓΤΝΑΘΚΩΝ
 ΔΘΠΛΑ ΓΤΝΑΘΚΩΝ
 ΔΘΠΛΑ ΜΘΚΣΑ
 ΑΠΛΑ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΣΩΝ & ΑΘΛΗΣΡΘΩΝ (ελεξγνί ηε ηειεπηαία 10εηία)
 ΔΘΠΛΑ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΣΩΝ & ΑΘΛΗΣΡΘΩΝ (ελεξγνί ηε ηειεπηαία 10εηία)

ΟΡΟΘ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ
1. Σν πξωηάζιεκα δηεμάγεηαη ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δηεζλνύο
Οκνζπνλδίαο Αληηζθαίξηζεο θαη κε ζύζηεκα knock out.
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηωλ
αγώλωλ

ηνπο,

πξνθεηκέλνπ

ε

δηνξγάλωζε

λα

νινθιεξωζεί

ζηα

πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα.
3. Η ηνπνζέηεζε ζηα ηακπιό ηωλ seeded παηθηώλ ζα γίλεη κε βάζε ην
αληίζηνηρν ηνπξλνπά ηεο πεξζηλήο ρξνληάο. ε πνιύ εηδηθέο πεξηπηώζεηο ε
επηηξνπή αγώλωλ έρεη ην δηθαίωκα λα ηνπνζεηήζεη ωο seeded παίθηεο
εγλωζκέλεο αμίαο πνπ δελ είραλ ιάβεη κέξνο ζηελ πεξζηλή αληίζηνηρε
δηνξγάλωζε.
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4. Όινη νη αγώλεο ηνπ κνλνύ, δηπινύ θαη κηθηνύ ζα θξίλνληαη ζηα δύν (2)
ληθεθόξα ζεη. ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο (1-1 ζεη), ν αγώλαο ζα θξίλεηαη κε
match tie-break ηωλ 10 πόληωλ. Όινη νη αγώλεο δηπινύ θαη κηθηνύ ζα
δηεμάγνληαη κε ζύζηεκα “No-ad scoring”, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ζε
πεξίπηωζε πνπ ην ζθνξ ζην game είλαη 40-40 νη παίθηεο/παίθηξηεο πνπ
ππνδέρνληαη ην ζεξβίο ζα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ ηελ πιεπξά ζηελ νπνία ζα
ζεξβίξνπλ νη αληίπαινη. Σν δεπγάξη πνπ ζα θεξδίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πόλην
ζα θεξδίδεη θαη ην game.
5. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο, ελώ ην
αββαηνθύξηαθν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
6. Έπαζια ζα δνζνύλ ζηνπο ληθεηέο (winners) θαη finalists όιωλ ηωλ
θαηεγνξηώλ.
7. Η ζπκκεηνρή ζην ηνπξλνπά ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε
απνδνρή όιωλ ηωλ παξαπάλω όξωλ.

ΣΡΟΠΟΘ ΕΓΓΡΑΦΗ
 Απνζηνιή

Φόξκαο

Εγγξαθήο

(excel)

ζην

email:

tennisopen2019@gmail.com
 Σειεθωληθά ζηνλ Ο.Α.Θ.: ηει. 2310 411569, 2310 423556
 Εγγξαθή ζην γξαθείν 12 ΔΘ, Απηνηειέο Σκήκα Σύπνπ θαη Δεκνζίωλ
ρέζεωλ ή ηειεθωληθά ζην ηει. 2310 500874, θα Καηεξίλα Μάξνπ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
 Απηνηειέο Σκήκα Σύπνπ θαη Δεκνζίωλ ρέζεωλ ΔΘ, θα Καηεξίλα Μάξνπ,
ηει. 2310 500874
 Κηθή Ζεζνπνύινπ, Δηθεγόξνο, ηει. 2310 523414

ΔΗΛΩΕΘ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΕΩ 30 ΜΑΪΟΤ 2019
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