
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Volton Smash Open 2022 

Το Smash Tripolis Tennis Club προκηρύσσει τουρνουά τένις, ένα τουρνουά που 

αφορά όχι μόνο τα ενεργά μέλη του συλλόγου αλλά και όποιον άλλο επιθυμεί να 

συμμετάσχει. 

Κατηγορίες:  

 Πράσινη μπάλα αγόρια-κορίτσια 

 Αγόρια κάτω των 14 

 Κορίτσια κάτω των 14 

 Challenger αντρών (αρχαρίων) 

 Challenger γυναικών (αρχαρίων) 

 Αντρών 14-34, 35+, 50+,60+ 

 Γυναικών 14-34, 35+ 

 Ημερομηνία διεξαγωγής: Από Τετάρτη 24 Αυγούστου μέχρι Κυριακή 18 

Σεπτεμβρίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι αθλητές και οι αθλήτριες που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο τουρνουά, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 

Κυριακή 21 Αυγούστου, στη γραμματεία των αγώνων (τηλ. 2710-241236) καθώς και 

στα τηλέφωνα των υπευθύνων 6944-420404 και 6974-316955. 

Κλήρωση αγώνων-ενημέρωση: Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει δημόσια στα 

γραφεία της εγκατάστασης. Από την Τρίτη 23 Αυγούστου οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις ώρες διεξαγωγής των 

αγώνων από το  site του ομίλου www.smashtripolis.gr, από τις σελίδες του 

σωματείου στο facebook καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων στα γήπεδα 

του τένις. 

http://www.smashtripolis.gr/


Υπεύθυνοι αγώνων:   

Ψυχογυιός Αντώνης 6944-420404 

Ξαγάς Χάρης 6974-316955 

Επιδιαιτητής αγώνων: 

Κουλούρης Παναγιώτης 6974-354684 

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με το σύστημα 

knock out στα δύο νικηφόρα σετ, με tie break σε όλα τα σετ. Αν χρειαστεί τρίτο σετ 

θα παίζεται ένα  match tie break των 10 πόντων εκτός από τους ημιτελικούς-

τελικούς που θα έχουν 3ο σετ. 

Στα μονά αντρών  και μονά γυναικών θα υπάρξει ταμπλό consolation, όπου οι 

κατηγορίες θα συμπτυχθούν και θα διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο με το ανωτέρω 

σύστημα. Ταμπλό consolation θα υπάρξει και στην κατηγορία Challenger. 

Κόστος συμμετοχής: 25€ η 1η κατηγορία και 15€ η 2η. Οι κατηγορίες Challenger και 

κάτω των 14 ετών κόστος 20€, πράσινη μπάλα κόστος 15€. 

Μπάλες αγώνων: Babolat. 

Δώρα νικητών: Θα ανακοινωθούν 

Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής:  

 Το ζέσταμα εντός του γηπέδου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Οι 

αθλούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το διάδρομο προθέρμανσης 

περιμετρικά των γηπέδων προκειμένου να ζεσταθούν. 

 Κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για την ατομική του υγεία. 

 

 

 

 


