ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ BEACH TENNIS 2018
1.Εισαγωγή
Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως « Οι κανονισμοί Διοργάνωσης Επίσημων
Πρωταθλημάτων Beach Tennis » .Αναθεώρηση τους είναι δυνατή μετά τη λήξη των
πρωταθλημάτων και θα αφορά την επόμενη χρονιά.
2.Σκοπός
Η εφαρμογή των παρόντων κανονισμών είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη και σκοπό έχει
τη διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης και διεξαγωγής των Επίσημων Πρωταθλημάτων.
3. Πρωταθλήματα.
Πρωταθλήματα για επιλογή Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών είναι τα
πρωταθλήματα που διοργανώνονται αποκλειστικά για την επιλογή των Εθνικών Ομάδων και
δεν συμπεριλαμβάνονται στην Παγκύπρια βαθμολογία.. Σε αυτά δικαιούνται συμμετοχή
μόνο κάτοικοι Κύπρου με κυπριακό διαβατήριο βάσει των κανονισμών της ITF (Eligibility)
Ο τρόπος κατάταξης στα πρωταθλήματα θα έχει ως εξής.
α) Στο 1ο πρωτάθλημα θα ληφθεί υπόψη η Παγκύπρια κατάταξη 1/1/2018
β) Στα επόμενα δύο πρωταθλήματα για σκοπούς κατάταξης θα ληφθεί η συνολική
βαθμολογία της Παγκύπριας με τους βαθμούς των συγκεκριμένων πρωταθλημάτων.
Διευκρινίζεται ότι οι βαθμοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για
σκοπούς κατάταξης στα πιο πάνω πρωταθλήματα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην
Παγκύπρια βαθμολογία η οποία αναφέρεται πιο κάτω.
Διεθνή είναι τα πρωταθλήματα που διοργανώνονται
Ομοσπονδίας Τένις(ITF).

με την έγκριση της Διεθνούς

Ανοικτά: είναι τα πρωταθλήματα που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και
δικαιούνται ελεύθερης συμμετοχής, Ευρωπαίοι πολίτες καθώς και αλλοδαποί από τρίτες
χώρες .
4. Υποχρεώσεις αθλητών
Όλοι οι αθλητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της προκήρυξης του
Πρωταθλήματος και των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
5. Κανονισμοί Αγώνων
Όλα τα Πρωταθλήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς και τους
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Τένις / Beach Tennis(περισσότερε πληροφορίες
στην ιστοσελίδα της ITF www.itftennis.com/beachtennis).
Κάθε αγώνας θα τελειώνει με δύο νικηφόρα σετ με το σύστημα tie-break μέχρι τους 7
πόντους όταν το αποτέλεσμα είναι 6 – 6 .
Στο Διπλό Μικτό θα είναι ένα σετ μέχρι τα 6 και tie-break στο αποτέλεσμα 6-6
Αθλητής ή ομάδα που δεν παρουσιάζεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε
λεπτών από την προγραμματισθείσα έναρξη του αγώνα θα αποκλείεται και ο αντίπαλος θα
κερδίζει τον αγώνα με 6-0,6-0 ( walkover ).
Αν οι συμμετοχές είναι κάτω των 9 , θα διεξάγεται πρωτάθλημα round robin βάσει των
κανονισμών της ITF.

6. Κατηγορίες Αγωνισμάτων
Τα Πρωταθλήματα θα μπορούν να περιλαμβάνουν Διπλό Ανδρών , Διπλό Γυναικών (κυρίως
ταμπλό) Μονό Ανδρών και Γυναικών , Διπλό Μικτό καθώς και Junior.
7. Κλήρωση Αγώνων
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεως συμμετοχής , για τα Πρωταθλήματα Επιλογής
Εθνικών Ομάδων και Ανοικτά πρωταθλήματα, είναι η τελευταία Τρίτη πριν τους αγώνες
και ώρα 6.00 μ .μ. και η κλήρωση των αγώνων η τελευταία Τετάρτη και ώρα 6.00 μ .μ.
Για τα Διεθνή Πρωταθλήματα η τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεως συμμετοχής ως
οι κανονισμοί της I.T.F.
8. Πρόγραμμα Αγώνων
Το πρόγραμμα των αγώνων θα εκδίδεται καθημερινά για την επόμενη μέρα.
Είναι υποχρέωση κάθε διαγωνιζομένου να ενημερώνεται για το πρόγραμμα των αγώνων
μέσω της ιστοσελίδας ctf.tournamentsoftware.com ή τηλεφωνικά από την Γραμματεία του
Διοργανωτή του πρωταθλήματος.
9. Έπαθλα
Για όλα τα Πρωταθλήματα θα δίνονται κύπελλα στους Πρωταθλητές και Δευτεραθλητές
κάθε αγωνίσματος.
10. Έντυπα Συμμετοχής
Έντυπα συμμετοχής υπάρχουν ανάλογα στην ιστοσελίδα της ITF και ΟΑΚ ,τα οποία πρέπει
να συμπληρώνονται ,να υπογράφονται κατάλληλα και να παραδίδονται στη Γραμματεία των
Πρωταθλημάτων μαζί με το δικαίωμα συμμετοχής ή με Fax ή e-mail καταθέτοντας το
αντίτιμο στο λογαριασμό του διοργανωτή.
Αθλητές που δεν θα έχουν πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής πριν τον πρώτο τους αγώνα θα
αποκλείονται από το πρωτάθλημα.
11. Ασφάλεια Αθλητών
Οι αθλητές λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα με δική τους ευθύνη όσον αφορά ασθένεια
ή ατυχήματα που τυχόν υποστούν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
12. Μπάλες
Στα Πρωταθλήματα θα χρησιμοποιούνται μπάλες εγκεκριμένες από την ITF.
13. Επιτροπή Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων.
Πριν από κάθε πρωτάθλημα ορίζετε από τον διοργανωτή , αθλητική επιτροπή , η οποία έχει
την ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων.
14. Πίνακας Βαθμών
Πρωταθλητής
Δευτεραθλητής
Ημιτελικά
Προ-ημιτελικά
Ηττημένοι στους 16

Ανοικτά και Επιλογής Εθνικών Ομάδων
18 Βαθμούς
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6
3
1

Για το 2018 που όλα τα πρωταθλήματα θα είναι Διεθνή, η Παγκύπρια βαθμολογία
παραμένει και οι βαθμοί που θα λαμβάνουν οι αθλητές θα είναι οι βαθμοί των Διεθνών
Πρωταθλημάτων τα οποία διεξάγονται πέραν της μίας ημέρας χωρίς χρηματικά έπαθλα ή
με χρηματικά έπαθλα $2500.Για αγώνες που γίνονται W/O θα δίδονται βαθμοί σε αυτούς που έχουν προχωρήσει ως να
έχουν νικήσει και θα αφαιρούνται ισόποσοι βαθμοί από τους αδικαιολόγητα απόντες.
15. Bαθμολογία
Η Παγκύπρια βαθμολογία των αθλητών υπολογίζεται με βάση το σύνολο των βαθμών των ¾
καλύτερων πρωταθλημάτων της χρονιάς. (Π.χ. Αν στη χρονιά διοργανωθούν
10
πρωταθλήματα θα υπολογίζονται τα 8 με τη καλύτερη βαθμολογία, για 9 τα 7,για 8 τα 6,για 7
τα 5 για 6 τα 4 πρωταθλήματα.)
Στην αρχή του χρόνου ο κάθε αθλητής θα μεταφέρει το 20% των συσσωρευμένων
βαθμών του προηγούμενου χρόνου.
Τελική βαθμολογία του έτους θα θεωρείται η συνολική βαθμολογία στις 31Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου.

