
 

 

 

 

 

 

 

Ο Α.Ο.Κ.  διοργανώνει Τουρνουά Φιλίας αποκλειστικά για τα μέλη του Ομίλου από                

Τετάρτη 24  Οκτωβρίου έως και  Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018. 

Το τουρνουά αυτό είναι ένας θεσμός με μεγάλη επιτυχία στα χρόνια που διεξάγεται 

στοχεύοντας στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και ταυτόχρονα στην προώθηση 

της αγωνιστικής διάθεσης γενικότερα.  

Η βασική του φιλοσοφία είναι να σχηματίζονται ισοδύναμα ζευγάρια, που προκύπτουν από 

κλήρωση έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούν στα γήπεδα μέλη-παίχτες που έως 

τώρα δεν έχουν ξανά παίξει μαζί.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά έχουν μέλη του ΑΟΚ άνδρες και γυναίκες ταμειακά 

τακτοποιημένοι. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

► GROUPS  

Με δεδομένο ότι οι κατηγορίες από πλευράς δυναμικότητας θα είναι από το 1 (υψηλότερη 

δυναμικότητα) έως το 4 (χαμηλότερη δυναμικότητα) , θα πρέπει μαζί με την ατομική δήλωση 

συμμετοχής να δηλωθεί και η κατηγορία που ο καθένας κατατάσσει τον εαυτό του κατά την 

προσωπική του κρίση. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να προβεί εφόσον κρίνει απαραίτητο 

σε οποιαδήποτε μετακίνηση παιχτών σε υψηλότερη ή χαμηλότερη κατηγορία από τη 

δηλωθείσα.  

Το ζευγάρι που θα προκύπτει θα είναι συνδυασμός παικτών της κατηγορίας με δυναμικότητα 

1 με παίκτες της κατηγορίας με δυναμικότητα 4 και αντίστοιχα της κατηγορίας 2 με της 

κατηγορίας 3. 

Τα ζευγάρια που θα σχηματιστούν θα τοποθετούνται σε γκρουπ των (4) τεσσάρων ζευγών. 

Θα γίνονται αγώνες με pool group σύστημα δηλαδή κάθε ζεύγος θα δίνει τρεις αγώνες. Στη 

συνέχεια μετά από τρεις αγώνες θα προκύπτει το καλύτερο ζευγάρι από πλευράς 

αποτελεσμάτων.  

Συγκεκριμένα το πρώτο ζευγάρι θα είναι αυτό που θα επιτύχει τις περισσότερες νίκες στο 

γκρουπ.  



Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών θα μετράει ο μεταξύ τους αγώνας ή η καλύτερη 

διαφορά στα σετ ή στους πόντους. Αν και πάλι προκύψει απόλυτη ισοβαθμία θα γίνεται 

κλήρωση.  

►ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ  

Τα προκύψαντα ζευγάρια από την προηγούμενη φάση των γκρουπ θα τοποθετούνται στο 

κυρίως ταμπλό με τη μέθοδο seeded κατά την κρίση της επιτροπής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Οι αγώνες των γκρουπ θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα σετ των τεσσάρων games (διαδικασία 

no add) ανά σετ.  

Ενώ το κυρίως ταμπλό στα 2 νικηφόρα σετ των 6 games (κανονικό Tie brake).  

Δηλώσεις συμμετοχής: έως Κυριακή 21 Οκτωβρίου  

Τρόποι δήλωσης συμμετοχής: Στους αναρτώμενους πίνακες εντός του Ομίλου, ηλεκτρονικά 

μέσω email ή τηλεφωνικώς στις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.  

Ανάρτηση πίνακα ζευγών:  Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 21.00  

Έναρξη αγώνων τουρνουά: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου   

Παράβολο συμμετοχής: 15 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

 

► ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Είναι ενδεχόμενο να προκριθούν 2 ζευγάρια από κάθε γκρουπ ανάλογα με τον αριθμό 

συμμετοχών 

2. Οιοδήποτε μέλος για δικούς του λόγους δεν επιθυμεί να αγωνιστεί με τον συμπαίχτη 

που έχει κληρωθεί θα πρέπει να το δηλώσει στην επιτροπή.  

3. Κάθε παίχτης έχει δικαίωμα να μην αγωνιστεί μια μέρα ή συγκεκριμένη ώρα αφού το 

έχει δηλώσει στην επιτροπή του τουρνουά με την αρχική του δήλωση συμμετοχής στο 

τουρνουά.  

 

Καλή διασκέδασή με όμορφα παιχνίδια!! 

 

Η επιτροπή αγώνων 

Γκίνης Σπυρίδων  

Καλαμάτας Κωνσταντίνος  

Καμπάσης Στάθης  

 

  


