ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σε όλες τις Εθνικές Ομάδες συμμετέχουν μόνο αθλητές οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι
και κάτοχοι Κυπριακού Διαβατηρίου.
ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
Το No.1 της επίσημης βαθμολογικής κατάταξης της ΟΑΚ παίρνει αυτόματα την
θέση στην ομάδα.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΕΣ
Το No.1 της επίσημης βαθμολογικής κατάταξης της ΟΑΚ παίρνει αυτόματα την
θέση στην ομάδα. Εάν ο Ο.Π. πιστεύει ότι το Νο.2 της βαθμολογίας δεν προκρίνεται
ξεκάθαρα έχει το δικαίωμα να προκηρύξει προκριματικούς αγώνες με την
συμμετοχή του Νο.2 μαζί με ακόμα δύο (2) ή τρεις (3) στο μέγιστο αθλητές με βάση
την παγκύπρια κατάταξη και σε ειδικές περιπτώσεις ο Ο.Π. μπορεί να επιλέξει 1
αθλητή ο οποίος δεν έχει κατάταξη αλλά η αγωνιστική του κατάσταση είναι τέτοια
που δικαιολογεί την επιλογή του. Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις ο ΟΠ μπορεί να
επιλέξει αθλητή να συμμετάσχει στην ομάδα χωρίς να αγωνιστεί σε προκριματικούς
αγώνες εάν κρίνει ότι αυτός είναι ψηλότερου επιπέδου από τους αθλητές που έχουν
βαθμολογία και μπορεί να ανεβάσει το αγωνιστικό επίπεδο της Ομάδας. Ο Ο.Π. θα
πρέπει πρώτα να δικαιολογήσει τις πιο πάνω αποφάσεις στην Τεχνική Επιτροπή με
ξεκάθαρα επιχειρήματα και συμβάντα (παρούσα αγωνιστική κατάσταση αθλητή,
προηγούμενες εμφανίσεις, ITF or ATP points etc). Σε διαφορετική περίπτωση ο 2ος
στην βαθμολογική κατάταξη προκρίνεται απευθείας για την 2η διαθέσιμη θέση.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Το No.1 & Νο.2 της επίσημης βαθμολογικής κατάταξης της ΟΑΚ παίρνουν
αυτόματα την θέση στην ομάδα. Εάν ο Ο.Π πιστεύει ότι το Νο.3 της βαθμολογίας
δεν προκρίνεται ξεκάθαρα έχει το δικαίωμα να προκηρύξει προκριματικούς αγώνες
με την συμμετοχή του Νο.3 μαζί με ακόμα δύο (2) ή τρεις (3) στο μέγιστο αθλητές με
βάση την παγκύπρια κατάταξη και σε ειδικές περιπτώσεις ο Ο.Π. μπορεί να επιλέξει
1 αθλητή ο οποίος δεν έχει κατάταξη αλλά η αγωνιστική του κατάσταση είναι τέτοια
που δικαιολογεί την επιλογή του. Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις ο ΟΠ μπορεί να
επιλέξει αθλητή να συμμετάσχει στην ομάδα χωρίς να αγωνιστεί σε προκριματικούς
αγώνες εάν κρίνει ότι αυτός είναι ψηλότερου επιπέδου από τους αθλητές που έχουν
βαθμολογία και μπορεί να ανεβάσει το αγωνιστικό επίπεδο της Ομάδας. Ο Ο.Π. θα
πρέπει πρώτα να δικαιολογήσει τις πιο πάνω αποφάσεις στην Τεχνική Επιτροπή
με ξεκάθαρα επιχειρήματα και συμβάντα (παρούσα αγωνιστική κατάσταση αθλητή,
προηγούμενες εμφανίσεις, ITF or ATP points etc). Σε διαφορετική περίπτωση ο 3ος
στην βαθμολογική κατάταξη προκρίνεται απευθείας για την 3η διαθέσιμη θέση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΩΝ DAVIS & FED CUP
Τα No.1 & No.2 της επίσημης βαθμολογικής κατάταξης της Ο.Α.Κ προκρίνονται
αυτόματα για τις δύο (2) πρώτες θέσεις νοουμένου ότι το τρέχον έτος έχουν
κερδίσει τους απαραίτητους επαγγελματικούς βαθμούς (ATP or WTA points, κάτω
από το 1000 της παγκόσμιας κατάταξης). Οι άλλες δύο θέσεις δίνονται απευθείας
με βάση τις επιλογές του Ο.Π. ή μέσω προκριματικών με μέγιστο αριθμό ατόμων
τους έξι (6) αθλητές. Τόσο για τις απευθείας επιλογές ως επίσης και για τα
προκριματικά η επιλογή αφορά τον Ο.Π., ο οποίος έχει ως κύριο γνώμονα την
Παγκύπρια Κατάταξη, προηγούμενες εμφανίσεις, παρούσα αγωνιστική κατάσταση,
εφηβική Διεθνή Βαθμολογία (ITF, TE) κλπ.
Εάν κανένας εκ των δύο πρώτων αθλητών της επίσημης βαθμολογίας της ΟΑΚ δεν
έχει πετύχει επαγγελματικούς βαθμούς και η κατάταξη του έχει διαμορφωθεί
αποκλειστικά και μόνο με την συμμετοχή του στα εγχώρια πρωταθλήματα, τότε ο
Ο.Π. είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για να επιλέξει μέχρι και δύο (2) αθλητές
απευθείας βασιζόμενος σε προηγούμενες εμφανίσεις, παρούσα αγωνιστική
κατάσταση, εφηβική βαθμολογική κατάταξη (ITF juniors or TE points), παγκύπρια
κατάταξη κλπ. Οι άλλοι δύο (2) ή περισσότεροι αθλητές θα επιλεγούν μέσω
προκριματικών αγώνων στους οποίους θα συμμετέχουν οι αθλητές που θα
υποδείξει ο Ο.Π. (παγκύπρια βαθμολογία, παρούσα αγωνιστική κατάσταση,
προηγούμενες εμφανίσεις κλπ)
Από την στιγμή που ο κύριος υπεύθυνος για τις ομάδες Davis & Fed Cup είναι ο
Captain της ομάδας, αυτός/ή θα επιλέγονται μετά από εισήγηση της Τεχνικής
Επιτροπής και του Ο.Π. τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από τις προγραμματισμένες
αναμετρήσεις για να είναι εφικτή η εμπλοκή του/της τόσο στην διαδικασία επιλογής
& κατάρτισης της ομάδας ως επίσης και στην προετοιμασία της.
Σημειώσεις:
1. Η επίσημη βαθμολογία της Ο.Α.Κ που θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των
Εθνικών Ομάδων είναι αυτή που δημοσιεύεται την τελευταία επίσημη μέρα πριν
από την τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής των Εθνικών
Ομάδων (π.χ για το 2014 European Championships U14, U16 & U18 η τελευταία
ημερομηνία υποβολής των ομάδων ήταν στις 16/06/14, άρα χρησιμοποιήθηκε η
επίσημη βαθμολογία της Ο.Α.Κ. που δημοσιεύθηκε στις 09/06/14).
2. Όσον αφορά τις ομαδικές αποστολές, κι ενόψει του γεγονότος ότι αυτές βρίσκονται
εκτός προϋπολογισμού της ΟΑΚ, ο Ο.Π. θα επικοινωνεί έγκαιρα με τους
προσωπικούς προπονητές των υποψήφιων αθλητών που πρόκειται να επιλεγούν
για να διευθετείται το θέμα δέσμευσης των γονέων για την κάλυψη όλων των
εξόδων της αποστολής που δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές ή την Διεθνή
Ομοσπονδία (ITF) και το Tennis Europe.
Οι πιο πάνω κανονισμοί εγκρίθηκαν από το ΔΣ της ΟΑΚ στην συνεδρία της ολομέλειας
και μπαίνουν σε εφαρμογή από την 01/01/2018.

