ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2017-2018
Το Αθλητικό Κέντρο προκηρύσσει
Πρωτάθλημα ΤΕΝΙΣ (Αντισφαίρισης)
Ανδρών (Απλό και Διπλό), Γυναικών (Απλό), Μικτό Διπλό και Beach
Tennis Μικτό.
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τo εσωτερικό πρωτάθλημα Αντισφαίρισης αποτελείται από τα πιο κάτω
τουρνουά Αντρών και Γυναικών.
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα μπορεί να συμμετέχει ολόκληρη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Η δήλωση συμμετοχής σε κάθε τουρνουά του πρωταθλήματος γίνεται με
τη συμπλήρωση του εντύπου ”Δήλωση συμμετοχής εσωτερικών
πρωταθλημάτων” του συγκεκριμένου τουρνουά που βρίσκονται στην υποδοχή
του αθλητικού κέντρου. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε και ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Αθλητισμού(http://www.ucy.ac.cy/athletics/el/entry-forms)
και να τη στείλετε στο email: erodotou.maria@ucy.ac.cy
β. Παρακαλώ όπως δηλώσετε τα κωλύματά σας γιατί θα υπάρχουν
καθορισμένες ώρες και μέρες για τη διεξαγωγή των αγώνων σας. Αθλητής ο
οποίος δεν δηλώσει κώλυμα, θα θεωρηθεί ότι θα μπορεί να παίζει
οποιαδήποτε ημερομηνία του οριστεί από την Τεχνική Επιτροπή. Αθλητής/τρια
ο οποίος/οία δεν παίξει στο προκαθορισμένο διάστημα ή προκαθορισμένη
ημερομηνία αγώνα που δίδεται από την τεχνική επιτροπή, τότε θα χάνει τον
αγώνα του και η νίκη θα πηγαίνει στον αντίπαλο.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
α. Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών.
β. Αγωνιστικές ημέρες ορίζονται: η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και
Παρασκευή βράδυ ή άλλη μέρα που θα αποφασίσει η Τεχνική Επιτροπή.
γ. Αγωνιστικός χώρος: Γήπεδα Αντισφαίρισης SPF 11,10,09.(Εξωτερικές
Εγκαταστάσεις).
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Οι πόντοι των αθλητών και των ομάδων θα προστίθενται για κάθε τουρνουά
ξεχωριστά για να δίνουν τον συνολικό αριθμό πόντων του αθλητή/α ή της
ομάδας που δίνει και την αντίστοιχη θέση ( RANKING).
6. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α) Όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο γήπεδο
διεξαγωγής του αγώνα τους έγκαιρα. Αθλητής/α ή ομάδα καθυστερήσουν
πάνω από 15’ να παρευρεθούν στον αγωνιστικό χώρο, χάνει τον αγώνα και ο
αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου του. Οι διαγωνιζόμενοι είναι
υπεύθυνοι να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από την ιστοσελίδα του
αθλητικού κέντρου ή από την πινακίδα που βρίσκεται στην υποδοχή.
β) Από την τεχνική επιτροπή θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των αγώνων το
οποίο θα σας αποστέλλεται με email.
γ) Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παρευρίσκονται στην τεχνική σύσκεψη πριν
την έναρξη κάθε τουρνουά για να ενημερώνονται για την κλήρωση των
αγώνων.
7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Τα τουρνουά θα διευθύνουν διαιτητές που θα ορίζονται από την επιτροπή
διαιτησίας της Αντισφαίρισης και θα υπάρχουν μόνο στους ημιτελικούς και
στον τελικό.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Το κάθε τουρνουά θα αθλοθετείται ξεχωριστά. Πρωταθλητής/α και ομάδα της
χρονιάς θα βγαίνει μετά από τη συνολική βαθμολογία που θα έχει και από τα
2 πρωταθλήματα των 2 εξαμήνων. Φέτος θα διεξαχθεί ένα τουρνουά μέσα
στη χρονιά για το λόγο ότι τα γήπεδα ανακαινίζονταν και έτσι δεν ήταν
δυνατό να διεξαχθούν οι αγώνες. Άρα ο νικητής/τρια και ομάδα του κάθε
τουρνουά θα είναι και ο νικητής/τρια της αγωνιστικής χρονιάς 2017-18.

9. ΓΕΝΙΚΑ
α) Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση υγείας
τους καθώς και για τυχόν τραυματισμούς.
β) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ’ αυτήν την προκήρυξη, αρμόδια να
αποφασίσει είναι η επιτροπή του αθλητικού κέντρου.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ όπως απευθύνεστε
στην υποδοχή του Αθλητικού Κέντρου μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018.
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη, Παρασκευή
08:00 - 21:00
στο τηλέφωνο 22894182
Το Αθλητικό Κέντρο αναμένει από όλους τους αθλητές, προπονητές, διαιτητές
και λοιπούς υπεύθυνους να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά
πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν
στην εξύψωση του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Αθλητικό Κέντρο εύχεται σε όλους «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ»!

