20ο ΑΧΑΡΝΑΙ Tennis OPEN ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2018
Η ΑΧΑΡΝΑΙ TENNIS ACADEMY διοργανώνει το ΑΧΑΡΝΑΙ Tennis Open Γυναικών Φθινόπωρο
2018 το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της στο διάστημα από 20 Οκτωβρίου έως 11 Νοεμβρίου 2018.
Οι μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα διεξάγονται οι αγώνες θα είναι αποκλειστικά οι εξής:
Σάββατο 13.00 έως 23.00, Κυριακή 9.00 έως 23.00 & καθημερινές πρωινά για όσους είναι διαθέσιμοι.
Οι κατηγορίες είναι:
Μονά Γυναικών Αρχαρίων (έως 1 χρόνo ενασχόλησης),
Μονά Γυναικών Αρχαρίων (2 έως 3 χρόνια ενασχόλησης),
Μονά Γυναικών Προχωρημένων
και για τις συμμετέχουσες που θα αποκλειστούν από τον 1ο γύρο θα υπάρξει ενιαία διοργάνωση 2ης ευκαιρίας για
όσες επιθυμούν να συμμετέχουν.
Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Ο κάθε αγώνας θα κρίνεται στα 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων), σε περίπτωση
ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται tie-break match των 10 πόντων.
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 15 λεπτά πριν από τον αγώνα τους στην γραμματεία. Αγωνιζόμενος
που δεν εμφανίζεται εγκαίρως (10 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης) αποκλείεται από τον αγώνα.
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 20 ευρώ για μία κατηγορία και 35 ευρώ για δύο (εφόσον υπάρχει δυνατότητα
τοποθέτησης), και καταβάλλεται με την δήλωση συμμετοχής με τραπεζική κατάθεση σε κάποιον από τους
παρακάτω λογαριασμούς:
Alpha Bank. GR05 0140 1780 1780 0200 2007 972.
Τράπεζα Πειραιώς. GR23 0171 6410 0066 4110 7474 614.
Εθνική Τράπεζα. GR93 0110 2120 0000 2122 0038 489.
Δηλώσεις συμμετοχής και αποσύρσεις γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου ως εξής:
Τηλεφωνικά στα: 2130153950, 6957044122
Με e-mail στα jnikoloudakis@gmail.com αποστέλλοντας τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, E-mail, Κινητό τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Κατηγορία συμμετοχής, Σύλλογος
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Τα ταμπλώ και το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
της Ακαδημίας (www.acharnaitennis.gr) την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή θα ανακοινώνεται το
πρόγραμμα για το διήμερο που έπεται.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη έκαστης εβδομάδας
γραπτώς μέσω E-mail ή προφορικώς τηλεφωνικά, για τους οποιουσδήποτε περιορισμούς σε ώρες & μέρες.
Αλλαγές μετά την ανακοίνωση του προγράμματος δεν θα γίνονται δεκτές!
Έπαθλα: Οι νικήτριες κερδίζουν δωροεπιταγές από τους οργανωτές του Open.
Καλή επιτυχία!
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