Ο.Α.Α.
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΔΝΙ
33ο ΔΙΔΘΝΔ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΔΝΙ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ
ACROPOLIS CUP 2022 BY NOVIBET
Ο Όμιλξπ Αμςιρταιοίρεχπ Αθημώμ (Ο.Α.Α.), ρε ρσμεογαρία με ςημ Δλλημική Υίλαθλη
Ομξρπξμδία Αμςιρταίοιρηπ (Δ.Υ.Ο.Α.) και ςη Διεθμή Ομξρπξμδία Αμςιρταίοιρηπ Βεςεοάμχμ
(I.T.F.Seniors), ποξκηούρρει ςξ 33o Διεθμέπ Βαθμξλξγξύμεμξ Σξσομξσά Σέμιπ ΑμδοώμΓσμαικώμ “ACROPOLIS CUP 2022 BY NOVIBET” καςηγξοίαπ (grade) S400 από ςξ άββαςξ
21 Μαΐξσ 2022 έχπ και ςημ Κσοιακή 29 Μαΐξσ 2022.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώμεπ θα διεναυθξύμ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Ο.Α.Α. (Λεχτ. Βαριλίρρηπ Όλγαπ 2,
Αθήμα) ρε ένι υχμάςιμα γήπεδα ρςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ:
ΜΟΝΟ
ΑΝΔΡΩΝ
35+
40+
45+
50+
55+
60+
65+
70+
75+

ΜΟΝΟ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ
35+
40+
45+
50+
55+
60+
65+

ΔΙΠΛΟ
ΑΝΔΡΩΝ
35+
40+
45+
50+
55+
60+
65+
70+
75+

ΔΙΠΛΟ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ
35+
45+
55+
65+

ΔΙΠΛΟ
ΜΙΚΣΟ
35+
45+
55+
65+

ΔΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ
Οι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξύμ μα δηλώρξσμ ρσμμεςξυή ρε έχπ δύξ καςηγξοίεπ. Οι καςηγξοίεπ
είμαι ξι ενήπ : ΜΟΝΟ-ΔΙΠΛΟ, ΜΟΝΟ-ΜΙΚΣΟ, ΔΙΠΛΟ-ΜΙΚΣΟ, ΔΙΠΛΟ-ΔΙΠΛΟ ή ΜΙΚΣΟ-ΜΙΚΣΟ.

Οι δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ για όλεπ ςιπ καςηγξοίεπ, θα γίμξμςαι απξκλειρςικά δεκςέπ μόμξ
ηλεκςοξμικά με ςξ ποξρχπικό IPIN ςξσ κάθε αθληςή ρςη ρυεςική ιρςξρελίδα ςηπ I.T.F.
https://www.itftennis.com/en/about-us/organisation/about-ipin/
Διδικά για δηλώρειπ ρςιπ καςηγξοίεπ «ΔΙΠΛΟ-ΔΙΠΛΟ» ή «ΜΙΚΣΟ-ΜΙΚΣΟ», ασςέπ θα γίμξμςαι
με ρσμπλήοχρη και απξρςξλή ςηπ τόομαπ https://itf.formstack.com/forms/entry_form_.
ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΜΜΔΣΟΦΗ – ΑΠΟΤΡΗ
Ηλεκςοξμικά έχπ ςημ Σρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 13.00 ώρα Δλλάδας (10:00 GMT)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ
Σα δικαιώμαςα ρσμμεςξυήπ αμέουξμςαι ρε €35 για μια καςηγξοία και €15 για ςημ δεύςεοη
καςηγξοία.
Σα παοαπάμχ δικαιώμαςα ρσμμεςξυήπ ρςξ ςξσομξσά θα ποέπει μα καςαβληθξύμ από όλξσπ
ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςξ αογόςεοξ μέυοι ςιπ 17 Μαΐου 2022 (date of entry deadline) ρςξμ
ςοαπεζικό λξγαοιαρμό πξσ ςηοεί ξ Ο.Α.Α. ρςημ EFG Eurobank με ςα παοακάςχ ρςξιυεία:
SWIFT/BIC: EFGBGRAA
IBAN: GR4102602070000610101456193 (0026.0207.61.0101456193)
Σα δικαιώμαςα ρσμμεςξυήπ μέυοι ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία (17/05/2022) μπξοξύμ μα
καςαβληθξύμ και ρςημ Γοαμμαςεία ςχμ Αγώμχμ.
Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ επιβαούμξμςαι με έμα επιπλέξμ πξρό 6 USD (€5) χπ «ςέλξπ
σπηοερίαπ» (ITF/IPIN Service Fee) πξσ ποξβλέπεςαι ποξπ απόδξρη ρςημ ITF.
Σξ παοαπάμχ πξρό θα καςαβάλλεςαι ρςημ Γοαμμαςεία ςξσ Ομίλξσ ποιμ ςημ έμαονη ςξσ
ποώςξσ αγώμα ςξσ κάθε αθληςή και θα ειρποάςςεςαι από ςημ επιδιαιςηςή ςχμ αγώμχμ.
ΠΡΟΟΦΗ: Αθληςέπ πξσ δεμ έυξσμ δηλώρει ρσμμεςξυή και/ή δεμ έυξσμ καςαβάλει ςα
ρυεςικά πξρά πξσ αμςιρςξιυξύμ ρε ασςήμ δεμ θα ρσμπεοιλητθξύμ ρςιπ κληοώρειπ.
ΩΡΔ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώμεπ θα αουίζξσμ ςιπ καθημεοιμέπ από ώοα 14:00 και άββαςξ/Κσοιακή από ώοα
9:00. Οι αγχμιζόμεμξι ξτείλξσμ μα βοίρκξμςαι ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Ο.Α.Α. 15 λεπςά
ςξσλάυιρςξμ ποιμ ςημ ποξγοαμμαςιρμέμη ώοα έμαονηπ ςξσ αγώμα ςξσπ δηλώμξμςαπ ςημ
παοξσρία ςξσπ ρςη Γοαμμαςεία.
ΠΡΟΟΦΗ:
ΤΜΥΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΟΔΗΓΙΔ ΣΗ I.T.F. TO ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΘΑ
ΣΗΡΗΘΔΙ ΑΠΑΡΔΓΚΛΙΣΑ
ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι κληοώρειπ όλχμ ςχμ καςηγξοιώμ θα διεμεογηθξύμ με ηλεκςοξμική μέθξδξ και δημόρια
από ςημ Δπιδιαιςηςή Αγώμχμ ςημ Πέμπτη 19/05/2022 και ώρα 10.00 πμ ρςη Γοαμμαςεία
ςξσ Ο.Α.Α.
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ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι κληοώρειπ ςχμ καςηγξοιώμ θα αμαοςηθξύμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Ο.Α.Α. Σξ ποόγοαμμα
ςχμ αγώμχμ θα αμαοςάςαι καθημεοιμά έχπ ςιπ 24:00. Δπιπλέξμ, θα αμαοςώμςαι και ςα
απξςελέρμαςα ςχμ αγώμχμ.
ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΤΜΜΔΣΔΦΟΝΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ςξ πλαίριξ ςξσ Γεμικξύ Καμξμιρμξύ Ποξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ (2016/679/ΔΔ) και ςηπ Δθμικήπ
μξμξθερίαπ, ραπ εμημεοώμξσμε όςι ξι αγώμεπ/και η δενίχρη πξσ θα λάβει υώοα με ςημ
εσκαιοία ασςώμ, θα βιμςεξρκξπηθξύμ ή/και θα μεςαδξθξύμ απεσθείαπ, καθώπ επίρηπ και
όςι και καςά ςημ διάοκεια ςξσπ θα λαμβάμξμςαι τχςξγοατίεπ για ςξ αουείξ ςξσ Ο.Α.Α., ςηπ
Δ.Υ.Ο.Α, ςηπ I.T.F. Seniors, ςχμ υξοηγώμ αλλά και για λόγξσπ ποξβξλήπ ςχμ αγώμχμ ρςα
Μέρα Μαζικήπ Δπικξιμχμίαπ. Για ςξμ ρκξπό ασςό κάθε ρσμμεςέυχμ θα ρσμπληοώμει ςξ
ρυεςικό έμςσπξ υξοήγηρηπ ρσμαίμερηπ ρςημ Γοαμμαςεία ςχμ αγώμχμ, ρυέδιξ ςξσ ξπξίξσ
επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξύρα Ποξκήοσνη και απξςελεί αμαπόρπαρςξ ςμήμα ασςήπ.
Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξσπ αγώμεπ μπξοείςε μα επικξιμχμείςε ρςξ 2109232872.
ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΑ - ΔΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΔ – ΔΔΞΙΩΗ
ε όλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ αθληςέπ θα δξθεί αμαμμηρςική μπλξύζα ςύπξσ “polo”.
Απξμξμή επάθλχμ θα γίμει ρςξσπ 1Ο και 2ξ μικηςή/έπ.
Σξ άββαςξ 28 Μαΐξσ 2022 μεςά ςξ πέοαπ ςχμ αγώμχμ θα ποαγμαςξπξιηθεί δενίχρη για
ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ ςξσομξσά.
ΣΑΘΜΔΤΗ - ΥΤΛΑΞΗ ΟΦΗΜΑΣΩΝ
Ποξπ διεσκόλσμρη ςχμ αθληςώμ ρςημ ποξρέλεσρή ςξσπ ρςξμ Όμιλξ με ιδιχςικό όυημα,
μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί χπ υώοξπ ρςάθμεσρηπ ξ ελεύθεοξπ υώοξπ πξσ βοίρκεςαι πίρχ
από ςξ Κξλσμβηςήοιξ (είρξδξπ από ξδό Αοδηςςξύ). Για ςημ αρτάλεια ςχμ ξυημάςχμ έμαμςι
κακόβξσλχμ εμεογειώμ, ξ Όμιλξπ θα διαθέρει ποξρχπικό τύλανηπ ρςξμ υώοξ.
ΟΡΟΙ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Η τοξμςίδα ςηπ σγείαπ ςξσ κάθε παίκςη και η εσθύμη ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξσπ αγώμεπ
βαούμξσμ απξκλειρςικά ςξμ ίδιξ.
2. Σξ ςξσομξσά θα διεναυθεί βάσει τωμ διεθμώμ καμομισμώμ πξσ ποξβλέπξμςαι από
ςημ I.T.F.
3. Η Δπιςοξπή αγώμχμ διαςηοεί ςη δσμαςόςηςα πιθαμήπ ρύμπςσνηπ 2 καςηγξοιώμ ρε 1,
εάμ δεμ ρσμπληοχθεί ικαμόπ αοιθμόπ αθληςώμ/ςοιώμ.
4. Οι αγώμεπ ςξσ μξμξύ θα κοίμξμςαι ρε 2 μικητόοα ρες. ε πεοίπςχρη ιρξπαλίαπ με 11 ρες, ξ μικηςήπ θα αμαδεικμύεςαι μεςά από tie-break 10 πόμςχμ με διατξοά δύξ
πόμςχμ.
5. Οι αγώμεπ ςχμ διπλώμ ρε όλεπ ςιπ καςηγξοίεπ θα ποαγμαςξπξιξύμςαι με ςξμ
καμξμιρμό ςξσ no-ad scoring ρςα 2 μικητόοα ρες. ε πεοίπςχρη ιρξπαλίαπ με 1-1
ρες, ξ μικηςήπ θα αμαδεικμύεςαι μεςά από tie-break 10 πόμςχμ με διατξοά δύξ
πόμςχμ.
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6. Η εμημέοχρη ςχμ ρσμμεςευόμςχμ, για ςημ ώοα και ςημ ημέοα πξσ αγχμίζξμςαι,
απξςελεί απξκλειρςικά δική ςξσπ εσθύμη και θα ποαγμαςξπξιείςαι είςε ςηλετχμικά
ρςη Γοαμμαςεία ςχμ Αγώμχμ (210-9232872 και 210-9215630) είςε μέρχ ςηπ
ιρςξρελίδαπ ςξσ Ο.Α.Α., είςε μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ I.T.F.
7. Αθληςήπ, ξ ξπξίξπ θα κληθεί μα αγχμιρςεί και δεμ είμαι παοώμ θα υάμει ςξμ αγώμα
μεςά ςημ παοέλεσρη 15 λεπςώμ και ξ αμςίπαλόπ ςξσ θα ποξκοίμεςαι ρςξμ επόμεμξ
γύοξ με walkover (w.o.).
8. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ξτείλξσμ μα έυξσμ αμάλξγξ αθληςικό έμδσμα με ςα επιςοεπόμεμα
για υχμάςιμα γήπεδα σπξδήμαςα.
9. Με ρςόυξ ςημ ξμαλή διεναγχγή ςξσ ςξσομξσά, η Δπιςοξπή Αγώμχμ έυει ςξ δικαίχμα
μα ςοξπξπξιεί ςξσπ αμχςέοχ όοξσπ, έμεκα αμχςέοαπ βίαπ, καςά ςοόπξ ξοιρςικό και
αμεςάκληςξ.
10. Θα ςηοηθξύμ ςα ιρυύξμςα καςά ςξ υοξμικό διάρςημα διεναγχγήπ ςχμ αγώμχμ
σγειξμξμικά ποχςόκξλλα ςχμ μέςοχμ ποόληφηπ καςά ςηπ διαρπξοάπ ςξσ Covid 19 .
ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ
Wilson Tour Premier
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ
www.oaa.gr/, www.itftennis.com/en/itf-tours/itf-seniors-tennis-tour/
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διεσθσμςήπ Αγώμχμ: Υχςιάδηπ Υχκίχμ
Αμαπληοχςήπ Διεσθσμςήπ Αγώμχμ: Μηςρξςάκηπ Κσοιάκξπ
Δπιδιαιςηςήπ Αγώμχμ: Παςρξσοάκξσ Θεξδώοα
Βξηθξί Δπιδιαιςηςή: Θα αμακξιμχθξύμ
Ιαςοόπ Αγώμχμ: Δλεσθεοία Καοσδάκη
Γοαμμαςεία Αγώμχμ: Δημέγγελη Πέλη, Κξύμα Έλεμα, Υοέμςζξπ Γιώογξπ
Αθήμα, 3 Μαΐξσ 2022
Ο Διεσθσμςήπ Αγώμχμ

Η Δπιδιαιςηςήπ Αγώμχμ

Υχςιάδηπ Υχκίχμ

Παςρξσοάκξσ Θεξδώοα

σμημμέμξ: Έμςσπξ εμημέοχρηπ και ρσγκαςάθερηπ ρσμμεςέυξμςα
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