
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 OPEN ΑΙΓΑΛΕΩ 2023 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ο “ΑΟΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 92” προκηρύσσει το OPEN ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ                                                 
«ΜΑΡΤΙΟΣ 2023»  

Κατηγορίες: 

          ΑΝΔΡΩΝ                                                                   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 Beginner                                                                   Beginner   

 Intermediate                                                            Intermediate                                                           

 Advance                                                                    Advance 

 master    

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

Οι αγώνες θα διεξάγονται μεταξύ 08:00-23:00 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των γηπέδων 
(κατά κύριο λόγο Σάββατο-Κυριακή και όλα τα πρωινά κατά δήλωση του αθλούμενου). 

Για την άρτια κατάρτιση του προγράμματος αγώνων παρακαλούνται όσοι αθλητές έχουν 
κάποιους περιορισμούς να το αναφέρουν στη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα αλλαγής εφόσον ανακοινωθεί το πρόγραμμα. 

Όσοι εκ των αγωνιζομένων μπορούν να αγωνίζονται πρωινές ώρες, παρακαλούνται να 
δηλώσουν την επιθυμία τους με την εγγραφή στο τουρνουά. 

Ο επιδιαιτητής των αγώνων θα λάβει υπ’ όψιν του τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν 
στο καταρτισμό του προγράμματος και θα τις ικανοποιεί μόνο σε περίπτωση που αυτό 
είναι εφικτό σε σχέση με τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος των αγώνων. 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 ΔΑΚ Αιγάλεω – Σουλίου 41 

 Κηφισός: Παπανικολή 1 και Παλαιάς Καβάλας 

 Αγιος Ιωαννης Ρέντης: Μπιχάκη 37 

 Γήπεδο Εδέσσης Αιγάλεω, αν χρειαστεί  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να θεωρείται η συμμετοχή σας έγκυρη,  θα πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι και την 
Τετάρτη 22/2/2023. 



Στα τηλ. 6977254531 (Χριστάνας Τριαντάφυλλος) 

                6988249231 (Χριστάνας Δημήτρης) 

        Email: aoaegaleo92@gmai.com 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Με σύστημα KNOCK-OUT στα 2 set των 6 games και στο 3ο set αν χρειαστεί tie-break στους 
10 πόντους. 

Παρακαλούνται οι αθλητές να παρευρίσκονται στο χώρο των αγώνων 10 λεπτά ΠΡΙΝ την 
έναρξη του παιχνιδιού. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν σε 
προγραμματισμένο αγώνα, πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την επιτροπή αγώνων για την 
αποφυγή ταλαιπωρίας των συναθλητών τους. 

Αθλητής/τρια που θα κληθεί να αγωνιστεί και δεν είναι παρών/ουσα μετά από 20 λεπτά 
θα χάνει τον αγώνα και ο αντίπαλος του θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο.  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να έχουν ανάλογο αθλητικό 
ένδυμα με τα επιτρεπόμενα για τα γήπεδα υποδήματα. 

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ 

 και 15 ευρώ για κάθε κατηγορία επιπλέον. 

 Μπλουζάκι του Συλλόγου ΔΩΡΕΑΝ.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

Κατά την άφιξη του κάθε αγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώνει την παρουσία στον 
υπεύθυνο των αγώνων. Προτεραιότητα θα έχει το ζευγάρι που θα είναι  παρόντες και οι 
δύο παίκτες και θα αγωνιστούν στο ελεύθερο γήπεδο που θα τους υποδείξει ο υπεύθυνος. 

ΜΠΑΛΕΣ: Volki+Soderling –ΕΠΑΘΛΑ: Θα απονεμηθούν κύπελλα στους δύο πρώτους 
νικητές κάθε κατηγορίας  και επιπλέον στον 1ο νικητή κάθε κατηγορίας θα δοθεί δώρο 
αξίας. Θα γίνει κλήρωση δώρων για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, που θα είναι 
παρόντες στις απονομές. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Υπεύθυνος Αγώνων:     Χριστάνας Τριανταφυλλος (6977254531)  

Επιδιαιτητής Αγώνων:  Χριστάνας Δημήτρης (6988249231) 

Βοηθός επιδιαιτητή:     Αδαμοπούλου Μαγδαληνή (6932415155) 

Επιτροπή Αγώνων:       Κόλλιας Αντώνης (6945410454) 

                                         Σαμαρά Λίτσα (6955434968) 

                                         Χριστάνα Λένα (6982936418)   

mailto:aoaegaleo92@gmai.com

