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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΕΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ο

Ο Α.Ο.Α. ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ πξνθεξύζζεη ην 1 PAPPAS OIL OPEN ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ. Οη αγώλεο
ζα δηεμαρζνύλ ζηα γήπεδα ηέλληο ζην Αζιεηηθό Κέληξν Γάζνο Υατδαξίνπ (ε πεξίπησζε δπζθνιίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηα γήπεδα ζην ηξίγσλν ζην Γαθλί) γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΑΝΣΡΔ 14+
ΑΝΣΡΔ 35+
ΑΝΣΡΔ 45+
ΓΤΝΑΙΚΔ 14+
ΓΤΝΑΙΚΔ 35+
ΑΝΣΡΔ PRO (ΑΡΥΑΡΙΟΙ)
ΓΤΝΑΙΚΔ PRO (ΑΡΥΑΡΙΟΙ)
MASTER ΑΝΓΡΩΝ (αθληηέρ 14+ εηών)
(εθόζον ζςμπληπυθεί 16άπι ηαμπλό)
ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΩΡΔ ΑΓΩΝΩΝ
Η έλαξμε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ην άββαηο 17 Νοεμβπίος θαη ε ηειεηή ιήμεο ησλ αγώλσλ ηελ Σεηάπηη
19 Γεκεμβπίος 2018.
Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη κεηαμύ 9:00π.κ. θαη 22:30 ηα αββαηνθύξηαθα θαη ηηο θαζεκεξηλέο είηε 21:00
είηε 22:30(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ), θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηε γξακκαηεία. ε πεξίπησζε
ζπκθσλίαο θαη ησλ δύν αγσληδόκελσλ ππάξρεη δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο αγώλα ηα πξσηλά ηηο θαζεκεξηλέο.
Γηα ηελ άξηηα θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγώλσλ παξαθαινύληαη όζνη αζιεηέο έρνπλ θάπνηνπο
πεξηνξηζκνύο λα ην αλαθέξνπλ ζηελ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. Γελ ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα αιιαγήο εθόζνλ
αλαθνηλσζεί ην πξόγξακκα.
Όζνη εθ ησλ αγσληδνκέλσλ κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη ηηο πξσηλέο ώξεο, παξαθαινύληαη λα δειώζνπλ ηελ
επηζπκία ηνπο κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηνπξλνπά.
Η Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ ζα ιάβεη ππ’ όςηλ ηεο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ζα δεισζνύλ ζηνλ θαηαξηηζκό
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ηηο ηθαλνπνηεί κόλν ζε πεξίπησζε πνπ απηό είλαη εθηθηό ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηόηεηα
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ.
ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη αζιεηέο κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ θαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηαπηόρξνλα, εθόζνλ ην επηζπκνύλ.
Γηα λα ζεσξείηε ε ζπκκεηνρή ζαο έγθπξε ζα πξέπεη λα έρεη απνζηαιεί κέρξη ηελ Γεςηέπα 12/11/2018 ζην
e-mail: aoax@hotmail.gr ή κέζσ ηεο ηλεκηπονικήρ θόπμαρ ζην www.haidaritennis.gr. Θα ζαο απνζηέιιεηαη
απαληεηηθό mail γηα επηβεβαίσζε
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη αζιεηέο κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζην 2105810194 θαζεκεξηλά
17:00-21:00
Η θιήξσζε ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 14/11/2018 θαη ώξα 21:00 ζηα γξαθεία ηνπ Α.Ο.Α. Υατδαξίνπ (Γ΄
επηεκβξίνπ θαη Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ) .
Όζνη δελ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία έρνπλ ην δηθαίσκα λα γξάθνληαη ζηελ
Λίζηα Αλαπιεξσκαηηθώλ. Έηζη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κπνπλ ζην ηακπιό, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο,
εθόζνλ θάπνηνο αγσληδόκελνο/-ε ελεκεξώζεη ηειεθσληθά όηη δελ ζα παξνπζηαζηεί. Η Λίζηα
Αλαπιεξσκαηηθώλ ζα θιείλεη κε ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ.
ΟΡΟΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Με ζύζηεκα KNOCK-OUT (κέρξη θαη ηα εκηηειηθά) ζηα 2 set ησλ 6 games & ζην 3ν set αλ ρξεηαζηεί
tie-break ζηνπο 10 πόληνπο.
Οη ληθεηέο θάζε αγώλα ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ην απνηέιεζκα ζηνλ ππεύζπλν ησλ αγώλσλ θαη λα ηνπ
επηζηξέθνπλ ηηο κπάιεο.

Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαξηεζεί ηελ Πέκπηε 15/11/2018 ζην site ηνπ νκίινπ. Οη αγσληδόκελνη
νθείινπλ κε δηθή ηνπο επζύλε λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ηνπο.
Παξαθαινύληαη νη αζιεηέο λα παξεπξίζθνληαη ζην ρώξν ησλ αγώλσλ 10 ιεπηά ΠΡΙΝ ηελ έλαξμε ηνπ
παηρληδηνύ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ
έγθαηξα ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ γηα ηελ απνθπγή ηαιαηπσξίαο ησλ ζπλαζιεηώλ ηνπο.
Αζιεηήο/ηξηα πνπ ζα θιεζεί λα αγσληζηεί θαη δελ είλαη παξώλ κεηά από 20 ιεπηά ζα ράλεη ηνλ αγώλα θαη
ν αληίπαιόο ηνπ ζα πξνθξίλεηαη ζηνλ επόκελν γύξν.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη θόζκηα θαη λα έρνπλ αλάινγν αζιεηηθό έλδπκα κε ηα
επηηξεπόκελα γηα ηα γήπεδα ππνδήκαηα.





Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα θάζε αγσληδόκελν πνπ ζα πποπληπώζει ηε ζπκκεηνρή ηνπ, αλέξρεηαη
ζε 20€ για μία καηηγοπία και 15€ για ηη 2η
Η πποπληπυμή μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί ζηα ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ (ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ Κ Γ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ) Ή ΜΔ ΚΑΣΑΘΔΗ ζηον ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ:
AlphaBank: 2880 02002005131 (ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ)
ΙΒΑΝ: GR55 0140 2880 2880 02002005131
H πποπληπυμή ππέπει να γίνει μέσπι ΚΑΙ 16/11
ΓΙΑ ΟΟΤ ΑΘΛΗΣΔ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΔΙ ΣΗΝ ΩΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΣΟ ΚΟΣΟ
ΔΙΝΑΙ 25€
H ππόλητη ηηρ ςγείαρ κάθε αθλούμενος/ηρ είναι πποζυπική ηος/ηρ εςθύνη.

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΔΙΟΓΩΝ ΣΑ ΓΗΠΔΓΑ
Καηά ηελ άθημή ηνπ, θάζε αγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα δειώλεη ηελ παξνπζία ζηνλ ππεύζπλν ησλ αγώλσλ.
Πξνηεξαηόηεηα ζα έρεη ην δεπγάξη πνπ ζα είλαη παξόληεο θαη νη δύν παίθηεο θαη ζα πξέπεη λα αγσληζηνύλ ζην
γήπεδν πνπ ζα είλαη ειεύζεξν θαη ζα ηνπο ππνδείμεη ν ππεύζπλνο.
ΔΠΑΘΛΑ
Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο 2 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο
ΓΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΗ
 Πεηπέλαιο Θέπμανζηρ 500L από ηελ εηαηξία Pappas Oil (18210)
 Σαξιδιυηικέρ Τπηπεζίερ αξίαρ 200€ από ην Σαμηδησηηθό γξαθείν ΗΔRAKLIO TRAVEL (η.
Καξαγηώξγε 3, Ηξάθιεην 210-2712111)
 Γώπα από ηελ εηαηξία επίπισλ θνπδίλαο Gruppo Cucine (Λ. Αζελώλ 423, Αηγάιεσ)
 Σπειρ μηνιαίερ ζςνδπομέρ ζε πξνγξάκκαηα cross training-trx training-yobo-power yoga αξίαρ
90€ από ην γπκλαζηήξην The PLACE fitness play nutrition (Φαβηέξνπ 71, Υατδάξη)
 Ρολόγια από ην θαηάζηεκα σξνινγνπνηίαο ΙΓΓΛΔΗ (ηαδίνπ 43, Αζήλα)
 Γώπα αξίαρ 50€ από ην θαηάζηεκα ΔΙΓΗ ΠΙΣΙΟΤ(Πεινπίδα 25 θαη Γ. Κνξδάηνπ 5,
Πεξηζηέξη/ www.eidi-spitiou.gr)
 3 tattoo με έκπηυζη 30% από ην Tattoo Dermagrafics (Ηιείαο 40 Κνξπδαιιόο)
 Σεννιζηικά είδη από ηελ εηαηξία HEAD
Για ηην κλήπωζη θα δίδεηαι έναρ λασνόρ ζηον αθληηή ή ηην αθλήηπια ζηον ππώηο αγώνα κάθε καηηγοπίαρ
ζηην οποία ζςμμεηέσει και έναρ επιπλέον λασνόρ για κάθε νικηθόπο αγώνα.
Η παποςζία ζηην κλήπωζη πος θα ακολοςθήζει ηην ηελεηή απονομήρ επάθλων ζηοςρ νικηηέρ είναι
απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για ηην απόκηηζη ηων δώπων πος θα κληπωθούν. Σε πεπίπηωζη αδςναμίαρ παποςζίαρ
ζηην κλήπωζη, η ζςμμεηοσή ζε αςηή θα ιζσύζει με ηην πποϋπόθεζη
ςποβολήρ γπαπηήρ εξοςζιοδόηηζηρ ππιν ηην κλήπωζη.
Η κλήπωζη ηων δώπων ηος ηοςπνοςά ζηην εκδήλωζη πος θα ππαγμαηοποιηθεί μεηά ηιρ απονομέρ ηων
επάθλων (θα ανακοινωθεί η μέπα και η ηοποθεζία).
ΠΑΡΟΥΔ
Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζα ιάβεη δώξν έλα κπινπδάθη
Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζα έρεη ΓΩΡΔΑΝ πνηό ζηελ εθδήισζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ απνλνκή
ησλ ληθεηώλ θαη ηελ θιήξσζε ησλ δώξσλ.
(Θα ζαο αλαθνηλσζεί ε ηνπνζεζία θαη ε ώξα)

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Γιεςθςνηήρ αγώνυν : Βνπιέιε Ληάλα
Τπεύθςνορ Αγώνυν: Πνύληδαο Σάθεο
Δπιδιαιηηηήρ αγώνυν: Κνπηζνιάκπξνπ Λίλα
Βοηθοί Δπιδιαιηηηή: Μπαινγηάλλεο Γηώξγνο, Μπόξζεο Γηώξγνο, Υξνλνπνύινπ Γήκεηξα,
Βνπιέιε Νίθε, Υατδεκελάθεο Αιέμαλδξνο
Γπαμμαηεία αγώνυν: Κνπηζνιάκπξνπ Λίλα (6942072646)
ΜΔΓΑ ΥΟΡΗΓΟ

ΣΗΛ. 18210
ΥΟΡΗΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΥΟΡΗΓΟΙ ΓΩΡΩΝ

ΥΟΡΗΓΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΟΡΗΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Αποδοσή όπυν ζςμμεηοσήρ ζηη διοπγάνυζη από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ
Με ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ελ ιόγσ δηνξγάλσζε, νη
ζπκκεηέρνληεο δειώλνπλ ππεύζπλα πσο έρνπλ ιάβεη γλώζε γηα ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζην 1ν PAPPAS OIL
OPEN, όπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη πσο ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα.
Όροι συμμετοχής
1. Ακλθτικόσ Όμιλοσ Αντιςφαίριςθσ Χαϊδαρίου (οδόσ Ηρώων Πολυτεχνείου κ Γ Σεπτεμβρίου, τθλ. 210-5810194),
εφεξισ καλοφμενο ΑΟΑΧ, διοργανώνει τουρνουά τζνισ το οποίο κα πραγματοποιθκεί ςτο Χαϊδάρι Αττικισ και
κα καλείται εφεξισ ςτουσ παρόντεσ όρουσ «θ διοργάνωςθ».
2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διοργάνωςθ αποδζχονται τθν επικυμία του ΑΟΑΧ να διατθροφν τα ςτοιχεία τουσ
(διατθρώντασ τα ςε βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2472/1997 «περί προςταςίασ του

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

ατόμου από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα»), για να γνωςτοποιοφν με ςυμβατικά
και / ι θλεκτρονικά μζςα προςφορζσ, ενθμερωτικά ζντυπα, και / ι ενθμερώςεισ ςχετικά με υπάρχοντα ι νζα
προϊόντα που αφοροφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, χωρίσ καμία οικονομικι ι άλλθ επιβάρυνςθ των μελών. Χριςθ
των ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων για οποιονδιποτε άλλο ςκοπό απαγορεφεται.
Οι υπεφκυνοι ςυλλογισ / τιρθςθσ των ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων είναι ο ΑΟΑΧ.
Σε περίπτωςθ που ςτο μζλλον, οι ςυμμετζχοντεσ επικυμοφν τθ βεβαίωςθ, τροποποίθςθ ι διαγραφι των
ςτοιχείων τουσ ςτο ςχετικό αρχείο μασ, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 2472/97, μποροφν να ενθμερώςουν
εγγράφωσ, με ςχετικι επιςτολι τουσ ςτον ΑΟΑΧ.
Ο διοργανωτισ ΑΟΑΧ διατθρεί το δικαίωμα να διαφοροποιιςει τισ θμερομθνίεσ, τουσ κανονιςμοφσ και τον
τόπο διεξαγωγισ τθσ διοργάνωςθσ, κακώσ και τα ζπακλα των αγώνων.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διοργάνωςθ δθλώνουν υπεφκυνα ότι θ ςυμμετοχι τουσ πραγματοποιείται με απόλυτθ
προςωπικι τουσ ευκφνθ και πωσ ζχουν προθγουμζνωσ προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ εξετάςεισ.
Ταυτόχρονα, δθλώνουν πωσ παραιτοφνται από κάκε απαίτθςθ εναντίον των Ακλθτικοφ Ομίλου Αντιςφαίριςθσ
Χαϊδαρίου για κάκε ηθμιά ι βλάβθ που είτε τυχόν υποςτοφν είτε προκαλζςουν ςε τρίτουσ από οποιαδιποτε
αιτία ςτα πλαίςια τθσ διοργάνωςθσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςυναινοφν ςτθν ελεφκερθ χριςθ του ονόματοσ και τθσ εικόνασ τουσ από τον ΑΟΑΧ και τουσ
χορθγοφσ τθσ διοργάνωςθσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διοργάνωςθ δθλώνουν επίςθσ ότι ζχουν λάβει γνώςθ για τουσ κανονιςμοφσ τθσ
διοργάνωςθσ, όπωσ αυτοί αναφζρονται αναλυτικά ςτθν προκιρυξθ τθσ διοργάνωςθσ, κακώσ και για τουσ
όρουσ ςυμμετοχισ ςτθ διοργάνωςθ, ζγγραφα τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα haidaritennis.gr, και
ότι τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα.
Οι ςυμμετζχοντεσ αποδζχονται πωσ ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των κανονιςμών τθσ διοργάνωςθσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν προκιρυξθ τθσ διοργάνωςθσ, ι ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ μθ χρθςτισ και
φίλακλθσ ςυμπεριφοράσ, ο διοργανωτισ ΑΟΑΧ τθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του ακλθτι είτε
ςε μία είτε ςε περιςςότερεσ κατθγορίεσ.

Με εθηίκεζε
Η ΠΡΟΔΓΡΟ
Υαληδή Γήκεηξα

