ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ BEACH TENNIS 2019
Η Επιτροπή Beach Tennis της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου σε συνεδρίαση
που πραγματοποίησε στις 19/12/18 αποφάσισε τον τρόπο επιλογής των Εθνικών
Ομάδων που θα αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας για το 2019 ως εξής
Α) Θα διοργανωθούν 3 Πρωταθλήματα knock out (6-7 Απριλίου Λευκωσία , 20-21
Απριλίου Λεμεσός και 4-5 Μαΐου Λάρνακα ) στα οποία θα δικαιούνται συμμετοχή μόνο
όσοι είναι κάτοικοι Κύπρου και έχουν Κυπριακό Διαβατήριο (Πληροφορίες στους
κανονισμούς ITF/ Beach Tennis/ Eligibility)
Ο διοργανωτής στην περίπτωση που οι συμμετοχές είναι κάτω των 17 θα μπορεί αν το
κρίνει να διοργανώσει το πρωτάθλημα σε μία μέρα.
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές είναι πιο κάτω από 9 θα διεξάγεται αγώνας round
robin βάσει των κανονισμών της ITF.
Β) Η βαθμολογία των Πρωταθλημάτων θα είναι
Πρωταθλητές
18 Βαθμούς
Δευτεραθλητές
10
Ημιτελικά
6
Πρό-ημιτελικά
3
Ηττημένοι στους 16 1
Γ) Για σκοπούς βαθμών θα υπολογιστούν οι βαθμοί στα 2 καλύτερα πρωταθλήματα για
τον κάθε αθλητή/τρια.
Η κατάταξη στη κλήρωση για το 1ο πρωτάθλημα θα ληφθεί βάσει των βαθμών των δύο
καλύτερων πρωταθλημάτων της περσινής χρονιάς που διοργανώθηκαν για τον ίδιο
σκοπό.
Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα η κατάταξη θα ληφθεί βάσει του 1ου πρωταθλήματος.
Δ) Οι 2 αθλητές/τριες που πάρουν τους πιο ψηλούς βαθμούς θα δικαιούνται να
αντιπροσωπεύσουν την Κύπρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μόσχα που θα
διεξαχθεί αρχές Ιουλίου.
Οι επόμενοι 2 αθλητές με τους πιο ψηλούς βαθμούς μαζί με τους πιο πάνω θα
δικαιούνται να αντιπροσωπεύσουν την Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην
Κρήτη καθώς και στους Μεσογειακούς αγώνες παραλίας που θα διεξαχθούν στην
Πάτρα( Εφόσον μας εγκρίνει η Ολυμπιακή Επιτροπή)
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη 1η ή 2η θέση θα διεξάγεται αγώνας round robin ,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ITF.
- Σε περίπτωση που ένας αθλητής από τους επιλεγέντες δεν μπορεί να συμμετάσχει
τη θέση του θα πάρει ο επόμενος στη βαθμολογία .
- Σε περίπτωση που μετά την επιλογή της ομάδας, κάποιος αθλητής αδυνατεί να
συμμετάσχει τότε και πάλι δικαίωμα συμμετοχής έχει ο / η επόμενος/η στη
βαθμολογία. με την προϋπόθεση ότι θα επωμιστεί μέρος από τα έξοδα που έχουν
δημιουργηθεί(αγορά εισιτηρίου , προκαταβολή ξενοδοχείου κ.λ.π.).Αν π.χ. το
αεροπορικό εισιτήριο θα είναι πιο ακριβό τότε τη διαφορά θα την επωμίζεται
αυτός που έχει ακυρώσει την συμμετοχή.

-

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αντικαταστάτης ή η Επιτροπή δεν είχε τον
απαιτούμενο χρόνο να χειριστεί το θέμα τότε ο αθλητής θα επωμιστεί
οποιοδήποτε πρόστιμο ακύρωσης της συμμετοχής του και η ομάδα τα έξοδα που
έχουν δημιουργηθεί.

Πρωταθλήματα Επιλογής Εθνικών Ομάδων
6-7 Απριλίου Λευκωσία
20-21 Απριλίου Λεμεσός
4-5 Μαΐου Λάρνακα

Σημαντικό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ITF έχει γίνει πολύ αυστηρή σε σχέση με τις αιτήσεις για τα
πρωταθλήματα , για να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα με τιμωρίες και
πρόστιμα για τη χώρα μας , η Επιτροπή Beach Tennis έχει πάρει τις πιο κάτω
αποφάσεις τις οποίες θα τηρήσει με αυστηρότητα.
-

Οι ομάδες που θα επιλεγούν να αντιπροσωπεύσουν την Κύπρο για το
πρωτάθλημα στη Μόσχα πρέπει να απαντήσουν αν θα συμμετάσχουν μέχρι την
Παρασκευή 10 Μαΐου πληρώνοντας προκαταβολή 100.- έκαστος.
Οι ομάδες που θα επιλεγούν να αντιπροσωπεύσουν την Κύπρο για το
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Κρήτη και Μεσογειακούς παραλίας στην
Πάτρα θα πρέπει να απαντήσουν αν θα συμμετάσχουν μέχρι την Παρασκευή 7
Ιουνίου πληρώνοντας 200.- Ευρώ έκαστος.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν η Επιτροπή θα προχωρήσει στους επόμενους.

