
 

Πνπξλνπά Αληηζθαίξηζεο “Open Ννκηθώλ 2022” 

Α. ΝΓΞΖΘΕΣΕ ΝΞΜΗΕΞΡΛΕΟ 

Πν Πκήκα Αληηζθαίξηζεο ηνπ Οωκαηείνπ Ννιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Δηθεγόξωλ 

Θάξηζαο κε έδξα ηε Θάξηζα απνθαζίδεη ηε δηεμαγωγή ηνπ Γξαζηηερληθνύ Πνπξλνπά 

Αληηζθαίξηζεο “Open Ννκηθώλ 2022”.  

Ηαηεγνξίεο : 1) Αλδξώλ 2) Γπλαηθώλ 3) Δηπιά Αλδξώλ 4) Δηπιά Μηθηά 

Β. ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΓΟ  

Πν ηνπξλνπά ζα μεθηλήζεη ηελ Παξαζθεπή 24 Ινπλίνπ 2022 κε πξνβιεπόκελε 

ιήμε ηνπξλνπά (απνλνκέο) ηελ Κπξηαθή 17 Ινπιίνπ 2022 

Γ. ΓΔΞΑ - ΡΝΓΡΘΡΚΜΖ ΑΓΤΚΤΚ 

Μη αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Tennislife Club ζην 

Αζιεηηθό Κέληξν «Γ. Μεηζηκπόλα» ζηε Λάξηζα 

Δηεύζπλζε γεπέδωλ: Πέξκα Ηνδάλεο & Εξ. Ννιπηερλείνπ Αζιεηηθό Ηέληξν 

Ιεηζηκπόλα Π.Η. 41447, ηει επηθνηλωλίαο 2413016928 (Γξακκαηεία, θξαηήζεηο), 

Web: www.tennislife.gr E-mail: info@tennislife.gr 

Γπηθάλεηα γεπέδωλ: 5 ωκάηηλα Ιπάιεο: Μη παίθηεο ζα ρξεζηκνπνηνύλ δηθέο ηνπο 

κπάιεο 

Ρπεύζπλνη Αγώλωλ : Αλαζηαζίνπ Γεώξγηνο 6973335839 θαη Γηαλλνύιαο Φώηηνο 

6937246517  

Δ. ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ – ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΓΟ ΔΕΘΤΟΕΟ 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην ηνπξλνπά έρνπλ όινη νη ελ’ ελεξγεία αιιά θαη 

ζπληαμηνύρνη Δηθεγόξνη, Δηθαζηέο,  πκβνιαηνγξάθνη θαη Δηθαζηηθνί 

Επηκειεηέο. 

Ε δήιωζε ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα απνηειεί θαη Ρπεύζπλε Δήιωζε όηη 

είλαη απόιπηα πγηήο θαη αγωλίδεηαη κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά επζύλε 

Δειώζεηο ζπκκεηνρήο – απόζπξζεο ζα γίλνληαη από 07.06.2022 κέρξη ηελ 

21.06.2022 θαη ώξα 17:00 ζηo e-mail spadltennis@gmail.com.  

http://www.tennislife.gr/
mailto:info@tennislife.gr
mailto:spadltennis@gmail.com


Ε θιήξωζε ηωλ αγώλωλ ζα γίλεη ζηηο 22/06/2022 θαη ώξα 18:00 θαη ην 

πξόγξακκα  ζα αλαξηεζεί ζε πξνζβάζηκν έγγξαθν ζην google drive γηα ην νπνίν 

ζα είλαη πξνζβάζηκν ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

E. ΠΞΜΝΜΟ ΔΖΓΛΑΓΤΓΕΟ ΑΓΤΚΤΚ - ΓΝΑΘΘΑ 

Πν ηνπξλνπά ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο. Ιία πξνθξηκαηηθώλ αγώλωλ θαη κία 

ηειηθή θάζε.  

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΗ ΦΑΗ : Ούζηεκα νκίιωλ κε Round robin (όινη κε όινπο) ζε 

group 4 (ή 3 ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο 5) αζιεηώλ. Μη αγώλεο ζα γίλνληαη ζε 2 

ληθεθόξα mini-set ηωλ 4 games κε πιενλέθηεκα. 

Οην 4-4 ζα παηρζεί tie-break 5 πόληωλ. 

Οε ηζνπαιία 1-1 ζεη θαη 4-4 games ζην ηξίην set ζα παηρζεί tiebreak ηωλ 7 

πόληωλ. 

Από ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε πξνθξίλνληαη γηα ηελ ηειηθή θάζε νη 8 θαιύηεξνη 

θάζε θαηεγνξίαο γηα λα ζπγθξνηήζνπλ 8αξηα ηακπιό (π.ρ. γηα 5 νκίινπο: νη 4 1νη & 

νη 3 θαιύηεξνη 2νη , γηα 4 νκίινπο: νη 1νη & 2νη, γηα 3νκίινπο: νη 1νη,νη 2νη & νη 2 

θαιύηεξνη 3νη ). 

Οε πεξίπηωζε πνπ νη ζπκκεηνρέο ζε θάπνηα θαηεγνξία είλαη ιηγόηεξεο από δέθα 

(10) ην ηακπιό ηεο ηειηθήο θάζεο ζα είλαη 4άξη. 

Οε πεξίπηωζε πνπ νη ζπκκεηνρέο ζε θάπνηα θαηεγνξία είλαη πεξηζζόηεξεο από 

είθνζη (20) ζα αγωληζηνύλ ζηελ ηειηθή θάζε θαη νη θαιύηεξνη ζηηο ζέζεηο 9-16 

ζε μερωξηζηό 8αξη επίζεο ηακπιό ηνπ νπνίνπ νη δύν πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ 

θύπειιν.  

Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα group ή γηα ηελ επηινγή ηωλ θαιύηεξωλ ηεο ίδηαο ζέζεο 

ηζρύνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηα παξαθάηω θξηηήξηα: 

α. Πεξηζζόηεξεο λίθεο - β. Πεξηζζόηεξα θεξδηζκέλα sets - γ. Πεξηζζόηεξα 

θεξδηζκέλα games όιωλ ηωλ αγώλωλ - δ. θιήξωζε 

Ε πξνθξηκαηηθή θάζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξωζεί κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 7 

Ινπιίνπ 2022  

ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ : 8αξη ή 4άξη ηακπιό (αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή) κε ζύζηεκα 

knockout. Μη αγώλεο ζα γίλνληαη ζε 2 ληθεθόξα ζεη ηωλ 6 games κε tie break 

ζηα 7 ζε πεξίπηωζε 6-6. Πν ηξίην ζεη ζε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ζηα set κε 1-1 ζα 

είλαη super tie-break ζηνπο 10 πόληνπο 

Μη δύν πξώηνη ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο ζα ιάβνπλ θύπειιν 

ΟΠ. ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΓΛΑΓΤΓΕΟ ΠΤΚ ΑΓΤΚΤΚ 



Όινη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα αγωληζηνύλ κε όινπο ηνπο αληηπάινπο ηνπ ίδηνπ 

νκίινπ ηνπο. 

 Μ θάζε παίρηεο έρεη δηθαίωκα παξέθθιηζεο από ην αγωληζηηθό ηνπ πξόγξακκα 

κηα θνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνπξλνπά θαη πάληα ζε ζπλελλόεζε κε ηε γξακκαηεία 

αγώλωλ. Οε πεξίπηωζε πεξεηαίξω παξέθθιηζεο θαζώο θαη ζε πεξίπηωζε 

αγωληζηηθήο απνπζίαο ρωξίο ελεκέξωζε ηεο γξακκαηείαο ν αγώλαο 

θαηνρπξώλεηαη ζηνλ αληίπαιν κε ζθνξ 4-0, 4-0 (walk over) ζηελ πξνθξηκαηηθή ή 6-

0, 6-0 ζηελ ηειηθή θάζε. 

Μ πξνγξακκαηηζκόο ηωλ αγώλωλ ζα γίλεηαη ύζηεξα από ηειεθωληθή επηθνηλωλία 

ηωλ δηνξγαλωηώλ κε ηνπο παίθηεο. Δύλαηαη θαη νη παίθηεο λα θαλνλίζνπλ ηνλ 

κεηαμύ ηνπο αγώλα ελεκεξώλνληαο ηνπο δηνξγαλωηέο έγθαηξα ώζηε λα βξεζεί 

δηαζεζηκόηεηα γεπέδνπ. 

Όια ηα καηο ζα ζεωξεζνύλ έγθπξα εθόζνλ θαη κόλν δηεμαρζνύλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Tennislife Club. 

Γπλαίθεο ή δεπγάξηα κηθηά πνπ ην επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο 

αλδξηθέο θαηεγνξίεο. Πν αληίζηξνθν δελ επηηξέπεηαη. 

Δ. ΗΜΟΠΜΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

Γηα ην ηνπξλνπά δελ ζα ππάξρεη θόζηνο εγγξαθήο. Τζηόζν, νη αγωληδόκελνη γηα 

ηνπο αγώλεο ηεο πξνθξηκαηηθήο θάζεο ζα πιεξώλνπλ ην θόζηνο ρξήζεο ηωλ 

γεπέδωλ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 4€/ώξα αλά αζιεηή. Οε πεξίπηωζε ρξήζεο 

θώηωλ ην θόζηνο ζα είλαη ζπκπιεξωκαηηθά 2€/άηνκν αλεμαξηήηωο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο. 

Η ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή θάζε γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα 

θαηαθέξνπλ λα πξνθξηζνύλ είλαη δωξεάλ θαη ην θόζηνο απηήο ζα θαιπθζεί από 

ηνλ Ο.Ν.Α.Δ.Θ. θαη ην ρνξεγό ηεο δηνξγάλωζεο θαη αιπζίδα θαηαζηεκάηωλ θαθέ 

De-Tox. 

Γθ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Οπκβνπιίνπ ηνπ ΟΝΑΔΘ 

 

 

 

                                            


