
 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 

Ο Αθλητικός Σύλλογος “South Spinners Tennis Club” προκηρύσσει την έναρξη 
του τουρνουά ”South Spinners Open Tour / Spring-Summer 2020”. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής : 

• Τα μέλη του Συλλόγου South Spinners Tennis Club, οι φίλοι του συλλόγου, 
και όλοι οι φίλοι του Tennis ανεξαρτήτως ηλικίας και περιοχής.  

 
Τόπος Διεξαγωγής :  

• Ηλιούπολη (Αστυνομικά-Πανόραμα) Κεφαλληνίας 17 & Έβερτ 
 
Γήπεδα :  

• 2 γήπεδα Quick 
 
Διάρκεια Τουρνουά : 

• Μάρτιος 2020 – Ιούνιος 2020 
 

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων : 

• Σάββατο 

• Κυριακή 

• Κατόπιν συμφωνίας των 2 αθλητών -τριων και αφού ενημερωθεί η 
οργανωτική επιτροπή τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα μπορούν να παίξουν 
όποια άλλη μέρα σε όποια ώρα, και όπου επιθυμούν. 

 
 
 
 
 



 

 

Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος 
 
ΜΟΝΑ 

• 2 νικηφόρα Sets των 6 Games (6-6 Tie-Break των 7 πόντων). Σε περίπτωση 
ισοπαλίας 1-1 Set θα διεξάγεται Super Tie-Break των 10 πόντων. 

• Στους ημιτελικούς & στον τελικό της κάθε κατηγορίας σε περίπτωση 
ισοπαλίας 1-1 Set θα διεξάγεται 3ο Set, εκτός και αν μεταξύ τους οι αθλητές –
τριες, συμφωνήσουν για Super Tie-Break των 10 πόντων. Αν έστω ο ένας δεν 
συμφωνεί διεξάγεται 3ο Set των 6 Games (6-6 Tie-Break των 7 πόντων). 
 

ΔΙΠΛΑ 

• 2 νικηφόρα sets των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων) με το σύστημα 
NO-AD. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται super tie-break των 
10 πόντων. 

• Στον τελικό σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 Set θα διεξάγεται 3ο Set, εκτός και 
αν μεταξύ τους οι αθλητές –τριες, συμφωνήσουν για Super Tie-Break των 10 
πόντων. Αν έστω ο ένας δεν συμφωνεί διεξάγεται 3ο Set των 6 Games (6-6 
Tie-Break των 7 πόντων). 
 

 
Κλήρωση – Κατάρτιση Ομίλων 
  

• Η κλήρωση για την κατάρτιση των ομίλων όλων των κατηγοριών θα γίνει σε 
μέρα, τόπο και ώρα που θα ενημερωθείτε από το site μας και από την σελίδα 
μας στο Facebook. 
Επίσης θα μεταδοθεί σε livestreaming από το κανάλι μας στο Youtube 
(South Spinners) ή σε live μετάδοση στην σελίδα μας στο Facebook για 
όποιον θέλει να την παρακολουθήσει από τον υπολογιστή του, το tablet του, 
ή το κινητό του. 
 

Οργάνωση / Ενημέρωση 
  

• Όλα τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες των ομίλων, οι συνολικές βαθμολογίες 
των κατηγοριών, θα ανεβαίνουν άμεσα και στο site μας 
www.southspinners.com αλλά και στην σελίδα μας στο Facebook. 

 

 

 

 

 

 

http://www.southspinners.com/


 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ) 

 
1.  South Spinners (Grand Slam) 
2.  South Spinners (1000) 
3.  South Spinners (500) 
4.  South Spinners (250) 
5.  South Spinners (Challenge League) 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΔΡΕΣ) 
 
• Οι αθλητές θα χωριστούν σε 5 κατηγορίες δυναμικότητας 
• Ο αθλητής θα τοποθετείται σε κατηγορία δυναμικότητας σύμφωνα με την 

επιθυμία του αλλά και με την σύμφωνη γνώμη της οργανωτικής επιτροπής 
ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο ομοιογενείς κατηγορίες 
(δυναμικότητας & αριθμητικά). 

• Όλες οι κατηγορίες δυναμικότητας θα χωριστούν σε ομίλους ανάλογα με 
το πλήθος των συμμετοχών, 6 ή 7 ατόμων με live streaming κλήρωση που 
θα μεταδοθεί από το κανάλι μας στο YouTube ή από την σελίδα μας στο 
Facebook. Μπορεί να τροποποιηθεί ο αριθμός των αθλητών του κάθε ομίλου 
αναλόγως το πλήθος των συμμέτοχων. 

• Από κάθε κατηγορία θα περνάνε στην επόμενη φάση (ταμπλό knock out) οι 
8 καλύτεροι συνολικά όλων των ομίλων (οι 8 καλύτεροι θα βγαίνουν από 
την συνολική βαθμολογία όλων των ομίλων μαζί, ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία) και θα φτιάχνουν ένα ταμπλό 8αρι και έτσι θα βγαίνει ο 
πρωταθλητής της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά. 

• Οι τέσσερις (4) που θα προβιβάζονται θα είναι αυτοί που θα παίξουν 
ημιτελικά στην κατηγορία τους, και οι 4 τελευταίοι στην συνολική 
βαθμολογία της κατηγορίας τους θα υποβιβάζονται. 

• Δεν θα υπάρχουν βαθμοί σε κάθε αγώνα αλλά θα υπάρχουν πόντοι σύμφωνα 
με το παρακάτω πινακάκι POINT SYSTEM που θα διατηρεί ο Αθλητικός 
Σύλλογος South Spinners Tennis Club για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση 
κατάταξης δυναμικότητας (RANKING) και θα είναι αναρτημένο στο site του 
συλλόγου αλλά και στην επίσημη σελίδα του συλλόγου στο Facebook. 

• Κάθε νικηφόρο SET θα δίνει πόντους αναλόγως την κατηγορία συμμετοχής 
(όπως θα δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί). 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας-ων στον όμιλο θα μετράει πρώτα το-α μεταξύ 
τους παιχνίδι, μετά οι συνολικές νίκες στον όμιλο, μετά τα συνολικά νικηφόρα 
games, και αν εξακολουθεί και προκύπτει ισοβαθμία θα γίνει αγώνας μπαράζ. 

• Τα ίδια ακριβώς κριτήρια θα ισχύουν και για την-ις ισοβαθμία –ες στην 
συνολική βαθμολογία της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά. Με την διαφορά 
ότι εκεί μπορεί να υπάρξει ισοβάθμια μεταξύ αθλητών που δεν έχουν παίξει 



 

 

μεταξύ τους, οπότε θα μετρήσουν κατά σειρά όλα τα παραπάνω 
(περισσότερες νίκες, περισσότερα games, μπαράζ). 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας 3 και άνω αθλητών στον πίνακα της βαθμολογίας 
της κατηγορίας και με αθλητές που ΔΕΝ έχουν παίξει ΟΛΟΙ μεταξύ τους θα 
μετρήσουν κατά σειρά (περισσότερες νίκες, περισσότερα games, μπαράζ). 
Αν έχουν παίξει ΟΛΟΙ οι ισόβαθμοι μεταξύ τους πρώτο κριτήριο είναι τα 
μεταξύ τους παιχνίδια και μετρά περισσότερες νίκες, περισσότερα games, 
μπαράζ. 

• Κάθε νίκη μετράει, κάθε νικηφόρο SET μετράει, και κάθε game μπορεί 
να παίξει τον ρολό του στο τέλος.  

 
 
 

South Spinners Ranking (Men’s) 
Point System 

 
 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 

 
 

1.  South Spinners (W1) 
2.  South Spinners (W2) 
3.  South Spinners (W3) 

 



 

 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
 
• Οι αθλήτριες θα χωριστούν σε 3 κατηγορίες δυναμικότητας 
• Η αθλήτρια θα τοποθετείται σε κατηγορία δυναμικότητας σύμφωνα με την 

επιθυμία της αλλά και με την σύμφωνη γνώμη της οργανωτικής επιτροπής 
ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο ομοιογενείς κατηγορίες 
(δυναμικότητας & αριθμητικά). 

• Για κάθε κατηγορία δυναμικότητας θα δημιουργηθεί ένας όμιλος 6 έως 7 
αθλητριών. Μπορεί να τροποποιηθεί ο αριθμός των αθλητριών του κάθε 
ομίλου αναλόγως το πλήθος των συμμέτοχων. 

• Στην επόμενη φάση (knock out) θα περάσουν οι 4 πρώτες από την 
W1, οι 2 πρώτες από την W2, και οι 2 πρώτες από την W3.  

• Δεν θα υπάρχουν βαθμοί σε κάθε αγώνα αλλά θα υπάρχουν πόντοι 
σύμφωνα με το παρακάτω πινακάκι POINT SYSTEM που θα διατηρεί ο 
Αθλητικός Σύλλογος South Spinners Tennis Club για οποιαδήποτε 
μελλοντική χρήση κατάταξης δυναμικότητας (RANKING) και θα είναι 
αναρτημένο στο site του συλλόγου αλλά και στην επίσημη σελίδα του 
συλλόγου στο Facebook. 

• Κάθε νικηφόρο SET θα δίνει πόντους αναλόγως την κατηγορία 
συμμετοχής (όπως θα δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί). 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας-ων στον όμιλο θα μετράει πρώτα το-α μεταξύ 
τους παιχνίδι, μετά οι συνολικές νίκες στον όμιλο, μετά τα συνολικά 
νικηφόρα games, και αν εξακολουθεί και προκύπτει ισοβαθμία θα γίνει 
αγώνας μπαράζ. 

 
South Spinners Ranking (Women’s) 

Point System 

 

 



 

 

Δηλώσεις συμμετοχής (Τρόποι) 
 

• Στο site μας www.southspinners.com (πατήστε στο “Δηλώστε συμμετοχή”) 

• Τηλεφωνικά στο 6944-184831 Δημήτρης, 6974-748444 Μιχάλης 
 
Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων 
 

• Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους 
στο γήπεδο. Αγωνιζόμενος που δεν θα παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από 
την προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα με 2-0 
set. 

 

• Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το 
δικαίωμα να γράφονται στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την 
δυνατότητα να μπουν στο τουρνουά, με σειρά προτεραιότητας, εφόσον 
κάποιος αγωνιζόμενος δεν παρουσιαστεί στον πρώτο προγραμματισμένο 
αγώνα του. 

 

• Η πρόληψη της υγείας του κάθε αγωνιζόμενου είναι προσωπική του 
ευθύνη. Ουδεμιά ευθύνη φέρει ο αθλητικός σύλλογος “South Spinners 
Tennis Club” για την κατάσταση της υγείας των αθλητών, για τυχόν 
τραυματισμό τους και για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την 
διάρκεια των αγώνων αλλά και της παραμονής των αθέλητων στα γήπεδα. 

 
 
Αγώνες 

 

• Οι αγώνες θα διεξάγονται, σε όποιο γήπεδο ορίσει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

• Οι μπάλες των αγώνων θα δοθούν από τον Σύλλογο και θα πρέπει να 
επιστραφούν μετά το τέλος του αγώνα. 

• Η προθέρμανση εντός του γηπέδου θα έχει διάρκεια αυστηρά το πολύ 
10 λεπτά. 

• Οι αγώνες θα γίνονται χωρίς διαιτητή εκτός από την φάση των νοκ ουτ όπου 
και θα υπάρχει η δυνατότητα διαιτησίας μόνο κατόπιν επιθυμίας έστω και 
του ενός αθλητή πριν ή και κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 
Αναβολή Αγώνων 
 

• Αναβολή κάποιου-ων αγώνων μπορεί να υπάρξει λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών. 

• Επίσης μπορεί να υπάρξει κάποια αναβολή αγώνων λόγω συνθηκών που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και που 
θα τις κρίνει η οργανωτική επιτροπή. 

http://www.southspinners.com/


 

 

• Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρχει άμεση ενημέρωση από την σελίδα μας 
στο Facebook και με κλήση ή SMS στο κινητό των αθλητών.  

 
Παρατηρήσεις 
 

• Οι τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά μπορεί να αλλάξει και να 
τροποποιηθεί, αλλά αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο θα γνωστοποιηθεί 
άμεσα στους αθλητές –τριες πριν την έναρξη των αγώνων.  
Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να τροποποιηθεί και κατά την 
διάρκεια του τουρνουά ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία, 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αγώνων, με γνώμονα πάντα την 
προστασία των συνεπών αθλητών –τριων. 
 

 
Έπαθλα – Παροχές  
 

• Στο τέλος των αγώνων θα βραβεύονται με κύπελλο οι αθλητές -τριες που 
θα παίξουν στον τελικό της κάθε κατηγορίας. 5 τελικοί στους άντρες και 1 
στις γυναίκες. 

• Στους 8 πρώτους της κάθε κατηγορίας θα δοθεί ως δώρο ένα συλλεκτικό-
αναμνηστικό μπλουζάκι. 

• Στον Νικητή της κατηγορίας Grand Slam θα δοθεί δωροεπιταγή 100 Ευρώ. 

• Κόστος συμμετοχής 40 ευρώ (minimum 6 παιχνίδια για τον κάθε αθλητή) 

• Αν λόγω συμμετοχών ή ειδικών συνθηκών χρειαστεί να διαμορφωθεί 
κάποιος όμιλος με 6 αθλητές (5 αγώνες δηλαδή για τον συμμετέχοντα) το 
κόστος θα διαμορφωθεί σε 35 ευρώ.  

• Όλα τα έπαθλα και τα δώρα θα δοθούν αμέσως μετά την λήξη του Μεγάλου 
Τελικού της Grand Slam κατηγορίας όπου θα ακολουθήσει μια γιορτή με 
κληρώσεις δώρων και τις απονομές.    

 
Η Οργανωτική Επιτροπή 
 
Μανίκας Μιχάλης (6974-748444) 
Σαμαρτζής Δημήτρης (6944-184831) 
 

 


