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               Α.Σ.Μ  ΚΥΘΗΡΟΣ 

             ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPEN 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 8-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:45 

Η αγωνιστική θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ  10€/ΑΤΟΜΟ     

  Το ατομικό πρωτάθλημα OPEN διεξάγεται στην πρώτη φάση, σε Δέκα πέντε 

(15) αγωνιστικές με βαθμολογία (σύνολο κορυνών  ανά παιχνίδι με το HDP  ) 

που αναγράφεται παρακάτω. 

.Μετά τις Δέκα πέντε (15) αυτές αγωνιστικές θα δημιουργηθούν δύο (2) ισάριθμα (;) 

γκρουπ. Οι αθλητές του κάθε γκρουπ,  θα αγωνιστούν μεταξύ τους με το σύστημα 

PETERSEN. (ο κάθε αθλητής θα παίξει με όλους τους υπόλοιπους). 

Στο σύστημα PETERSEN θα παίζονται τρία (3) παιχνίδια και για κάθε νικητήριο 

παιχνίδι θα δίνεται ένας (1) βαθμός. Έτσι ο κάθε αθλητής θα μπορεί να κερδίσει 3-0 η 

2-1 και αντίστοιχα με το ίδιο σκορ να χάσει. Σε περίπτωση ισοπαλίας ο βαθμός του 

παιχνιδιού θα μοιράζεται στους δύο αθλητές. 

Στην έκτη (6)  αγωνιστική οι βαθμοί θα διαιρεθούν  κατά το 1/2. 

Για κάθε συμμετοχή την Δευτέρα θα δίνεται δυο  (2) βαθμοί μπόνους σε κάθε 

αθλητή. 

 

 

 

 



 

Για τις αναπληρώσεις δεν θα ισχύει το μπόνους. 

  

Η βαθμολογία είναι η παρακάτω (με HDP)  : 

ΚΟΡΥΝΕΣ         ΒΑΘΜΟΙ                                           ΚΟΡΥΝΕΣ            ΒΑΘΜΟΙ         

     131 - 140 >>>>>>>    1                                                  221 - 230 >>>>>>>    10                                        

     141 - 150 >>>>>>>    2                                                  231 - 240 >>>>>>>    11                                       

     151 - 160 >>>>>>>    3                                                  241 - 250 >>>>>>>    12                                        

     161 - 170 >>>>>>>    4                                                  251 - 260 >>>>>>>    13                                       

     171 - 180 >>>>>>>    5                                                  261 - 270 >>>>>>>    14                                        

     181 - 190 >>>>>>>    6                                                  271 - 280 >>>>>>>    16                                        

     191 - 200 >>>>>>>    7                                                  281 - 290 >>>>>>>    18                                        

     201 - 210 >>>>>>>    8                                                  291 - 300 >>>>>>>    22                                        

   211 - 220 >>>>>>>    9                                        

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:   1ο παιχνίδι = 153 κορύνες + 26 HDP = 179 κορύνες >>>>>> 5 

βαθμοί 

                      2ο παιχνίδι = 190 κορύνες + 26 HDP = 216 κορύνες >>>>>> 9 βαθμοί  

                       3ο παιχνίδι = 145 κορύνες + 26 HDP = 171 κορύνες >>>>>> 5 βαθμοί 

                                                                                                       Σύνολο= 19 βαθμοί  

 

Το HDP ορίζεται με Βάση το 180 για τους Άνδρες και το 190 για τις Γυναίκες και 

υπολογίζεται στο 80% της διαφοράς του Μ.Ο από την Βάση. 

ΜΑΧ HDP 30 κορύνες για τους Άνδρες και ΜΑΧ HDP  40 κορύνες για τις Γυναίκες  

Το HDP  θα ορισθεί μετά την πρώτη  (1) αγωνιστική. 

Σημείωση: Για τα νέα μέλη/αθλητές (αρχάριοι) το HDP ορίζεται στις  40 κορύνες 

για τους άνδρες και 50 για τις γυναίκες. 

 

  ΕΠΑΘΛΑ 

•    1ος αθλητής  1ου γκρουπ  ( Κύπελλο) 

•    2ος αθλητής   1ου γκρουπ ( Κύπελλο ) 

•    3ος αθλητής   1ου γκρουπ ( Κύπελλο ) 

 



•    1ος  αθλητής 2ου γκρουπ   ( Κύπελλο)          

•    2ος  αθλητής 2ου γκρουπ  ( Κύπελλο )          

•    3ος  αθλητής 2ου γκρουπ  ( Κύπελλο )          

•    Καλύτερο παιχνίδι ανδρών        χωρίς HDP  ( Κύπελλο) 

•    Καλύτερο παιχνίδι γυναικών      χωρίς HDP ( Κύπελλο) 

•    Καλύτερο σετ ανδρών            χωρίς HDP  ( Κύπελλο) 

•    Καλύτερο σετ γυναικών          χωρίς HDP ( Κύπελλο) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  1) Για να συμμετάσχει αθλητής / αθλήτρια στους τελικούς και τα 

έπαθλα  θα πρέπει να αγωνισθεί σε όλες τις αγωνιστικές , δεν υπάρχει blind. 

                       2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά σειρά πρώτος αθλητή/α είναι α) 

Μ.Ο ,  β) σύνολο κορυνών με HDP, γ)  το καλύτερο παιχνίδι  δ), το καλύτερο Σετ ε) 

κλήρωση. 

Με την έναρξη των τελικών (σύστημα PETERSEN) κρίνεται απαραίτητη η 

παρουσία όλων. Σε περίπτωση απουσίας του αθλητή σημαίνει αυτόματα και ήττα 

με 3-0.  

Αναβολή αγώνα θα μπορεί να πάρει ο κάθε αθλητής σε συνεννόηση με τον 

αντίπαλο του αρκεί ο αγώνας να τελεστεί μέχρι την επόμενη αγωνιστική και πάντα 

ημέρα Δευτέρα.    

Κάθε Δευτέρα το ζευγάρι διαδρόμων θα πηγαίνουν μία θέση δεξιά. 

Οι αναβολές θα γίνονται μετά από επιλογή σε  ζευγάρι διαδρόμων  της επιτροπής 

πρωταθλήματος .                    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

     ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΑΝΝΑ                                                  ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 


