                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 8ου OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 “ S M A S H   C H A M P I O S H I P” 
                                              ΜΑΙΟΣ  2016 

      Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κορίνθου προκηρύσσει το 8ο open τουρνουά τένις ανδρών & γυναικών “ SMASH  CHAMPIONSHIP” που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Δ.Α.Κ. Κορίνθου από Σάββατο 21/05/2016 έως Τετάρτη 08/06/2016.
 Θα διεξαχθούν αγώνες μονών γυναικών και ανδρών ( δύο κατηγοριών με βάση την ηλικία εφ’ όσον συμπληρωθεί ταμπλό τουλάχιστον 8 συμμετοχών): 
α)  έως και 50 ετών (γεννηθέντες έως και 1963)
  β)  50 ετών και πάνω (γεννηθέντες από 1962)


ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.  Άνδρες & γυναίκες  που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της  ηλικίας τους (1993) 
Β.  Αυστηρά μόνο όσοι έχουν τακτοποιήσει το     
      κόστος  συμμετοχής. 
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00 
ΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΓΩΝΩΝ
Πέμπτη 19  Μαΐου 2016 και ώρα 19:30 

ΜΠΑΛΕΣ
Οι μπάλες θα προμηθεύονται από τον Όμιλο και θα επιστρέφονται μετά τον αγώνα. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
α) ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Δ.             6976690793
β)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                  6940595790
γ)  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ              6944887604
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Σάββατο & Κυριακή από 09:00 
β) Tετάρτη από 15:00 
γ) Δευτέρα , Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή από 21.30
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ταμπλό των 32 (σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα προηγηθεί προκριματικός γύρος αγώνων). 
2 νικηφόρα set των 6 games, tie break στο 6-6.
 Σε περίπτωση ισοπαλίας το τρίτο σετ θα είναι tie     
 break  στους 10 πόντους. ( Μέχρι και τα προημιτελικά).
Στην κατηγορία 50+ και ο τελικός θα είναι tie break σε περίπτωση ισοπαλίας.
 3)Όλοι οι αγώνες θα είναι νοκ άουτ από τον πρώτο γύρο
 4) Θα τηρηθούν αυστηρά η ημέρα και η ώρα     
     διεξαγωγής των αγώνων ( σε διαφορετική περίπτωση    
     θα υπάρχει ποινή αποκλεισμού).
 5) Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10    λεπτά πριν τον αγώνα τους στην γραμματεία.       
      Αγωνιζόμενος που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα, εκτός αν υπάρχει άμεση ενημέρωση.
  6) Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων   θα αναρτώνται καθημερινά στο site του ομίλου HYPERLINK "http://www.oakorinthou.gr" www.oakorinthou.gr  και στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο των γηπέδων. Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και τηλεφωνικά απευθυνόμενοι στα 6976690793 και 6940595790.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα και ώρα τέλεσης του αγώνα τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι συμμετέχοντες στο τουρνουά είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την από ιατρική άποψη ικανότητά τους να μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.

ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
 Ισχύουν οι όροι των επίσημων αγώνων της Ε.Φ.Ο.Α.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
15,00€ / άτομο. 
ΕΠΑΘΛΑ
 Κύπελλα για τους πρώτους και δεύτερους νικητές  και των δύο κατηγοριών και διπλώματα συμμετοχής για όλους.
Επιπλέον:
- Ο πρώτοι νικητές και των δύο κατηγοριών θα κερδίσουν από ένα τριήμερο ταξίδι.
- Όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός των δυο πρώτων, μέσω κουπονιών (κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε έναν αγώνα) θα λάβουν μέρος σε κλήρωση πλούσιων δώρων.
ΤΕΛΙΚΟΙ
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 



Για το Δ.Σ 


       Κεφερλής Γιώργος                                 Κοτζαγεωργίου Βάσω
        Πρόεδρος Ο.Α.Κ                                     Γραμματέας Ο.Α.Κ.

