ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Α.Κ
ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2021
1.

Εισαγωγή

Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί Διοργάνωσης
Επίσημων Πρωταθλημάτων Αντισφαίρισης της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως
Κύπρου» (ΟΑΚ). Οι κανονισμοί των Πρωταθλημάτων θα ισχύουν για
ολόκληρο το ημερολογιακό έτος και απαγορεύονται οποιεσδήποτε αλλαγές
κατά τη διάρκεια του.
2.

Σκοπός

Η εφαρμογή των παρόντων κανονισμών είναι υποχρεωτική απ’ όλα τα Μέλη
της Ομοσπονδίας και σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης
και λειτουργίας των Επίσημων πρωταθλημάτων. Το Εθνικό Πρωτάθλημα και
το Πρωτάθλημα Masters Cup (που διοργανώνει η ΟΑΚ) και τα πρωταθλήματα
G1, θα διοργανώνουν όλες τις κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων Ανδρών και
Γυναικών, ενώ τα πρωταθλήματα G2 & G3 καθώς και το πρωτάθλημα
Τροόδους θα διοργανώνουν κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων κάτω των 12,
14, 16 & 18 χρονών.
3.

Χρηματικά βραβεία και έπαθλα

Το Δ.Σ. της ΟΑΚ έχει καθορίσει τα ακόλουθα ελάχιστα χρηματικά βραβεία που
κάθε μέλος υποχρεούται να προσφέρει στους νικητές:

Νικητής
Δευτεραθλητής

Απλός
Ανδρών
€400
€200

Απλός
Γυναικών
€200
€100

Διπλός
Ανδρών
€125Χ2
€75 Χ2

Διπλός
Γυναικών
€75Χ2
€50 Χ2

Τα πιο πάνω χρηματικά βραβεία θα απονέμονται όταν ο αριθμός συμμετοχών
στο Απλό Ανδρών είναι από 16 και πάνω, στο Διπλό Ανδρών από 8 ζευγάρια
και πάνω ενώ στο Απλό Γυναικών οι συμμετοχές είναι από 8 και πάνω και
στο Διπλό από 4 ζευγάρια και πάνω. Στην περίπτωση που οι συμμετοχές στα
μονά ανδρών είναι από 8-15 και στα μονά γυναικών από 4-7 τότε τα
χρηματικά βραβεία θα μειώνονται κατά 50%. Για συμμετοχές στα μονά
ανδρών κάτω από 8 καθώς επίσης και σε όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα θα
απονέμονται έπαθλα. Στην κατηγορία Γυναικών όταν οι συμμετοχές είναι
κάτω από 4, δεν θα δίνονται έπαθλα αφού δεν θα διεξάγεται η κατηγορία. Οι
πιο πάνω αριθμοί συμμετοχών δεν θα ισχύουν στο πρωτάθλημα Masters ενώ
θα απονέμονται τα ίδια χρηματικά βραβεία τόσο στους Άνδρες όσο και στις
Γυναίκες.
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4.

Γενικές Υποχρεώσεις Διοργανωτών Πρωταθλήματος

4.1 Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΟΑΚ θα επισκέπτεται, όπου κρίνεται
αναγκαίο,
τους Ομίλους στους οποίους προγραμματίζονται
πρωταθλήματα για επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και παροχή έγκαιρα
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
H γραμματεία της ΟΑΚ θα διευθετεί, αφού έρθει σε συνεννόηση με τον
διοργανωτή, 2 μήνες προηγουμένως, τη διεξαγωγή του ελέγχου των
αθλητικών εγκαταστάσεων του από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων η
οποία θα ετοιμάζει έκθεση για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων
(Φωτισμός, Αριθμός γηπέδων, Διαστάσεις και Κατάσταση Επιφάνειας
γηπέδων, Ασφάλεια χώρου, Αποδυτήρια και Τουαλέτες, Οίκημα κλπ).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις παρατηρήσεις της Επιτροπής, θα
λαμβάνονται μέτρα που θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. της ΟΑΚ
συμπεριλαμβανομένης
και
της
ακύρωσης
διεξαγωγής
του
πρωταθλήματος.
4.2 Κάθε μέλος οφείλει να εφαρμόζει όλες τις πρόνοιες που διαλαμβάνει το
σύστημα βαθμολογίας πρωταθλημάτων της ΟΑΚ και τηρεί τους
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας και όλες τις καταστατικές
πρόνοιες και Κανονισμούς της ΟΑΚ αναφορικά με τη διοργάνωση
πρωταθλημάτων.
4.3 Το κάθε πρωτάθλημα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μέσα στα επίσημα
πρωταθλήματα της ΟΑΚ, σύμφωνα με το Αγωνιστικό Ημερολόγιο
(Καλεντάρι) που εκδίδει κάθε χρόνο η ΟΑΚ.
4.4 Διοργανωτής πρωταθλήματος ο οποίος αποφασίζει να ακυρώσει
πρωτάθλημα το οποίο έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί στο καλεντάρι της
ΟΑΚ θα παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή η οποία θα του
επιβάλλει ποινή την οποία θα καθορίζει το ΔΣ της ΟΑΚ. Μόνο στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών θα
επιτρέπεται η ακύρωση πρωταθλήματος κατόπιν έγκρισης του ΔΣ της
ΟΑΚ.
5. Προκήρυξη Πρωταθλήματος
5.1 Κάθε μέλος οφείλει να ανακοινώνει το πρωτάθλημα που διοργανώνει με
ανάρτηση της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ τουλάχιστο 15 μέρες
πριν την έναρξη του.
5.2 Η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος για τα Εθνικά Πρωταθλήματα και τα
Πρωταθλήματα των Πλήρων Μελών θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική
γλώσσα και αν είναι δυνατό και στην Αγγλική.
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6. Περιεχόμενο Προκήρυξης Πρωταθλήματος
Η ηλεκτρονική Προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος πρέπει να συμπεριλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις και πληροφορίες:
6.1 Επικεφαλίδα: Ονομασία Πρωταθλήματος, Όνομα διοργανωτή και
Χορηγών.
6.2 Τόπο και χρόνο Πρωταθλήματος
6.3 Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
6.4 Κατηγορίες Αγωνισμάτων
6.5 Επιφάνεια και αριθμό γηπέδων που θα χρησιμοποιηθούν
6.6 Μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν
6.7 Οι αιτήσεις για όλα τα πρωταθλήματα θα κλείνουν 3 μέρες πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος. Επίσης να αναφέρονται η μέρα και ώρα
διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης.
6.8. Χρηματικά βραβεία και έπαθλα βάσει του άρθρου 3.
6.9. Το Δικαίωμα Συμμετοχής για κάθε αγώνισμα καθορίζεται στα €17.00.
Σημειώνεται ότι κάθε 3ο ή 4ο παιδί της ίδιας οικογένειας θα δικαιούται
δωρεάν συμμετοχή στα αγωνίσματα που θα επιλέξει.
6.10 Οργανωτική Επιτροπή Πρωταθλήματος, Επιδιαιτητής, επιτηρητές και
Γραμματεία.
7.

Κανονισμοί Αγώνων

7.1 Κάθε επίσημο πρωτάθλημα θα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς
της ΟΑΚ, τους κανόνες τένις και τον Κώδικα Συμπεριφοράς (code of
conduct) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως.
7.2 Στις κατηγορίες Αγοριών και Κοριτσιών U12 και U14, οι αγώνες θα
διεξάγονται με match tie break μέχρι να φθάσουν στα quarter finals. Από
τα quarter finals και μετά οι αγώνες θα διεξάγονται κανονικά. Οι
υπόλοιπες κατηγορίες θα διεξάγονται κανονικά. Δηλ. στα μονά κάθε
αγώνας θα τελειώνει στα δυο νικηφόρα σετ (best of three tie break sets)
δηλ. Το σύστημα tie-break (μέχρι 7 πόντους) θα ισχύει και στα τρία sets
όταν το αποτέλεσμα είναι 6-6.
7.3 Στα διπλά τα δύο πρώτα σετ θα είναι tie break σετ όταν το αποτέλεσμα
θα είναι 6-6. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 σετ , τότε θα εφαρμόζεται το
match tie break μέχρι τους 10 πόντους με διαφορά δύο πόντων.
Επιπλέον στα διπλά θα εφαρμόζεται το “No Add system” στα δύο πρώτα
σετ.
7.4 Ως η απόφαση της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δεν θα
υπάρχει service let σε όλες τις εφηβικές κατηγορίες.
Δηλαδή, όταν θα είναι service net, ο πόντος θα συνεχίζεται κανονικά.
7.5 Οι κατηγορίες κάτω των 8 και 10 χρόνων καθώς επίσης και η κατηγορία
mixed doubles θα διεξάγονται ΜΟΝΟ σε εσωτερικά πρωταθλήματα των
διοργανωτών και σε διαφορετικές ημερομηνίες από τα επίσημα
πρωταθλήματα. Στα πρωταθλήματα αυτά θα μπορούν να συμμετέχουν
αθλητές από άλλους ομίλους και οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να είναι
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κάτοχοι δελτίων υγείας. Οι διοργανωτές θα πρέπει να ενημερώνουν την
ΟΑΚ στις αρχές κάθε χρόνου (μέχρι 15 Φεβρουαρίου το αργότερο) για
την πρόθεση τους να διοργανώσουν πρωτάθλημα των πιο πάνω
κατηγοριών και η ΟΑΚ θα συντονίζει το πρόγραμμα για όλο τον χρόνο.
Το ύψος του δικαιώματος συμμετοχής θα καθορίζεται απο τον
διοργανωτή και δεν θα υπερβαίνει τα €10.00. Τέλη προς την ΟΑΚ δεν θα
καταβάλλονται.
Οι αγώνες κάτω των 8 και 10 προτρέπεται να είναι στα 2 νικηφόρα short
sets με match tie break στο τρίτο σετ. Στα πρωταθλήματα αυτά θα
πρέπει απαραίτητα να τηρούνται οι κανονισμοί του ITF για τη
συγκεκριμένη κατηγορία που αφορούν τις διαστάσεις των γηπέδων, τις
μπάλες και τις ρακέτες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
7.6 Τα πρωταθλήματα κατηγοριοποιούνται σε 4 διαφορετικές βαθμίδες και θα
φέρουν και την ανάλογη βαθμολογία.
1. MASTERS – Το Εθνικό Πρωτάθλημα (ανοιχτό για έφηβους,
Νεανίδες, Άνδρες και Γυναίκες) και το Masters Cup (Καλύτεροι
και Καλύτερες 8) που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις τις
Ομοσπονδίας, θα φέρουν τους μέγιστους βαθμούς για όλες τις
κατηγορίες με βάση το νέο σύστημα βαθμολογίας.
2. GRADE 1 – Τα πρωταθλήματα πλήρων μελών και επιλεγμένων
εταιρικών μελών νοουμένου ότι πληρούν τις πιο κάτω
προϋποθέσεις :
α. Διαθέτουν τουλάχιστον 4 γήπεδα της ίδιας επιφάνειας για τους
σκοπούς του πρωταθλήματος καθώς και όλες τις εγκαταστάσεις
που καθορίζονται από τους Κανονισμούς και το Καταστατικό της
ΟΑΚ.
β. Περιλαμβάνουν στην προκήρυξή τους όλες τις επίσημες
κατηγορίες της ΟΑΚ συμπεριλαμβανομένων ανδρών και
γυναικών με τα προβλεπόμενα χρηματικά βραβεία για τους νικητές.
Οι βαθμοί στο πρωταθλήματα Grade 1
αναγράφονται στον νέο πίνακα βαθμολογίας.

κατά

κατηγορία

3. GRADE 2 – Πρωταθλήματα πλήρων μελών που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις 2α και 2β πιο πάνω. Στην κατηγορία αυτή
έχει ενταχθεί και το πρωτάθλημα του Τροόδους το οποίο
διοργανώνεται από την ΟΑΚ. Η βαθμολογία για τα
πρωταθλήματα αυτά αναφέρεται στον πίνακα του νέου
συστήματος βαθμολογίας.
4. GRADE 3 – Πρωταθλήματα εταιρικών μελών που δεν πληρούν
τα κριτήρια αναβάθμισης όπως παρουσιάζονται στην
παράγραφο 2α & 2β.
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Τα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΟΑΚ (National, Masters ) θα έχουν
διάρκεια 3 εβδομάδες και όλα τα υπόλοιπα θα έχουν διάρκεια 10 μέρες,
δηλαδή θα αρχίζουν Παρασκευή και θα τελιώνουν Κυριακή. Στις περιπτώσεις
που αθλητές αγωνίζονται σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό θα πρέπει να
ενημερώνουν τον διοργανωτή ούτως ώστε να μην τους καθορίσει αγώνα πριν
την Κυριακή με την προϋπόθεση ότι μπορεί να τους ζητηθεί να αγωνιστούν σε
περισσότερους αγώνες την ίδια μέρα.
Στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΟΑΚ και έχουν διάρκεια δύο
εβδομάδες θα πρέπει να διαχωρίζουν την χρονική διάρκεια διεξαγωγής
συγκεκριμένων κατηγοριών. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες U14 & U18 θα
διεξάγονται την πρώτη εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή ή Σάββατο, και αυτό
εναπόκειται αποκλειστικά στο διοργανωτή, ενώ οι κατηγορίες U12, U16 &
Mens/Ladies θα αρχίζουν από την Παρασκευή και θα συνεχίζονται την 2η
εβδομάδα του Πρωταθλήματος. Στις περιπτώσεις που αθλητές αγωνίζονται σε
πρωταθλήματα στο εξωτερικό και η κατηγορία τους είναι προγραμματισμένη
την 2η εβδομάδα του πρωταθλήματος ο διοργανωτής οφείλει εφ’ όσον έχει
ενημερωθεί από τον αθλητή να μην του καθορίσει αγώνα πριν την Κυριακή
που αρχίζει κανονικά η κατηγορία του. Οι αθλητές έχουν δικαίωμα να
συμμετέχουν μόνο σε 1 μονό και 1 διπλό κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας
του πρωταθλήματος.
Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα οι αθλητές δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο σε
1 μονό και 1 διπλό αγώνισμα.
7.7 Σε όλες τις κατηγορίες τα ταμπλό θα είναι ανοικτά χωρίς αριθμητικό
περιορισμό (χωρίς cut-off) για όλους τους αθλητές που έχουν ταυτότητα
της ΟΑΚ και έγκυρο Δελτίο Υγείας την ημέρα που θα αγωνιστούν (δεν θα
υπάρχουν προκριματικά).
Η Οργανωτική Επιτροπή των εν λόγω πρωταθλημάτων θα έχει την
ευχέρεια παραχώρησης Wild Cards ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται
με βάση το μέγεθος του ταμπλό όπως προνοούν και οι κανονισμοί του ITF
(π.χ. για ταμπλό των 32 – 4 wild cards κλπ). Οι αθλητές οι οποίοι θα
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με την παραχώρηση WC από τον
διοργανωτή θα κατατάσσονται σε αυτό με βάση την παγκύπρια κατάταξη
τους.
Οι κατηγορίες που λόγω αριθμού συμμετοχών δεν θα διεξαχθούν
αυτόματα ακυρώνονται.
Τα Wild Cards θα καθορίζονται έγκαιρα πριν από την Κλήρωση του
πρωταθλήματος.
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Για την Κλήρωση στις εφηβικές κατηγορίες θα λαμβάνεται υπόψη το
Combined Ranking (το σύνολο των βαθμών στο Απλό και Διπλό). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών σε κατηγορία
Απλού Αγοριών ή
Κοριτσιών, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των βαθμών που έχει ο
αθλητής μόνο στο Απλό. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας τότε θα
γίνεται Κλήρωση μεταξύ των αθλητών που ισοβαθμούν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών σε κατηγορία Διπλού Αγοριών ή
Κοριτσιών, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των βαθμών που έχουν
οι αθλητές μόνο στο Διπλό. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας τότε θα
γίνεται Κλήρωση μεταξύ των ζευγαριών που ισοβαθμούν.
Όταν στις κατηγορίες Απλού Αγοριών και Απλού Κοριτσιών U12,U14,U16
και U18 γίνεται Κλήρωση (Draw) των 32 και των 16 αντίστοιχα, τότε θα
γίνεται διαχωρισμός των αθλητών, μόνο στον 1ο γύρο, βάσει του
Ομίλου που ανήκουν (1st Club Separation).
Για συμμετοχή στην κατηγορία κάτω των 12 χρονών, ο αθλητής ή η
αθλήτρια πρέπει να έχει κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας του/της κατά την
ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος. Επίσης οι αθλητές που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στη κατηγορία κάτω των 12 δεν μπορούν να
συμμετάσχουν στην κατηγορία κάτω των 16 και άνω (οδηγίες ITF). Επίσης
οι αθλητές που συμμετέχουν στην κατηγορία Ανδρών και Γυναικών θα
πρέπει να έχουν κλείσει τα 14 χρόνια.
7.8 Θα ισχύει ο κανονισμός της κοινής βαθμολογίας με βάση τους
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας για όλες τις κατηγορίες κάτω
των 18 χρονών όπου στο απλό θα λαμβάνονται υπόψη τα 6
πρωταθλήματα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και στο διπλό το 25% των
6 πρωταθλημάτων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία των τελευταίων 52
εβδομάδων της κατηγορίας του αθλητή.
Σε περίπτωση που αθλητής συμμετέχει στην αμέσως πιο πάνω
κατηγορία από εκείνη της ηλικίας του, θα μπορεί να μεταφέρει στην
ηλικιακή κατηγορία του μόνο τα 2 σε ψηλότερη βαθμολογία
πρωταθλήματα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στα 6 καλύτερα της
ηλικιακής κατηγορίας του. Στις περιπτώσεις που αθλητής /τρια κάτω των
16 θα αγωνιστεί στις κατηγορίες ανδρών ή γυναικών τότε τα 2 καλύτερα
σε βαθμολογία πρωταθλήματα στην κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών θα
μεταφέρονται στο U18 και θα συμπεριλαμβάνονται στα 6 καλύτερα
πρωταθλήματα. Ο αθλητής έχει δικαίωμα να πάρει τους βαθμούς
από αγώνα που κέρδισε με W/O.
7.9 Μόνο οι αθλητές & αθλήτριες που μεταπηδούν λόγω ηλικίας από την
κατηγορία U12 στην κατηγορία U14 θα μεταφέρουν το 15% της
βαθμολογίας που πέτυχαν κατά την προηγούμενη χρονιά στην νέα τους
κατηγορία μέχρι και το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους, οπόταν και θα
αφαιρείται. Οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν θα μεταφέρουν βαθμούς
7.10 Αγώνες των βετεράνων (Seniors 35+, 45+, 55+) δεν θα διεξάγονται από
το 2017 κατά την διάρκεια των επίσημων παγκυπρίων πρωταθλημάτων.
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7.11 Στις κατηγορίες (Ανδρών & Αγοριών) ο ελάχιστος αριθμός των
συμμετεχόντων στο μονό θα είναι 6.
Ο ελάχιστος αριθμός για το κυρίως ταμπλό του απλού όλων των
γυναικείων κατηγοριών θα είναι 4 αθλήτριες και θα διεξάγονται με knock
out. Αν οι συμμετοχές είναι 3 και κάτω δεν θα διεξάγονται αγώνες.
Στο Διπλό, στις κατηγορίες Ανδρών και Αγοριών, ο ελάχιστος αριθμός θα
είναι 4 ζευγάρια.
Στις κατηγορίες Γυναικών και Κοριτσιών ο ελάχιστος αριθμός
συμμετοχών θα είναι 2 ζευγάρια.. Βαθμούς θα παίρνει το ζευγάρι που
κάνει τουλάχιστο 1 (μια) νίκη.
7.12

Επιτρέπεται η προθέρμανση των αθλητών διάρκειας 5 λεπτών πριν την
έναρξη κάθε αγώνα ενώ η παροχή συμβουλών στους αθλητές κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων απαγορεύεται.

7.13 Η ώρα έναρξης του αγώνα στο πρόγραμμα αγώνων είναι ενδεικτική της
ενωρίτερης ώρας διεξαγωγής του αγώνα και οι αθλητές οφείλουν να
προσέρχονται στην καθορισμένη ώρα.
7.14

Διαγωνιζόμενος που δεν παρουσιάζεται για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που ο επιδιαιτητής θα
καλέσει το αγώνα του, θα αποκλείεται και ο αντίπαλος θα κερδίζει τον
αγώνα με (walk-over).

7.15 Αν για κάποιο λόγο, ένας αντισφαιριστής αδυνατεί να αγωνιστεί
σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων στην προκαθορισμένη μέρα και
ώρα, οφείλει να δώσει στον Επιδιαιτητή ή Γραμματεία του
πρωταθλήματος έγκαιρα γραπτή προειδοποίηση (σε ειδικό έντυπο που
θα αναφέρονται οι λόγοι) τουλάχιστον 4 ώρες πριν την
προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα (εκτός αν πρόκειται για έκτακτο
περιστατικό). Σε περίπτωση που αθλητής δεν μπορεί να παρουσιαστεί
στον αγώνα του λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, οφείλει να αποστείλει
στον Επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος μέχρι το μεσημέρι της επόμενης
μέρας, πιστοποιητικό ιατρού. Η Οργανωτική Επιτροπή θα εξετάζει τους
λόγους που προβάλλει ο αντισφαιριστής και θα αποφασίζει ανάλογα αν
δικαιολογείται ή όχι η επιβολή ποινής και να προβεί σε γραπτή
καταγγελία στην ΟΑΚ.
Σε περίπτωση που αθλητής δεν παρουσιαστεί στον αγώνα του
χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση και αποστολή πιστοποιητικού
ιατρού, τότε θα τιμωρείται αυτόματα με αποκλεισμό του από τις
υπόλοιπες κατηγορίες του συγκεκριμένου πρωταθλήματος και από
το επόμενο G1 πρωτάθλημα ή Εθνικό ή Masters (όποιο από τα τρία
ακολουθεί) και αν επαναληφθεί, δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή
στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της χρονιάς. Αθλητής που χάνει
αγώνα με walk-over ή αποσύρεται (retire) από ένα αγώνα δεν δικαιούται
να αγωνιστεί σε άλλο αγώνα την ίδια ημέρα.
7.16 Οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά στα γήπεδα του Διοργανωτή.
Μόνο ο Επιδιαιτητής του πρωταθλήματος έχει δικαίωμα να καθορίζει ή
να επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων σε άλλα γήπεδα και αυτό θα γίνεται
με κριτήριο μόνο την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.
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Σε περίπτωση που δοθεί άδεια από τον Επιδιαιτητή να διεξαχθεί ο
αγώνας σε άλλο γήπεδο, οι αθλητές θα αγωνίζονται με δική τους ευθύνη
για οτιδήποτε συμβεί σχετικά με τους κανονισμούς και ο νικητής θα έχει
την ευθύνη να ειδοποιήσει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα τον
Επιδιαιτητή για το αποτέλεσμα.
Όλοι οι ημιτελικοί και τελικοί αγώνες πρέπει να διεξάγονται στα
γήπεδα του διοργανωτή. Σε περίπτωση άρνησης των αθλητών να
αγωνιστούν στην έδρα του Διοργανωτή, τότε αυτοί θα αποκλείονται και
δεν θα λαμβάνουν βαθμούς, έπαθλα αλλά ούτε και χρηματικά βραβεία.
7.17 Οι αθλητές πρέπει να φέρουν, όταν αγωνίζονται, ανάλογη στολή του
αθλήματος. Οι στολές των συμπαικτών στο διπλό αγώνα θα πρέπει να
είναι όσο το δυνατό ομοιόμορφες.
7.18 Οι αθλητές θα λαμβάνουν μέρος μόνο σε ένα πρωτάθλημα στην ίδια
χρονική περίοδο. Οι αθλητές μπορούν να λαμβάνουν μέρος μόνο σε 1
μονό και 1 διπλό.
7.19 Όλες οι αιτήσεις για συμμετοχή σε παγκύπρια πρωταθλήματα γίνονται
ηλεκτρονικά καθώς επίσης και η πληρωμή των δικαιωμάτων
συμμετοχής. Όσοι αντισφαιριστές για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουν
να πληρώσουν τα δικαιώματα συμμετοχής ηλεκτρονικά θα πρέπει να το
πράξουν πριν απο τον πρώτο τους αγώνα. Αντισφαιριστές οι οποίοι
έχουν δηλώσει συμμετοχή, δεν έχουν καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής
και δεν προσέρχονται να αγωνιστούν οφείλουν να αποστείλουν το
δικαίωμα συμμετοχής στο διοργανωτή διαφορετικά θα καταγγέλλονται
στην ΟΑΚ για να τους επιβληθεί ποινή. Το δικαίωμα συμμετοχής για
κάθε αγώνισμα θα καθορίζεται κατά καιρούς από το Δ.Σ. της ΟΑΚ.
Επίσης καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά την τελευταία ημέρα
δηλώσεων συμμετοχής.
7.20 Δωρεάν συμμετοχή δικαιούνται μόνο οι έφηβοι αντισφαιριστές/στριες
που κατέχουν πρώτη ή δεύτερη θέση στην κατηγορία που επιλέγουν να
αγωνιστούν (εφηβικές κατηγορίες μόνο).
7.21 Σημειώνεται ότι τυχών παράπονα αθλητών κατά την διάρκεια των
αγώνων για διαφορές μεταξύ αντιπάλων σε πρωταθλήματα θα
εξετάζονται από την ΟΑΚ μόνο όταν υποβληθεί ανεξάρτητη γραπτή
μαρτυρία από την Οργανωτική Επιτροπή του πρωταθλήματος. Σε
περίπτωση που τα παράπονα αφορούν τον διοργανωτή οι
παραπονούμενοι αθλητές να αποταθούν γραπτώς στο ΔΣ της ΟΑΚ.
7.22 Το έπαθλο ήθους θεσμοθετείται σε όλα τα πρωταθλήματα και οι
διοργανωτές θα πρέπει να προχωρούν σε ειδική βράβευση κατά την
τελευταία μέρα των αγώνων (τελετή λήξης των αγώνων) όπου δίνονται
τα βραβεία στους νικητές.
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8.

Χρήσιμες οδηγίες για την ομαλότερη διεξαγωγή των αγώνων
χωρίς διαιτησία

8.1 Οι αντισφαιριστές προτείνεται να προθερμαίνονται πριν εισέλθουν στο
γήπεδο για τον αγώνα τους ούτως ώστε η έναρξη του αγώνα να γίνεται
σε 5 λεπτά (περίοδος προθέρμανσης).
8.2 Οι αντισφαιριστές υποχρεούνται όταν αλλάζουν πλευρά, να
ενημερώνουν τον πίνακα αποτελεσμάτων (score board) ώστε να μην
δημιουργούνται αμφιβολίες και οι φίλαθλοι να μπορούν να
παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα χωρίς να ενοχλούν τους παίκτες.
8.3 Στους αγώνες χωρίς διαιτητή, κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για όλα τα
calls στην πλευρά του γηπέδου που αγωνίζεται.
8.4 Όλα τα «out ή fault calls» θα πρέπει να ανακοινώνονται δυνατά αμέσως
μετά που η μπάλα έλθει σε επαφή με το έδαφος για ενημέρωση του
αντιπάλου του.
8.5 Εάν υπάρχει αμφιβολία να δίνεται εμπιστοσύνη στον αντίπαλο ότι είναι
ορθός (συνήθως σε γήπεδα σκληρά/συνθετικά).
8.6 Εάν ο παίκτης λανθασμένα φωνάξει μια μπαλιά «έξω» και μετά
αντιληφθεί ότι η μπάλα ήταν μέσα ο πόντος θα πρέπει να επαναληφθεί,
εκτός εάν ήταν winning shot (σε συνθετικά/σκληρά γήπεδα μόνο). Αυτό
ισχύει μόνο για την πρώτη φορά. Από τη δεύτερη φορά και μετά ο
αθλητής χάνει απευθείας τον πόντο και χρεώνεται με Warning και ότι
αναφέρει ο Κανονισμός της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
8.7 Ο αντισφαιριστής που σερβίρει ανακοινώνει δυνατά το σκορ πριν την
αρχή του πόντου.
8.8 Εάν παίκτης δεν είναι ευχαριστημένος με την πράξη ή την απόφαση του
αντιπάλου του, τότε θα πρέπει να σταματήσει τον αγώνα και να καλέσει
τον επιδιαιτητή ή τον βοηθό επιδιαιτητή για επίλυση της διαφοράς.
Για αγώνες που διεξάγονται σε χωμάτινα γήπεδα (clay courts) θα
ακολουθούνται οι πιο κάτω επιπρόσθετες διαδικασίες:
8.9 Μια μπαλιά μπορεί να ελεγχθεί (ball mark inspection) εφόσον (α)
διακοπεί ο πόντος (point ending shot) (β) είναι το τελευταίο κτύπημα του
πόντου και (γ) γίνεται αντιδραστική επιστροφή.
8.10 Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο παίκτης μπορεί να ζητήσει από τον
αντίπαλο του να δει το σημάδι και αν δεν μείνει ικανοποιημένος να
ζητήσει να δει το σημάδι από κοντά.
8.11 Παίκτης ο οποίος σβήνει αμφισβητούμενο σημάδι, χάνει αυτόματα τον
πόντο.
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8.12 Εάν υπάρξει διαφωνία μετά τον έλεγχο της μπαλιάς (ball mark
inspection) θα πρέπει να κληθεί ο επιδιαιτητής ή ο βοηθός επιδιαιτητής ο
οποίος θα πάρει την τελική απόφαση.
8.13 Εάν ο παίκτης λανθασμένα φωνάξει μια μπαλιά «έξω» και μετά
αντιληφθεί ότι η μπάλα ήταν μέσα, ο παίκτης ο οποίος φώναξε «έξω»
χάνει τον πόντο.
Αθλητές οι οποίοι δεν ακολουθούν τις πιο πάνω διαδικασίες δυνατό να
τιμωρηθούν για παρενόχληση αντιπάλου και αντιαθλητική συμπεριφορά
σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς ( Code of Conduct ) της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως.
9.

Πρόγραμμα Αγώνων

9.1 Το πρόγραμμα των αγώνων θα εκδίδεται από την Οργανωτική Επιτροπή
του Πρωταθλήματος, και η μέρα, ώρα και σειρά των αγώνων θα είναι της
αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.
9.2

Το πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιεύεται καθημερινά, το αργότερο
μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, για την επόμενη μέρα και αν είναι δυνατό
για την μεθεπόμενη μέρα.

9.3 Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του Διοργανωτή και στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ.
9.4 Είναι υποχρέωση κάθε διαγωνιζομένου να ενημερώνεται για το
πρόγραμμα των αγώνων.
9.5 Ο διοργανωτής θα παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση για το πρόγραμμα
των αγώνων καθημερινά. Η εξυπηρέτηση αυτή θεωρείται έγκυρη εφόσον
παρέχεται από τον Επιδιαιτητή ή μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ή τη
Γραμματεία του Ομίλου. Οι Όμιλοι που δεν έχουν Γραμματεία, για
εξυπηρέτηση όσων συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, να προβαίνουν σε
διευθετήσεις ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το κινητό
τηλέφωνο του υπεύθυνου του πρωταθλήματος.
9.6

Η Επιτροπή θα εξετάζει μόνο παρακλήσεις αθλητών οι οποίοι
συμμετέχουν σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό.
Σε καμία άλλη
περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτές παρακλήσεις λόγω της μικρής
διάρκειας των πρωταθλημάτων.

9.7 Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή παρατείνει το πρόγραμμα
αγώνων, αν κρίνει τούτο αναγκαίο.
9.8 Η Επιτροπή μπορεί σε περίπτωση βροχών, να διεξάγει τους αγώνες με
short sets, νοουμένου ότι αποδεδειγμένα θα υπάρξει σοβαρή
καθυστέρηση στη διεκπεραίωση του πρωταθλήματος μέχρι την ημέρα
λήξης του και αφού πρώτα, μέσω του Επιδιαιτητή, υποβάλει αίτημα για
έγκριση προς τον Πρόεδρο της ΟΑΚ και στον Πρόεδρο της Τεχνικής
Επιτροπής.
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10. Υποχρεώσεις αντισφαιριστών
10.1 Όλοι οι αντισφαιριστές οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις
πρόνοιες της Προκήρυξης του πρωταθλήματος και των Κανονισμών του
αθλήματος.
10.2 Κανένας αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επίσημα
πρωταθλήματα της ΟΑΚ, των Ομίλων και των Αθλητικών Κέντρων αν
δεν έχει μεριμνήσει έγκαιρα για την εγγραφή ή ανανέωση της ταυτότητας
του στην ΟΑΚ για το τρέχον έτος. Αθλητής ο οποίος δεν κατέχει έγκυρο
Δ.Υ. μπορεί να συμπεριληφθεί στην κλήρωση ενός πρωταθλήματος, υπό
την προϋπόθεση όπως αυτό θα παρουσιαστεί την ημέρα της διεξαγωγής
του πρώτου του αγώνα στον Επιδιαιτητή.
Σε περίπτωση που αθλητής δεν παρουσιάσει έγκυρο Δ.Υ. τότε ο
Επιδιαιτητής θα κατακυρώνει τον αγώνα στον αντίπαλο του με Walkover (W/O).
10.3

Αθλητής ο οποίος αγωνίζεται σε Παγκύπριο Πρωτάθλημα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εγγραφεί σε άλλο διεθνές ή τοπικό επίσημο
πρωτάθλημα που διεξάγεται την ίδια περίοδο. Οι αθλητές θα πρέπει να
μεριμνούν όπως οι ημερομηνίες των πρωταθλημάτων που προτίθενται
να αγωνιστούν δεν ταυτίζονται, ούτως ώστε να μην αναγκαστούν σε
καμία περίπτωση να εγκαταλείψουν ένα Παγκύπριο Πρωτάθλημα για να
συμμετάσχουν την ίδια περίοδο σε άλλο διεθνές ή τοπικό επίσημο
πρωτάθλημα οποιουδήποτε αθλήματος. Σημειώνεται ότι η περίοδος
έναρξης των πρωταθλημάτων για κάθε αθλητή εννοείται η ημερομηνία
κατά την οποία ξεκινούν οι υποχρεώσεις του (π.χ. ημερομηνία εγγραφής
για προκριματικά κλπ).

10.4 Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του Κανονισμού ο αθλητής θα
μηδενίζεται στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα και θα αποκλείεται η συμμετοχή
του στο επόμενο πρωτάθλημα. Αν το επαναλάβει τότε θα αποκλείεται για
το υπόλοιπο της χρονιάς. Αν γίνει τρίτη φορά τότε θα παραπέμπεται στo
Δ.Σ. της ΟΑΚ για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων.
10.5 Σε περίπτωση που αθλητής αγωνίζεται σε διεθνές πρωτάθλημα το
οποίο τελειώνει το αργότερο 3 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης
ενός Παγκύπριου Πρωταθλήματος, δικαιούται να συμμετέχει και
στα δύο Πρωταθλήματα αλλά είναι υποχρέωση του αθλητή να
ενημερώσει γραπτώς την οργανωτική επιτροπή για την απουσία του
στο εξωτερικό ούτως να μην προγραμματίσει αγώνα του στο Παγκύπριο
Πρωτάθλημα.
10.6 Σε περίπτωση διεξαγωγής Διεθνούς Πρωταθλήματος στην Κύπρο
το οποίο ακολουθεί αμέσως μετά από Παγκύπριο Πρωτάθλημα, τότε ο
διοργανωτής του τελευταίου θα πρέπει να μεριμνεί όπως όλοι οι
συμμετέχοντες (εμπλεκόμενοι αθλητές) τελειώνουν τις υποχρεώσεις
τους μέχρι την Παρασκευή πριν από την έναρξη των προκριματικών
αγώνων του Διεθνούς Πρωταθλήματος. Με αυτό τον τρόπο θα
διαφυλάσσεται το ενδεχόμενο τιμωρίας αθλητών για ταυτόχρονη
συμμετοχή. Ο κανονισμός αυτό ισχύει μόνο για τα παγκύπρια
πρωταθλήματα που ακολουθούνται από Διεθνή.
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11. Διαιτησία
11.1 Όλα τα πρωταθλήματα θα έχουν επιτηρητές που θα βρίσκονται καθ’ όλη
την διάρκεια των αγώνων στα γήπεδα οι οποίοι πρέπει είναι καλοί
γνώστες των κανονισμών πρωταθλημάτων. Θα πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον ένας επιτηρητής ανά δύο γήπεδα σε κάθε πρωτάθλημα. Οι
επιτηρητές (Supervisors) θα πρέπει να είναι προπονητές ή άτομα
που κατέχουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου
Διαιτησίας. Η οργανωτική επιτροπή σε κάθε πρωτάθλημα έχει εξουσία
να επιβάλει ποινές εκεί όπου παρατηρούνται απρεπείς συμπεριφορές
και παραβάσεις κανονισμών.
11.2 Οι τελικοί αγώνες πρέπει να διαιτητεύονται από διαιτητές μέλη της
Επιτροπής Διαιτησίας της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου, με βάση
τους εκάστοτε κανονισμούς της ΟΑΚ περί Διαιτησιών. Σημειώνεται ότι οι
κατηγορίες που έχουν 4 συμμετοχές ή λιγότερες αποκλείονται από
διαιτησία εκτός κι εάν επιθυμεί διαφορετικά ο διοργανωτής. Στον Τελικό
Ανδρών θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστο δύο επόπτες γραμμών και
αν είναι δυνατό ballboys. Σε περίπτωση που διαιτητής παρουσιάζεται για
διαιτησία και ο αγώνας δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής οφείλει να
καταβάλει το αντίτιμο της διαιτησίας ως να έχει διεξαχθεί. Διοργανωτής
που δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες για διαιτησίες αγώνων θα
υπόκειται σε κυρώσεις από το Δ.Σ. της ΟΑΚ.
11.3 Διαιτησία θα παρέχεται και σε άλλους αγώνες αν κατά την κρίση της
Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος τούτο επιβάλλεται.
11.4 Η αμοιβή των διαιτητών και εποπτών καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΟΑΚ
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας.
12. Οργανωτική Επιτροπή Πρωταθλήματος
Η Οργανωτική Επιτροπή κάθε Πρωταθλήματος θα αποτελείται από πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη:
α) τον Tournament Director
β) τον Επιδιαιτητή
γ) την Επιτροπή Πρωταθλήματος (τουλάχιστο 3 μέλη)
13. Καθήκοντα και Ευθύνες της Επιτροπής Πρωταθλήματος
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος έχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα και
ευθύνες:
13.1 Να ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ την Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος και να βεβαιώνεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις
πρόνοιες των παρόντων κανονισμών. Στην προκήρυξη θα πρέπει
13.2 Να εξετάζει και εγκρίνει όλες τις αιτήσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα
βάσει των Κανονισμών της ΟΑΚ. Σε περίπτωση που Οργανωτική
Επιτροπή / Γραμματεία επιτρέψει σε αντισφαιριστή να αγωνιστεί χωρίς
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έγκυρο Δελτίο Υγείας ή Ταυτότητα της ΟΑΚ τότε ο διοργανωτής Όμιλος
καθώς επίσης και ο αντισφαιριστής θα υπόκειται σε κυρώσεις.
13.3 Να διεκπεραιώνει σε συνεργασία με τον επιδιαιτητή την κλήρωση
αγώνων σύμφωνα με τους κανονισμούς και ετοιμάζει τους σχετικούς
πίνακες συμμετοχής και κλήρωσης της κάθε αγωνιστικής κατηγορίας.
Διευκρινίζεται ότι ο Υπεύθυνος της κλήρωσης θα βασίζεται στην
τελευταία διαθέσιμη επίσημη βαθμολογία. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα
διεξαγωγής δεύτερης κλήρωσης σε περίπτωση που διαπιστώνεται λάθος
στην πρώτη, είτε λόγω βαθμολογίας αθλητών είτε λόγω προβλήματος
του λογισμικού του πρωταθλήματος.
Σε αυτή την περίπτωση η ημέρα και ώρα της δεύτερης κλήρωσης θα
πρέπει να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα πρωταθλημάτων της ΟΑΚ
(ctf.tournamentsoftware.com) ως ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί.
13.4 Να επιλαμβάνεται, παρακλήσεις αντισφαιριστών οι οποίοι λαμβάνουν
μέρος σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό.
13.5 Να εκδίδει το πρόγραμμα αγώνων καθημερινά για την επόμενη μέρα
τουλάχιστο και να το αναρτεί στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ το αργότερο μέχρι
τις 10:00 μ.μ. Το πρόγραμμα των αγώνων, οι μέρες, οι ώρες και η σειρά
των αγώνων είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.
13.6 Να αναρτά το πρόγραμμα των αγώνων στον πίνακα ανακοινώσεων του
Διοργανωτή, να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση για πληροφορίες σε
σχέση με τους αγώνες.
13.7 Να βεβαιώνεται για την καταλληλότητα και καθαριότητα των γηπέδων,
συμπεριλαμβανομένων των πασάλων για τα απλά παιγνίδια και των
κορδελών για σωστό ύψος στο μέσο του φιλέ καθώς επίσης και όλου του
αγωνιστικού χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
13.8 Να παρέχει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αν της ζητηθεί,
λογικές προπονητικές διευκολύνσεις στα γήπεδα για τους αντισφαιριστές
που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
13.9 Να διασφαλίζει την τάξη και ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος με τη
μόνιμη παρουσία καθημερινά του Επιδιαιτητή ή του βοηθού Επιδιαιτητή
που θα είναι καλοί γνώστες των Κανονισμών, ενός Επιτηρητή ανά δυο
γήπεδα και ενός μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής.
13.10 Να εξασφαλίζει τη συνεργασία της Επιτροπής Διαιτησίας για τις
διαιτησίες του πρωταθλήματος.
13.11 Να επιλαμβάνεται οποιωνδήποτε θεμάτων και/ή προβλημάτων που
εγείρονται σε σχέση με τη διοργάνωση και ομαλή λειτουργία του
πρωταθλήματος.
13.12 Να επιλαμβάνεται οποιωνδήποτε πειθαρχικών παραπτωμάτων ή
απρεπούς συμπεριφοράς αντισφαιριστών, να ενημερώνει την ΟΑΚ για
τους αθλητές που αδικαιολόγητα δεν παρουσιάστηκαν για τον
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καθορισμένο αγώνα τους και να υποβάλλει έκθεση προς την ΟΑΚ
εντός 48 ωρών από την ώρα που συνέβη το επεισόδιο.
13.13 Μέσα στα πλαίσια της διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής του
πρωταθλήματος, η Οργανωτική Επιτροπή της οποίας θα
προεδρεύει ο Tournament Director σε συνεργασία με τον
επιδιαιτητή έχει εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές,
περιλαμβανομένης και της αποβολής από το πρωτάθλημα
(disqualification), εκεί όπου παρατηρούνται απρεπείς συμπεριφορές
και παραβάσεις των κανονισμών ειδικότερα εκτός γηπέδων.
13.14 Να επιστρέφει τα δικαιώματα συμμετοχής σε όσους έχουν δηλώσει
συμμετοχή σε κατηγορίες που δεν θα διεξαχθούν (λόγω μειωμένου
αριθμού
συμμετοχών
κλπ).
Δικαιώματα
συμμετοχής
ΔΕΝ
επιστρέφονται για αθλητές που δεν έλαβαν μέρος λόγω της μη
κατοχής έγκυρου Δελτίου Υγείας ή Ταυτότητα της ΟΑΚ ή αδικαιολόγητα
δεν παρουσιάστηκαν για τον καθορισμένο αγώνα τους, ως επίσης και
σε αθλητές των οποίων ο συμπαίκτης τους στα διπλά δεν είχε έγκυρο
Δελτίο Υγείας κατά την ημέρα του αγώνα κι ως εκ τούτου δεν κατέστει
δυνατό να αγωνιστούν. Σε περίπτωση που αθλητής δεν καταβάλει το
ποσό συμμετοχής και δεν παρουσιαστεί για να αγωνιστεί θα
ενημερώνεται γραπτώς η ΟΑΚ με σκοπό να του επιβληθούν κυρώσεις.
13.15 Να μεριμνά για τις ειδικές διευθετήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των
τελικών αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής και για την τελετή
απονομής των επάθλων.
13.16 Να αποστέλλει προσκλήσεις για τους τελικούς αγώνες στον ΚΟΑ, ΚΟΕ
και άλλους επίσημους και αθλητικούς φορείς, παράγοντες και
χορηγούς τουλάχιστο 7 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία για
τους τελικούς αγώνες.
14. Καθήκοντα Επιδιαιτητή / Βοηθού Επιδιαιτητή
14.1 Ο Επιδιαιτητής έχει κατά την κρίση του την αρμοδιότητα να μεταθέτει ή
να αλλάζει την ώρα προγραμματισμένου αγώνα. Επίσης να μετακινεί
αγώνες από το ένα γήπεδο σε άλλο (next available basis) εφόσον το
είδος επιφάνειας παραμένει το ίδιο. Γενικά, το είδος της επιφάνειας
πρέπει να είναι το ίδιο για όλους τους αγώνες της ίδιας κατηγορίας. Μόνο
σε ειδικές περιπτώσεις κακών καιρικών συνθηκών μπορεί ο διοργανωτής
να χρησιμοποιήσει διαφορετική επιφάνεια γηπέδων για την συμπλήρωση
του πρωταθλήματος.
14.2 Να παρακολουθεί επί τόπου την καθημερινή διεξαγωγή των αγώνων του
πρωταθλήματος.
14.3 Να συντονίζει την έκδοση του προγράμματος των αγώνων, πάνω σε
καθημερινή βάση.
14.4 Να βεβαιώνεται για τη διεξαγωγή ενός αγώνα και την εγκυρότητα του
τελικού αποτελέσματος.
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14.5 Να συντονίζει τη διεξαγωγή των διαιτησιών των αγώνων.
14.6 Ο επιδιαιτητής κάθε πρωταθλήματος θα αξιολογεί το επίπεδο της
διαιτησίας κάθε Διαιτητή καθ’ όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος και
θα υποβάλλει έκθεση προς την ΟΑΚ με τη λήξη του πρωταθλήματος.
14.7 Να αποφασίζει τελεσίδικα πάνω σε θέματα κανονισμών διεξαγωγής των
αγώνων και οποιασδήποτε αναφυόμενης διαφοράς κατά τη διεξαγωγή
των αγώνων.
14.8 Να ελέγχει, όπου χρειάζεται, την εγκυρότητα των Δ.Υ. και Ταυτοτήτων
των αθλητών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
14.9 Έχει το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τους αγώνες σε περίπτωση
όπου η σκόνη στην ατμόσφαιρα είναι σε ψηλά επίπεδα ή άλλα ακραία
καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία
των αθλητών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
14.10 Να αποστέλλει στην ΟΑΚ έκθεση σχετικά με πράξη αντισφαιριστή κατά
τη διάρκεια του πρωταθλήματος, που εμπίπτει στα πλαίσια του «Ευ
Αγωνίζεσθε»( Fair Play).
14.11 Ο Επιδιαιτητής δεν δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε πρωτάθλημα ως
αθλητής.
Οι βοηθοί επιδιαιτητές μπορούν να συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα δεν μπορούν όμως να είναι επιδιαιτητές σε αγώνες της
κατηγορίας τους.
14.12 Να συμπληρώνει το έντυπο της Έκθεσης της Οργανωτικής Επιτροπής
του πρωταθλήματος σε συνεργασία με το επιδιαιτητή το οποίο έχει
ετοιμάσει η ΟΑΚ μετά από απόφαση του ΔΣ.
15. Εφαρμογή Κανονισμών Διοργάνωσης Πρωταθλήματος
Όλα τα πρωταθλήματα πρέπει να ακολουθούν το Code of Conduct της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις (ITF).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας Όμιλος δεν συμμορφώνεται με τους
Κανονισμούς πρωταθλημάτων, τότε το Δ.Σ. της ΟΑΚ δύναται να του επιβάλει
ποινές. Η Τεχνική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της
εφαρμογής των παρόντων κανονισμών για τη διασφάλιση της ομαλής
διοργάνωσης και λειτουργίας των πρωταθλημάτων.
16. Τελική Φάση – Τελετή Λήξης
Η τελική φάση ενός πρωταθλήματος διεξάγεται τις τελευταίες 2-3 ημέρες πριν
από τη λήξη του πρωταθλήματος. Την τελευταία ημέρα, (Σάββατο ή Κυριακή
εκτός αν λόγω βροχών ή ακαταλληλότητας των γηπέδων ο τελικός ανδρών
μετατίθεται την Τετάρτη), θα διεξάγεται το απόγευμα ΜΟΝΟ ο τελικός ανδρών
στις 3.00 μ.μ. (χειμερινή περίοδος) και 4.00 μ.μ. (θερινή περίοδος).
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Οι υπόλοιποι τελικοί γυναικών, αγοριών και νεανίδων όλων των κατηγοριών
θα διεξάγονται τις προηγούμενες ημέρες του τελικού ανδρών, χωρίς να
αποκλείονται άλλοι τελικοί αγώνες πριν την καθορισμένη ώρα του τελικού
ανδρών. Ο διοργανωτής ενός πρωταθλήματος (ΟΑΚ, Όμιλοι, Ακαδημίες,
Αθλητικά Κέντρα) έχει υποχρέωση να καταρτίζει το πρόγραμμα με επαρκή
τρόπο ώστε να ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα της τελετής λήξης. Η τελετή
λήξης θα πραγματοποιείται αμέσως μετά τον τελικό Ανδρών και σκοπό έχει
την απονομή των χρηματικών βραβείων και επάθλων στους νικητές. Θα
ακολουθεί δεξίωση προς τιμή των αθλητών, επισήμων και χορηγών που θα
προσφέρεται από το Διοργανωτή.
Εξυπακούεται ότι τουλάχιστο οι νικητές και δευτεραθλητές των αγώνων
αναμένεται να παρευρίσκονται στην τελετή λήξης για παραλαβή των βραβείων
τους. Απουσίες δεν είναι αποδεκτές εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία.
17. Χρονική διάρκεια Πρωταθλημάτων
Το Εθνικό Πρωτάθλημα και το Masters Cup ς θα έχουν διάρκεια 3 εβδομάδες,
δηλαδή θα αρχίζουν Δευτέρα και θα τελειώνουν Κυριακή. Τα υπόλοιπα
Παγκύπρια Πρωταθλήματα θα έχουν επίσημη διάρκεια 10 ημέρες, θα
αρχίζουν Παρασκευή και θα τελιώνουν Κυριακή. Οι Επιτροπές των
πρωταθλημάτων θα έχουν δικαίωμα να παρατείνουν την διάρκεια τους σε
πολύ ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συγκατάθεσης της ΟΑΚ. Επίσης σε
περίπτωση που ο Αριθμός Συμμετοχών το επιτρέπει, ο Διοργανωτής μπορεί
να ολοκληρώσει το Πρωτάθλημα του το Σάββατο αντί Κυριακή, νοουμένου ότι
θα αναρτίζεται σχετική ανακοίνωση την 1η ημέρα του πρωταθλήματος και δεν
θα επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
18. Cyprus Masters
Το Εθνικό Πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι γνωστό και ως “Cyprus Masters”
θα είναι το τελευταίο της χρονιάς και θα διεξάγεται στο Εθνικό Κέντρο Τένις
με σύστημα Round Robin στο Μονό (2 groups x 4 αθλητές/τριες)και knock out
στο Διπλό . Στα ημιτελικά το Νο.1 του Α΄ Ομίλου θα αγωνιστεί με το Νο.2 του
Β΄ Ομίλου και το Νο.1 του Β΄ Ομίλου με το Νο.2 του Α΄ Ομίλου. Οι 2 νικητές
θα αγωνιστούν στον τελικό. Θα ισχύουν οι Κανονισμοί Βαθμολογίας όπως και
στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Δηλ. βαθμούς θα παίρνει ο αθλητής/η
αθλήτρια που θα κάνει έστω και μια νίκη. Οι αθλητές που κάνουν retired ή
δίνουν αγώνα με walk over, θα παίρνουν τους βαθμούς, νοουμένου ότι έχουν
κάνει μια νίκη και ανάλογα μέχρι που έχουν φτάσει.
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών καθορίζεται με βάση την επίσημη βαθμολογία
ως εξής:
•
•
•
•

Άνδρες και Αγόρια, Μονό: Οι καλύτεροι 8 αθλητές με βάση
βαθμολογία.
Άνδρες, και Αγόρια, Διπλό: Τα καλύτερα 4 ζευγάρια με βάση την
βαθμολογία
Γυναίκες και Κορίτσια, Μονό: Οι καλύτερες 8 αθλήτριες με βάση την
βαθμολογία
Γυναίκες και Κορίτσια, Διπλό: Τα καλύτερα 4 ζευγάρια με βάση την
βαθμολογία
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Η οργανωτική επιτροπή του Masters θα καλείται να αποφασίζει για
οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σχετικά με το πρωτάθλημα.
19. Rankings
Αθλητές που εμπίπτουν στις πιο κάτω κλίμακες διεθνούς κατάταξης, έχουν
προτεραιότητα σε σχέση με την παγκύπρια κατάταξη:
• ATP/WTA: θέση 1-1000
• ITF κάτω των 18 χρονών: θέση 1-700
• ETA κάτω των 16 χρονών: θέση 1-300
• ETA κάτω των 14 χρονών: θέση 1-300
Σε περίπτωση που ένας αθλητής/τρια έχει 2 ευρωπαϊκές κατατάξεις, στη
κατηγορία κάτω των 14 & κάτω των 16 που εμπίπτουν στις πιο πάνω
κλίμακες, τότε θα λαμβάνονται υπόψη και οι δυο.
Αθλητής/τρια που έχει παγκόσμια κατάταξη στην κατηγορία κάτω των 18 και
ευρωπαϊκή κατάταξη (στις κατηγορίες κάτω των 14 ή κάτω των 16) που
εμπίπτουν στις πιο πάνω κλίμακες, τότε θα λαμβάνονται υπόψη και οι δυο.
Επίσης αν ένας αθλητής κατέχει καλύτερη διεθνή ή ευρωπαϊκή κατάταξη σε
κατηγορία πιο μεγάλη από την ηλικία του, τότε μπορεί να αποκτήσει
πλεονέκτημα στην παγκύπρια κατηγορία και των δυο κατηγοριών.
20. Νέοι Πίνακες Βαθμολογίας Παγκύπριων Πρωταθλημάτων
Οι νέοι πίνακες βαθμολογίας βρίσκονται στο παράρτημα 2 και είναι ένας νέος
τρόπος βαθμολόγησης ούτως ώστε να συνάδει με τις αλλαγές που έγιναν στο
τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. Τα πρωταθλήματα συνεχίζουν να
κατηγοριοποιούνται σε σχέση με την βαθμολογία όπως πιο κάτω:
Εθνικά Πρωταθλήματα ΟΑΚ
Εθνικό Πρωτάθλημα
Masters Cup
Πρωταθλήματα Grade 1
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ο.Α.Λευκωσίας Φιλτ Κλαπ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ο.Α.Λάρνακας
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ο.Α.Αμμοχώστου
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σπόρτιγκ Κλαπ Λεμεσού
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ο.Α.Ελαιών
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ακαδημία Τένις Ηροδότου
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ο.Α.Παραλιμνίου
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Masters Tennis Academy
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σχολή Τένις Ιωαννίδη
Πρωταθλήματα Grade 2
Παγκύπριο Εφηβικό Πρωτάθλημα Ο.Α.Πάφου
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Πρωταθλήματα Grade 3
Εφηβικό Πρωτάθλημα Valley Tennis Club
Εφηβικό Πρωτάθλημα Nissi Beach Resort
Εφηβικό Πρωτάθλημα Aphrodite Hills
Εταιρικά Μέλη τα οποία έχουν προκηρύξει και διοργανώσει τον προηγούμενο
χρόνο όλες τις κατηγορίες αγωνισμάτων (Άνδρες, Γυναίκες, Έφηβοι και
Νεανίδες 12, 14, 16 και 18 χρονών) θα μπορούν να αναβαθμιστούν στην
κατηγορία G1.
21. Βαθμολογία
Η γραμματεία της ΟΑΚ θα εκδίδει, αν είναι δυνατό, κάθε Τετάρτη νέα επίσημη
βαθμολογία για κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που ένα πρωτάθλημα πάρει
παράταση και δεν ολοκληρωθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία και εν τω
μεταξύ πρέπει να γίνει κλήρωση για το επόμενο πρωτάθλημα και δεν είναι
δυνατό να εκδοθεί νέα βαθμολογία τότε θα χρησιμοποιείται η τελευταία
διαθέσιμη βαθμολογία.
Η ημερομηνία ισχύς της τελικής βαθμολογίας θα θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου
κάθε χρόνου. Για τις κατηγορίες των Βετεράνων η ΟΑΚ θα υιοθετεί την
κατάταξη των Βετεράνων του ITF.
22. Θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τους Κανονισμούς
Για οποιαδήποτε θέματα προκύψουν κατά την διάρκεια διεξαγωγής των
πρωταθλημάτων και δεν καλύπτονται από τους παρόντες κανονισμούς θα
εξετάζονται άμεσα από Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο
της ΟΑΚ, τον Πρόεδρο της ΤΕ, τον Γραμματέα της ΤΕ και τον επιδιαιτητή του
πρωταθλήματος και η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και θα εφαρμόζεται και
στα πρωταθλήματα που ακολουθούν. Η απόφαση θα κοινοποιείται στα μέλη
της ΤΕ και στο ΔΣ της ΟΑΚ.
23.

Ενημέρωση ΟΑΚ
Πρωταθλήματα

για

Ενδεχόμενη

Συμμετοχή

σε

Διεθνή

Από το έτος 2014 όλοι οι αθλητές οι οποίοι προτίθενται να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό για συμμετοχή σε Διεθνή Πρωταθλήματα έχουν υποχρέωση να
ενημερώνουν γραπτώς (email ή φαξ) έγκαιρα την ΟΑΚ για όλες τις
λεπτομέρειες του πρωταθλήματος που πρόκειται να συμμετάσχουν
(ημερομηνίες, χώρα, όνομα & κατηγορία πρωταθλήματος, όνομα συνοδού).
Μόνο τότε θα μπορεί η ΟΑΚ να υποβάλει επίσημα το όνομα του αθλητή και
του συνοδού στον διοργανωτή. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι σε περίπτωση που
αθλητής αμελήσει να ενημερώσει την ΟΑΚ θα υπόκειται σε κυρώσεις.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ
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