
 

 
 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΝΙΣ 

 «ΛΙΛΑ ΤΣΑΛΙΚΗ – ΠΑΥΛΑΝΤΩΝΕΑ 2022» 
18/07 – 7/08/2022 

 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ 15 ΕΤΩΝ (2007) ΚΑΙ ΑΝΩ  

ΜΕ ΤΑΜΠΛΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (CONSOLATION) 

 
   Ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Χανίων διοργανώνει εσωτερικό πρωτάθλημα τένις 
ανοικτής συμμετοχής για Άνδρες και Γυναίκες από 15 ετών (2006) και άνω από 
18/07/2022 έως 7/08/2022. Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται ημέρες Δευτέρα 
και Τετάρτη από 16.00 έως 00.00 και Σαββατοκύριακο από τις 9:00 έως τις 22:00 
μέχρι τέλος Ιουλίου. Από 1/08, οι αγώνες θα πραγματοποιούνται καθημερινά 
πρωινές και απογευματινές ώρες. 

Δηλώσεις συμμετοχής  

• στο κινητό 6977227420 με sms 

• ή στο mail: o.a.xaniwn@hotmail.com 
μέχρι και την Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 00.00. Στην δήλωση πρέπει 
να αναφέρεται υποχρεωτικά το κινητό τηλέφωνο για διευκόλυνση της 
επικοινωνίας. Αλλαγές στο πρόγραμμα δεν θα γίνονται και όποιος αθλητής δεν 
παρουσιάζεται 15 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα θα χάνει τον αγώνα.  

Οι αγώνες για το consolation θα πραγματοποιούνται τις πρώτες 
αγωνιστικές ώρες. 

 
Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί το Σάββατο 16/07/2022 
με ανάρτηση στο site του Ομίλου www.oaxania.gr και στη σελίδα μας 

στο Facebook 

http://www.oaxania.gr/


Υπεύθυνος αγώνων 

Τζινευράκης Παναγιώτης 

Επιδιαιτητής αγώνων 

Αξαρλή Νεκταρία 

Υποχρεώσεις αθλητών  

     Παράβολο συμμετοχής για μονά 20 €, για διπλά 10€ και για μονά - διπλά 25€, 
τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και διαιτησία εφόσον τους ζητηθεί. Το παράβολο 
κατατίθεται στον επιδιαιτητή αγώνων λίγο πριν την έναρξη του 1ου αγώνα του κάθε 
αθλητή. 
 

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων  

        Οι κατηγορίες που θα διεξαχθούν είναι οι εξής: 

• Μονό ανδρών  

• Μονό γυναικών  

• Διπλά  Αναλόγως των συμμετοχών 
 

Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει με την εξής μορφή: 

• Μονό ανδρών και μονό γυναικών= knock out με consolation χαμένων 1ου 
αγώνα 

• Διπλά = knock out 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο μονό ανδρών και μονό γυναικών στα 2 mini set (3-
3 στα 5 και 4-4 tie-break 7 πόντων), σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί 
match tie-break 10 πόντων. Από τον γύρο των 8 και μετά θα διεξαχθούν στα 2 
sets των 6 games και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί match tie-break 
10 πόντων. Στα διπλά οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2 mini set (3-3 στα 5 και 4-4 
tie-break 7 πόντων), και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί match tie-
break 10 πόντων με σύστημα No Ad. Ο τελικός των διπλών θα διεξαχθεί στα 2 
sets των 6 games και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί match tie-break 
10 πόντων με σύστημα No Ad.  

Ενημέρωση – Πληροφορίες 

     Για ότι αφορά το  εσωτερικό πρωτάθλημα τένις «ΛΙΛΑ ΤΣΑΛΙΚΗ – 
ΠΑΥΛΑΝΤΩΝΕΑ 2022» μπορείτε να ενημερώνεστε στο τηλέφωνο 28210 54066. 
 

Ισχύει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α. 
 
 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

Δημολίτσας Αναστάσιος                                                                  Ερηνάκη Βασιλική 

 


