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ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση για τον καρκίνο του Μαστού και η συγκέντρωση χρημάτων τα 
οποία θα διατεθούν στην Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο 
‘Στόχος-Πρόληψη’.
ΑΓΩΝΕΣ
Γήπεδα / επιφάνεια:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 4 γήπεδα συνθετικού τάπητα - μοκέτας και ένα  
σκληρό (quick)
Ώρες έναρξης:
Πέμπτη-Παρασκευή από τις 16:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 10:00. Το 
πρόγραμμα μπορεί να διαφοροποιείται λόγω καιρού. Ο 1ος γύρος θα διεξαχθεί 
με short set (λήξη στα 4 αντί στα 6 games) και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 
την Παρασκευή 19/4. Οι συμμετέχουσες είναι πιθανόν να κληθούν να δώσουν 
2 αγώνες την ίδια μέρα ή και 3 εφόσον προχωρήσουν. Σε αυτήν την 
περίπτωση και σε συνεννόηση, μπορούν να επιλέξουν short set.
Κατηγορίες
• Αρχάριες  • Προχωρημένες • Master + μαθήτρια.
Στη κατηγορία Προχωρημένων δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
αθλήτριες της κατηγορίας Master.
Τρόπος Διεξαγωγής Διπλών
2 νικηφόρα sets των 6 games (6-6 tiebreak των 7 πόντων) με το σύστημα ΝΟ 
ΑD (no advantage). Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται ένα match 
tie-break των 10 πόντων.
H οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεγάλης 
συμμετοχής ή καθυστέρησης λόγω καιρού να ορίσει οι αγώνες να διεξαχθούν 
στα 2 νικηφόρα sets των 4 games (4-4 tiebreak των 7 πόντων), 1-1 set 
tiebreak των 10.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κόστος συμμετοχής: 10 € ανά άτομο
Δηλώσεις συμμετοχής: Έως Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00
 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ :
 
ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΡΠΑ       : 697 2277304 (Cosmote)
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΝΑΝΣΥ  : 697 6609094    (Cosmote)
ΝΑΤΑΛΙ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ : 693 2965 889 ( Wind)    
ή στο email: tennisVcancer@gmail.com
 
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει Ονοματεπώνυμο 
συμμετεχόντων, κινητό τηλέφωνο, επίπεδο  και κωλύματα.
Κλήρωση αγώνων: Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00.
Υποχρεώσεις αγωνιζομένων
• Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους 
στην γραμματεία. Αθλήτρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από την 
προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα.
Στην περίπτωση όμως που υπάρχει αναπληρωματική που έχει υπογράψει στη 
λίστα των αναπληρωματικών μπορεί να αντικαθιστά την απούσα αθλήτρια και 
ο αγώνας θα διεξάγεται. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται με δική 
τους ευθύνη, για τον εκάστοτε αγώνα τους.
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μη δεχτούν περαιτέρω συμμετοχές, 
όταν ο αριθμός των συμμετοχών καλύψει τη χωρητικότητα των αγωνιστικών 
δυνατοτήτων των γηπέδων. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
• Η πρόληψη, της υγείας της κάθε αθλήτριας  είναι προσωπική της ευθύνη.

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΝΙΚΗ !


