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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Το Ομαδικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου «ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» από τις 13 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2023 μεταξύ των ωρών 18:00-21:00. 

2. Η συμμετοχή είναι ανοικτή για όλους τους φίλους του αθλήματος, εγγεγραμμένων μελών και μη. 

3. Η οργανωτική επιτροπή θα αποτελείται από τους Μάριο Κατσιολούδη, Μίνο Γεωργίου, Γιάννη Παχίτα, και 
τους αρχηγούς των ομάδων. Σε περίπτωση ένστασης οι ομάδες που εμπλέκονται δε θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στη λήψη  απόφασης. 

4. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €25 για τους seniors και €15 για τους juniors. Χωρίς επιπλέον κόστος 
είναι η συμμετοχή για όλους τους κατόχους του All Inclusive Membership Package. 

5. Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με προσωπική ευθύνη και ασφαλιστική κάλυψη και οι διοργανωτές και 
χορηγοί δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμών ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων 
κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Συστήνεται όπως οι συμμετέχοντες κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ. Σε 
αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται όπως υποβάλουν Δήλωση Απαλλαγής Ευθύνης. 

6. Δηλώσεις Συμμετοχής: 

6.1. Υποβολή ατομικών δηλώσεων συμμετοχής 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την ατομική δήλωση συμμετοχής του μέχρι τις 
μέχρι τις 20/02/2023. 

6.2. Ανακοίνωση λίστας συμμετεχόντων. 

Λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στις 22/02/2023 όπου οι 
ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συνθέσουν τις ομάδες τους. 

6.3. Δήλωση Ομάδας. 

Δηλώσεις σύνθεσης ομάδων μέχρι τις 28/02/2023, σύμφωνα με τον κανονισμό 4. 

7. Στη δήλωση σύνθεσης Ομάδας (σημείο 6.3.) θα πρέπει να δηλωθεί ο αρχηγός της ομάδας, τα 
ονοματεπώνυμα των αθλητών καθώς επίσης και η κατάταξης τους. 

7.1. Η κατάταξη των αθλητών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή της λήξης του 2ου γύρου της 
διοργάνωσης του NSA Squash League 2022-2023|R2. Σε περίπτωση αθλητών που δεν 
συμμετείχαν στην διοργάνωση, η Επιτροπή Αγώνων του Ομίλου θα αποφασίσει ανάλογα.   

7.2. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από τουλάχιστον 3 παίκτες, ως αγωνιζόμενη ομάδα ενώ συστήνεται 
όπως ορίζεται τουλάχιστον και 1 αναπληρωματικός. 
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7.3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των αναπληρωματικών 
στις ομάδες για σκοπό διατήρησης της αριθμητικής ισοδυναμίας  μεταξύ τους. Σε περίπτωση που 
αυτό ζητηθεί, η ομάδα θα καθορίζει τα ονόματα των αθλητών που θα αποχωρήσουν από την 
ομάδα.  

7.4. Κάθε παίκτης δικαιούται να συμμετάσχει μόνο σε μία ομάδα. 

7.5. Καμία τροποποίηση/αντικατάσταση αθλητού δεν θα επιτραπεί μετά από την υποβολή της 
ομάδας. 

8. Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα αγώνων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Ομίλου μέχρι τις 4 Μαρτίου 2023 και 20:00. 

8.1. Σε περίπτωση κωλύματος, δύναται με την έγκριση της Αγωνιστικής Επιτροπής του Ομίλου και τη 
σύμφωνο γνώμη της αντίπαλης ομάδας να αναβληθεί η συνάντηση στο σύνολο της. 

8.2. Σε αυτή τη περίπτωση η συνάντηση πρέπει να διεξαχθεί πριν από την επόμενη αγωνιστική 
υποχρέωση των 2 ομάδων. 

9. Όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους από 1 φορά. Σύστημα Round Robin 

10.Η κάθε συνάντηση θα διεξάγεται μεταξύ 2 ομάδων. Κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με 3 παίκτες με τους 
αντίστοιχους 3 αντιπάλους με βάση τη κατάταξη τους. 

11.Ο κάθε αγώνας θα βαθμολογείται με 3 βαθμούς για την νίκη, και 1 βαθμό για ήττα. 0 (μηδέν) βαθμούς θα 
καταχωρούνται σε περίπτωση αποκλεισμού. 

12. Τα αποτελέσματα θα δίνονται πριν την επόμενη αγωνιστική. Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα υπάρχει 
μηδενισμός των ομάδων που δεν συμμορφώθηκαν με το πρόγραμμα. 

13. Όλοι οι αγώνες πρέπει να έχουν διαιτητή (εκτός και αν συμφωνήσουν από κοινού οι αρχηγοί των ομάδων). 
Οι διαιτητές θα ορίζονται και από τις δύο ομάδες με ευθύνη των αρχηγών. Κάθε ομάδα θα ορίζει 2 
διαιτητές. Ομάδα που δεν δηλώνει άτομο για σκοπούς διαιτησίας, τότε η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να 
μηδενίσει τον συγκεκριμένο αγώνα της ομάδας. 

14. Σε κάθε συνάντηση οι αρχηγοί των ομάδων θα πρέπει να δηλώνουν τη σύνθεση των ομάδων τους στον 
υπεύθυνο των αγώνων ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος απουσιάζει οι 2 αρχηγοί μεταξύ τους θα ελέγχουν 
τη δήλωση αυτή αν είναι με βάση τη σειρά που έχουν αρχικά δηλώσει. Η ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας πρέπει να γίνεται 5 λεπτά πριν την έναρξη, με βάση το πρόγραμμα, των αγώνων. 

15. Οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται 20 λεπτά νωρίτερα στα γήπεδα από την ώρα που ορίζεται το παιγνίδι τους. 
Αν όμως 5 λεπτά πριν από την ορισμένη ώρα έναρξης, δεν συμπληρωθεί και δηλωθεί μια ομάδα, τότε η 
Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να τη αποκλείσει και καταχωρείται το αποτέλεσμα 3-0 υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας και το σκορ 9-0 αντίστοιχα. 
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16. Η σειρά των αγώνων θα είναι με βάση το πίνακα πιο κάτω αναλόγως της σειράς που αγωνίζονται: 

 Court 1 Court 2 

18:00 A2-B2 A3-B3 

18:40 A1-B1 / 

19:20 Γ2-Δ2 Γ3-Δ3 

20:00 / Γ1-Δ1 

* Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής θα καθυστερήσει να παρουσιαστεί στα γήπεδα ή θα πρέπει να 
αναχωρήσει νωρίτερα, η πιο πάνω σειρά δύναται να τροποποιηθεί εάν είναι σύμφωνοι και οι δυο αρχηγοί. 
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δηλωθεί ότι θα καθυστερήσει και γίνει η ανάλογη τροποποίηση για 
διευκόλυνση του και δεν παρουσιαστεί ή καθυστερήσει πέραν των 5 λεπτών από την ορισθείσα ώρα 
έναρξης του αγώνα, τότε ο αγώνας καταχωρείτε υπέρ του αντιπάλου 3-0 και επίσης όλα τα επόμενα 
παιγνίδια που ακολουθούν ακυρώνονται και καταχωρούνται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με την ανάλογη 
βαθμολογία. 

17. Με το πέρας κάθε συνάντησης, οι δυο αρχηγοί θα πρέπει να ελέγξουν την καρτέλα των αγώνων και να την 
υπογράψουν. Σε περίπτωση που κάποιος αρχηγός παραλείψει να υπογράψει, θα λαμβάνεται ως αποδοχή 
του αποτελέσματος. 

18. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στην οργανωτική επιτροπή εντός 24 ωρών, 
όπου και θα λαμβάνεται απόφαση. Η απόφαση της επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.  

19. Οι παίκτες οφείλουν να επικοινωνούν με τους αρχηγούς των ομάδων τους και αυτοί με τη σειρά τους με 
την οργανωτική επιτροπή για επίλυση τυχόν προβλημάτων. Η επικοινωνία και ενημέρωση θα γίνεται 
μεταξύ της οργανωτικής επιτροπής και των αρχηγών των ομάδων. 

20. Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι Dunlop Revelation Pro και θα παρέχονται από τον Όμιλο. 

21. Στο τέλος του πρωταθλήματος θα βραβευτεί η πρώτη ομάδα της οποίας οι  παίκτες θα πάρουν από μία 
αναμνηστική πλακέτα. Επίσης όλοι οι παίκτες που έλαβαν μέρος θα πάρουν από ένα αναμνηστικό της 
διοργάνωσης.  

22. Λεπτομέρειες για την τελετή βράβευσης θα ανακοινωθούν αργότερα. 

 
 

Επιτροπή αγώνων ΟΣΛ 
13 Φεβρουαρίου 2023 


