
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 3ο MYSTRAS PALACE OPEN 26/8/2020 – 20/9/2020 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
MONΑ ΑΝΔΡΩΝ                     ΜΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ               ΔΙΠΛΑ 
12 – 35 ΕΤΩΝ                                12 – 35 ΕΤΩΝ                                  ΑΝΔΡΩΝ 
35 – 45 ΕΤΩΝ                                 35+ ΕΤΩΝ                                       ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
45+ ΕΤΩΝ                                      ΑΡΧΑΡΙΩΝ                                     MIKTA                                                                                                                                                                                             
ΑΡΧΑΡΙΩΝ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση μιας κατηγορίας είναι να σχηματίζεται 8αρι 
ταμπλό. Αν δεν συμπληρωθεί ταμπλό σε μια κατηγορία, αυτή θα ενσωματωθεί σε μία άλλη. 
Σε κάθε κατηγορία  στα ταμπλό των μονών θα υπάρχει ταμπλό consolation για τους ηττημένους 
του πρώτου γύρου. 
Οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. 

 
ΕΔΡΑ 

 
Έδρα: Mystras Grand Palace Resort & Spa 
Διεύθυνση Γηπέδων: 4ο χλμ. Σπάρτης - Μυστρά 
Επιφάνεια: 4 clay court γήπεδα  
Επιδιαιτητής: Δαμιανού Αγλαΐα 
Διευθυντής Αγώνων: Πρεβενά Πολυξένη 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6973328081, 2731021111 
Mail: events@mystraspalace.com 

 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ημερομηνία Δηλώσεων: έως Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 ώρα 12:00 
Κληρώσεις: Τρίτη 25 Αυγούστου 2020  ώρα 18:00 
Τηλέφωνο Συμμετοχής: 6973328081, 2731021111 
E-mail Συμμετοχής: agldam@hotmail.com, events@mystraspalace.com 
Ταμπλό Αγώνων – Αποτελέσματα: Facebook page: Mystras Palace Tennis Club 
 
Τα ταμπλό είναι ανοιχτής συμμετοχής και οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν με προστατευμένες 
διακριτές θέσεις βάσει του προηγούμενου τουρνουά. 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Οι αγώνες θα διεξάγονται με σύστημα Knock – out και θα είναι στα 2 νικηφόρα set (των 6 games 
με tie brake στους 7 πόντους). Στο 1 – 1 set θα παίζεται super tie - brake στους 10 πόντους (αντί 
για 3ο set). Στους ημιτελικούς και τελικούς στις κατηγορίες μονών θα παίζεται 3ο set. 
Οι αγώνες των διπλών θα διεξάγονται με NO AD score. Στο 1 – 1 set θα παίζεται super tie - brake 
στους 10 πόντους (αντί για 3ο set). Στους ημιτελικούς και τελικούς στις κατηγορίες διπλών θα 
παίζεται 3ο set. 
Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται καθημερινά απογευματινές ώρες μετά τις 15.00 και τα 
σαββατοκύριακα από τις 9.00. 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

Οι αθλητές οφείλουν να προσέρχονται στη γραμματεία των αγώνων 15 λεπτά πριν την έναρξη του 
αγώνα τους. 
Αθλητής/τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης 
(χωρίς ενημέρωση) θα χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα. 
Ακύρωση ή αναβολή προγραμματισμένης συνάντησης μπορεί να γίνει 1 φορά και σε εξαιρετική 
περίπτωση. Αθλητής/τρια που δε θα μπορέσει να παρευρεθεί στο προγραμματισμένο παιχνίδι τη 
2η φορά θα χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα.  
Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής/τρια αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της προκήρυξης. 
Η οργανωτική επιτροπή των αγώνων έχει το δικαίωμα να ορίσει τη διεξαγωγή περισσότερων από 
2 αγώνες την ίδια ημέρα σε κάθε αθλητή/τρια εάν έχει δηλώσει συμμετοχή σε περισσότερες από 
μία κατηγορίες μονών και διπλών. 
Ο νικητής κάθε αγώνα οφείλει να επιστρέφει τις μπάλες στη γραμματεία και να δηλώνει το σκορ 
της αναμέτρησης.  

 
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  του κάθε αθλητή/τριας είναι δική του/της ευθύνη και θα 
επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του στο sign in. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Σε όλες τις κατηγορίες το κόστος συμμετοχής είναι 30€. Για συμμετοχή σε κάθε επιπλέον 
κατηγορία το κόστος συμμετοχής είναι 10€. Με το sign in θα πραγματοποιείται η εξόφληση για 
όλες τις κατηγορίες συμμετοχής. 

 
 

ΕΠΑΘΛΑ – ΔΩΡΑ 
 
 
Κύπελλα θα απονεμηθούν στους 1ους  και 2ους νικητές της κάθε κατηγορίας και στα Consolation 
ταμπλό. 
Μετάλλια θα απονεμηθούν στους 3ους  νικητές της κάθε κατηγορίας και στα Consolation ταμπλό. 

 
Την ημέρα των τελικών (20 Σεπτεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί Players’ Party για όλους τους 
συμμετέχοντες, όπου θα γίνει και η κλήρωση των δώρων. 
 
 
 



ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

• Αναμνηστικό δώρο 
• Δωρεάν Players’ Party 
• Wi – Fi 
• Αποδυτήρια ανδρών/γυναικών και ντους 
• Μπαρ – εστιατόριο 
• Άνετο Parking 
• Κερκίδες 
 

Ένσταση μπορεί να γίνει άμεσα και εγγράφως για όλα τα θέματα κανονισμών και διαδικασίας 
προς την επιδιαιτητή. Το παράβολο της ένστασης ανέρχεται στο ποσό των 100€, όπως ορίζεται 
από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α. (Ε.Φ.Ο.Α Κανόνες και Κανονισμοί 2016, σελ.30) 
από τον ενδιαφερόμενο παίχτη , και μόνο, εκτός των αποφάσεων κρίσεως αγωνιστικού 
περιεχομένου, όπου οι αποφάσεις του επιδιαιτητή είναι τελεσίδικες. Η επιδιαιτητής αποφασίζει 
και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με βάση τους υπάρχοντες Κανόνες I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για 
θέματα Κανονισμών και Προκήρυξης αγώνων. 
 
 
 

                                                                                                      Εκ της διευθύνσεως 
 

Mystras Grand Palace Resort & Spa 


