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“ΣΠΙΝΟΣ” OPEN 

19/6/2021 -18/7/2021 

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμάτας,  προκηρύσσει το ΣΠΙΝΟΣ OPEN 

από τις 19 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου 2021. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Κατηγορία Masters μονά ανδρών (δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι 

προπονητές). Η Κατηγορία δεν θα διεξαχθεί αν υπάρχουν κάτω από 8 συμμετοχές. 

1η κατηγορία μονά ανδρών (Μεσαίο Επίπεδο ) 

2η κατηγορία μονά ανδρών (Επίπεδο Αρχαρίων) 

1η κατηγορία μονά γυναικών. 

2η κατηγορία μονά γυναικών (Επίπεδο Αρχαρίων) 

Διπλά ανδρών. 

Διπλά μεικτών. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Γήπεδα Τέντας (Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-23:00) 

Γήπεδα Παραλίας (Σάββατο και Κυριακή 18:00-23:00)  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Κατηγορία Masters μονά ανδρών: 1η φάση Όμιλοι (round robin), 2η φάση 

ταμπλό προημιτελικών ή ημιτελικών, ανάλογα με τις συμμετοχές. Όλοι οι αγώνες θα 

διεξάγονται στα δυο νικηφόρα σετ και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 θα παίζεται ένα 

super tie break των 10 πόντων. Μόνο ο τελικός θα διεξαχθεί στα δυο νικηφόρα σετ, 

χωρίς την διενέργεια του super tie break. 

1η κατηγορία μονά ανδρών - 2η κατηγορία μονά ανδρών- 1η κατηγορία μονά 

γυναικών: 1η φάση Όμιλοι (round robin), 2η φάση ταμπλό και knock out αγώνες, 

ανάλογα με τις συμμετοχές. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στα δυο νικηφόρα σετ και 

σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 θα παίζεται ένα super tie break των 10 πόντων. Μόνο ο 

τελικός της πρώτης κατηγορίας ανδρών  θα διεξαχθεί στα δυο νικηφόρα σετ, χωρίς την 

διενέργεια του super tie break. 

2η κατηγορία μονά γυναικών: 1η φάση Όμιλοι (round robin), 2η φάση ταμπλό 

προημιτελικών ή ημιτελικών, ανάλογα με τις συμμετοχές. Όλοι οι αγώνες θα 

διεξάγονται στο ένα νικηφόρο σετ. Στο 6-6 θα παίζεται ένα super tie break των 10 

πόντων. 

Διπλά ανδρών- Διπλά μεικτών: Ταμπλό των 16 ή 8 ανάλογα με τις συμμετοχές, 

με σύστημα knock-out. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στα δυο νικηφόρα σετ (6-6 tie-

break των 7 πόντων) με το σύστημα NO-AD και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 θα 

παίζεται ένα super tie break των 10 πόντων. Μόνο ο τελικός στα διπλά ανδρών θα 

διεξαχθεί στα δυο νικηφόρα σετ, χωρίς την διενέργεια του super tie break. 

Sign in : Ως Sign in ορίζεται το ποσό των 20 ευρώ για μια κατηγορία + 5 ευρώ για 

επιπλέον κατηγορία διπλών. Όσοι συμμετέχουν μόνο στα διπλά ως Sign in ορίζεται το 

ποσό των 10 ευρώ. Τα χρήματα θα καταβάλλονται πριν από τον πρώτο αγώνα για κάθε 

αθλητή. 

  



 

 3 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για τα μονά μέχρι την Πέμπτη 17/6 και ώρα 

20:00. Αμέσως μετά θα γίνει δημόσια η κλήρωση στη γραμματεία στη 

Παραλία. 

Για τα διπλά μέχρι την Πέμπτη 24/6 και ώρα 20:00. Αμέσως μετά θα γίνει 

δημόσια η κλήρωση στη γραμματεία στη Τέντα. 

 

Τηλέφωνα 

Δημήτρης Χαντζής: 6973799306 

Γραμματεία Ομίλου: 27210-20553 Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-21:00. 

e-mail : oak.kalamatas@gmail.com 

 

Επιδιαιτητής Αγώνων  

Δημήτρης Χαντζής 

Βοηθός Επιδιαιτητή  

Σταυριανέας Πάνος 

  

mailto:oak.kalamatas@gmail.com
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Κατά την δήλωση συμμετοχής να αναφέρονται οι ώρες και ημέρες 

κολλήματος. 

• Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν μόνο μια φορά 

προγραμματισμένο αγώνα, που έχει καθοριστεί από τον επιδιαιτητή, σύμφωνα 

με τις ώρες και ημέρες κολλήματος, που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. 

• Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα 

αγώνων καθημερινά μέσω της σελίδας του Ομίλου στο facebook και από την 

ιστοσελίδα του Ομίλου www.kalamatatennis.gr 

• Στη φάση των Ομίλων θα τοποθετηθούν επικεφαλής Ομίλων 1 ή 2 

παίκτες ( ανάλογα με τις συμμετοχές), σύμφωνα με την κατάταξη του περσινού 

τουρνουά Quadraginda Open . Στα Διπλά δεν θα ακολουθηθεί η παραπάνω 

διαδικασία και θα γίνει κλήρωση χωρίς την τοποθέτηση seeded παικτών . 

• Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στους αγώνες με δική τους 

ευθύνη έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα 

για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19. Προσέρχονται στα γήπεδα 10’ 

πριν την έναρξη του αγώνα τους και καταγράφονται στην «κατάσταση 

εισερχομένων». Απαγορεύονται οι θεατές κατά τη διάρκεια των αγώνων.  

 

                                                                                          Καλαμάτα 8-6-2021 

 

 

                                                                         

                                                                                  


