
 
1ου   ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  2013       ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  σε συνεργασία με 
την Ζ΄ Ένωση Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης Κρήτης  διοργανώνει, το.  1ο    Τουρνουά  Τένις Δήμου Ηρακλείου 2013. 
Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση,  στην  ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
συμμετασχόντων .                                               

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ που είναι κάτοικοι Ηρακλείου και που έχουν  
Α . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

γεννηθεί πριν την  31-12-1985.    ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προπονητές. 
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ανδρών 28+ και Γυναικών 28+ 

:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο ΔΑΠΚΗ στο κλειστό γυμναστήριο Πατελών (Δνση: Νίκου Ξυλούρη & Φούμη γωνία) 
από Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και ώρα. 09:00 π.μ. – 14:00 π.μ μέχρι την   Δευτέρα 8 Απριλίου  2013  και ώρα 15:00  και στο FAX 
2810215090    ή  στο E-MAIL: 

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

dopafmaisports@heraklion.gr  και kavobil@gmail.com   με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας 
συμμετοχής. 

Η κλήρωση των αγώνων θα διεξαχθεί  την ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 και ώρα 10:00 στο τμήμα Αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
Δ. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: 

Η Δημοσίευση των Ταμπλό θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  http://www.heraklion.gr  και στο 
facebook.com/dopafmai heraklion όπου και θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των αγώνων για το οποίο ο κάθε συμμετέχων  
φέρει την ευθύνη της δικής του ενημέρωσης. Ο συμμετέχων  οφείλει να παρουσιάζεται  στην Γραμματεία των αγώνων τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.   

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 

Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει στα δυο (2) νικηφόρα sets με (6-6 tie break των 7 πόντων). Σε περίπτωση τρίτου set θα παίζεται 
ένα much tie break των 10 πόντων.  

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

Τα ταμπλό των  κατηγοριών θα έχει ως εξής: 
Ανδρών 28+: Θα δημιουργηθεί κυρίως Ταμπλό 128άρι. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές τότε θα 
δημιουργηθεί ταμπλό των Προκριματικών  έως 64άρι. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε 96 Άμεσες Αποδοχές στο κυρίως Ταμπλό 
και οι υπόλοιποι θα μπουν στο Ταμπλό των Προκριματικών μέχρι να συμπληρωθεί το 64άρι. Αν έχουμε περισσότερες συμμετοχές 
(μέγιστος αριθμός 160)  τότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής. 
Γυναικών 28+: 

Για την κατάρτιση των Ταμπλό θα ληφθεί καταρχήν υπόψη η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ.  

Θα δημιουργηθεί κυρίως Ταμπλό έως 64άρι. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις 64 τότε θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής.  

Στην κατηγορία των Ανδρών αν ένας αθλητής έχει βαθμολογία και στις δυο κατηγορίες (35+ και 45+) τότε θα ληφθεί υπόψη η 
καλύτερη.  

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 13 Απριλίου 2013.  
Θ. ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ: 

 Ισχύουν οι  Εθνικοί κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων τένις (I.T.F.)  
Ι.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα δήλωσης συμμετοχής που ακολουθεί την 
παρούσα Προκήρυξη. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι υποχρεωτικά. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να κρατάνε μαζί τους την 
αστυνομική  ταυτότητα για να γίνει ταυτοπροσωπία εφόσον χρειαστεί.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ: 

Η  κατάσταση υγείας των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων.  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι   συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν  από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
τους,  ή θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά,  αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς 
και ελεύθερα επιλέγουν να τους  αναλάβουν. 
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός 
αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής  ΔΟΠΑΦΜΑΗ ,ουδεμία ευθύνη φέρει. 
Ο διοργανωτής ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  αναλαμβάνει τον ορισμό ιατρών στους αγώνες , (μέσω του μέλους της 
Τεχνικής Επιτροπής ιατρού κ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΧΑΡΗ),  και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού  κατά την διάρκεια των αγώνων . 
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον επιδιαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα , ο οποίος υποχρεούται 
να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του “ ΗΡΑΚΛΕΙΟ” Ο.Α.Α. οδός Δούκος Μποφώρ 1 που διαθέτει οκτώ (8) 
ηλεκτροφωτισμένα γήπεδα επιφάνειας green set. 

Α. ΓΗΠΕΔΑ - ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ. 

Ημέρες αγώνων : Τα Σαββατοκύριακα 13-14/4, 20-21/4 και 27-28/4/2013 χωρίς να αποκλείονται ορισμοί αγώνων άλλες ημέρες 
της εβδομάδας.  
Χρόνος τέλεσης του προγράμματος :Απρίλιος - Δεκέμβριος 2013.  

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των αθλητών για συμμετοχή στο τουρνουά , οι αθλητές για να 
αγωνιστούν υποχρεούνται: 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ 

Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο (γραμματεία αγώνων) 15’ λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα 
Να φέρουν κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.  
Ως αποδεικτικό  των στοιχείων  του αθλούμενου, είναι το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο 
, το οποίο θα επιδεικνύεται στον επιδιαιτητή εάν και εφ όσον ζητηθεί. 
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα , επιλύεται από τον επιδιαιτητή.                                                                                                                                                                                                                   
Η συμμετοχή των αθλητών στο τουρνουά είναι δωρεάν.  
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