
 

AUDI  FIELD  CLUB 2014 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

Τόπος και χρόνος πρωταθλήματος 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στα χωμάτινα γήπεδα του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «FIELD CLUB» από τις  23 Μαρτίου μέχρι 5 Απριλίου 2014. Οι αγώνες θα 

αρχίζουν στις 3.00μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα και αργίες στις 10.00 το πρωί. Η 

Οργανωτική Επιτροπή θα καθορίζει στην απόλυτη κρίση της τα γήπεδα που θα 

χρησιμοποιούνται. 

Σημείωση: Λόγω  διεξαγωγής της συνάντησης του Davis Cup, Μαρόκου vs Κύπρου 

μεταξύ 4 – 6 Απριλίου 2014, οι τελικοί αγώνες Απλού και Διπλού Ανδρών θα 

διεξαχθούν την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014. 

Κανονισμοί αγώνων 

Το Παγκύπριο πρωτάθλημα τένις AUDI  FIELD  CLUB 2014  θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

τους νέους κανονισμούς διεξαγωγής πρωταθλημάτων της Ο.Α.Κ. 2014 και τους 

κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης. 

Το πρωτάθλημα είναι ανοικτό για συμμετοχή σε αντισφαιριστές/στριες Κύπριους, 

πολίτες της Ε.Ε., και αλλοδαπούς με τουλάχιστον ένα χρόνο συνεχή παραμονή στην 

Κύπρο κατόχους της μόνιμης και ανανεωμένης ταυτότητας της Ο.Α.Κ. και του 

Δελτίου Υγείας του Κ.Ο.Α. νοουμένου ότι το τελευταίο είναι έγκυρο την ημέρα του 

αγώνα του αντισφαιριστή/τριας.  

Μπάλες 

Στο πρωτάθλημα θα χρησιμοποιηθούν μπάλες WILSON  US  OPEN, προσφορά της 

εταιρείας MAVROS LTD. 

Κλήρωση Αγώνων 

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής 

πρωταθλημάτων της ΟΑΚ 2014, δημόσια, στο εντευκτήριο του Ομίλου την Πέμπτη 

20 Μαρτίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ.  



Το πρόγραμμα των αγώνων θα είναι έγκαιρα αναρτημένο στον πίνακα 

ανακοινώσεων του εντευκτηρίου του Ομίλου και θα είναι διαθέσιμο από την 

ιστοσελίδα www.nicosiafieldclub.com.  Κάθε διαγωνιζόμενος θα είναι υπεύθυνος να 

ενημερώνεται μόνος του. 

Έπαθλα και χρηματικά βραβεία 

Στην τελετή λήξης του πρωταθλήματος στις 5 Aπριλίου 2014 στους νικητές θα 

απονεμηθούν έπαθλα ή/και χρηματικά βραβεία σύμφωνα με τους κανονισμούς 

διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ο.Α.Κ. 2014 ως ακολούθως: 

 Απλό Διπλό 

 Ανδρών Γυναικών Ανδρών Γυναικών 

Νικητής €400 €200 €125Χ2 €75Χ2 

Δευτεραθλητής €200 €100 €75 Χ2 €50 Χ2 

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα θα απονεμηθούν έπαθλα. 

Δικαίωμα και όροι συμμετοχής 

13€ / άτομο για κάθε αγώνισμα. Δωρεάν συμμετοχή δικαιούνται έφηβοι 

αντισφαιριστές/στριες που κατέχουν  πρώτη και  δεύτερη θέση στην κατηγορία που 

επιλέγουν να αγωνιστούν (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Ανδρών και 

Γυναικών) ανεξαρτήτως ηλικίας. Σημειώνεται ότι κάθε 3
ον

 ή 4
ον

 παιδί της ίδιας 

οικογένειας δικαιούται δωρεάν συμμετοχή. 

Το ανώτατο όριο συμμετοχής καθορίζεται στα 2 μονά και 2 διπλά παιχνίδια.  

Γενικοί Κανονισμοί 

Αντισφαιριστής που δεν παρουσιάζεται εντός δεκαπέντε λεπτών από την 

προγραμματισθείσα έναρξη του αγώνα του, θα κατακυρώνεται ο αγώνας υπέρ του 

αντιπάλου του, ο οποίος θα προχωρεί στον επόμενο γύρο με walk-over. 

Υποβολή και δικαίωμα συμμετοχής 

Η υποβολή συμμετοχής και η πληρωμή του δικαιώματος στο Πρωτάθλημα θα 

γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 18 Μαρτίου 2014.  

Διαιτησία 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα καθορίζει κατά την κρίση τους τελικούς αγώνες που θα 

χρειάζονται διαιτησία. 

 

 

 



Ασφάλεια αθλητών 

Οι αντισφαιριστές/στριες λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα με δική τους ευθύνη 

όσον αφορά ασθένεια ή ατυχήματα που τυχόν υποστούν κατά την διάρκεια των 

αγώνων. 

Οργανωτική Επιτροπή Πρωταθλήματος 

Η Επιτροπή του πρωταθλήματος αποτελείται από τους ακόλουθους:  

 

Tournament Director: Γιάννος Ιωαννίδης,  

Επιδιαιτητής: Χρίστος  Καραμαλλάκης 

Μέλη: Νίκος Μωϋσέως,  Δώρος Πετρίδης,  

 

Γραμματέας:  Ανδρούλλα Ιωάννου  

 

Επικοινωνία 

e-mail:  tournament@nicosiafieldclub.com 

Τηλ. : 22668041 

Φαξ:  22663941 

 

Ηλικίες Διαγωνιζομένων: 

Κάτω των 18 ετών : Χρόνος γέννησης 1996 ή αργότερα 

Κάτω των 16 ετών : Χρόνος γέννησης 1998 ή αργότερα 

Κάτω των 14 ετών : Χρόνος γέννησης 2000 ή αργότερα 

Κάτω των 12 ετών : Χρόνος γέννησης  2002 ή αργότερα (νοουμένου ότι έχουν κλείσει τα 10) 

Άνω των 35 ετών: Χρόνος γέννησης 1979 ή ενωρίτερα 

Άνω των 45 ετών: Χρόνος γέννησης 1969 ή ενωρίτερα 

 

 


