
 

 

 

Σεσνικοί Κανονιζμοί -  Ανηιζθαίπιζη 

1. ΑΓΩΝΕ 
Οη αγώλεο απηνί ζα δηεμαρζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ Θεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κσθώλ 

2021 από ηελ  01ε  Μαΐνπ 2022 έσο 15 Μαΐνπ 2022 θαη ζα απνηεινύληαη από ηα αθόινπζα 5 

αγσλίζκαηα (2 γηα άλδξεο, 2 γηα γπλαίθεο θαη 1 γηα κηθηά): 

 

2. ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ 
2.1 Ππόζκληζη ςμμεηοσήρ 

Η ICSD θαη ε Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ζα θαιέζνπλ όια ηα κέιε ηεο Εζληθήο Αζιεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Κσθώλ (NDSF) πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

αγώλα. 

2.2 Επιλεξιμόηηηα 

2.2.1 Απώλεια ακοήρ 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα πεξηνξίδεηαη ζε αζιεηέο πνπ είλαη θσθνί ή/θαη βαξήθννη. 

Αλαηξέμηε ζηνπο Καλνληζκνύο Αθνπνγξάκκαηνο ηεο ICSD γηα πξόζζεηεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο απώιεηαο αθνήο. 

2.2.2 Ηλικία 

Οη αζιεηέο πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ ειάρηζηε ειηθία γηα θάζε αγώλα πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ: 

 

2.2.3 ςμμόπθωζη 

Μόλν αζιεηέο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο ησλ Deaflympics επηηξέπεηαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο. 

 

2.3 Απιθμόρ Ομάδων 

Δελ εθαξκόδεηαη 

Αγώνιζμα Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

Μνλά    

Δηπιά    

Μηθηά δηπιά    

Αγώνιζμα Καηώηαηη Ηλικία Μέγιζηη Ηλικία  

Μνλά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

Δηπιά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

Μηθηά δηπιά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

2.4 ςμμεηέσοςζερ ομάδερ 

Δελ εθαξκόδεηαη 

 

2.5 Απιθμόρ Αθληηών ανά Καηηγοπία 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ αλά Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ θαηαλέκεηαη γηα 

θάζε αγώληζκα  σο αθνινύζσο: 

Άνδπερ Γςναίκερ 

6 6 

2.6. Απιθμόρ Αθληηών ανά Αγώνα   

Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηή-ώλ αλά Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, 

παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Αγώνιζμα Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

κνλά 4 4 - 

δηπιά 4 4 - 

κηθηά δηπιά - - 8 

 

2.7. Απιθμόρ Αναπληπωμαηικών ή Αλλαγών ανά Αγώνα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ/ αιιαγώλ αλά Εζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Αγώνιζμα Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

κνλά 2 2 - 

δηπιά 2 2 - 

κηθηά δηπιά - - 4 

2.8. Όπια ζςμμεηοσήρ   
Δελ εθαξκόδεηαη 

2.9. Κανόνερ Εγγπαθήρ ζηοςρ Αγώνερ  (Δήλωζηρ ςμμεηοσήρ) 
Μόλν έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο από θάζε Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ 

επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη ζπκκεηνρέο ζηε δηνξγάλσζε. 

2.10. Αθληηέρ πος δεν ξεκινούν 
Θα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100,00 USD ζε θάζε αζιεηή πνπ δελ μεθηλά, εθηόο εάλ ππνβάιεη 

γξαπηή δήισζε γηαηξνύ ζηα αγγιηθά όηη δελ πξέπεη λα ηνπ επηηξαπεί ε εθθίλεζε. 

3. ΕΓΓΡΑΦΕ  

Παξαθαινύκε αλαηξέμηε  ζην 7. Ατομικά Αθλήματα ζην εγσειπίδιο Γενικοί Σεσνικοί 

Κανονιζμοί-Θεπινοί Deaflympics γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή.  



 

4. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΘ ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΔΘΟΡΓΑΝΩΗ  

4.1. Σεσνική Οπγάνωζη  
Η ICSD είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηερληθή νξγάλσζε ησλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ Δηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο  (ITF). 

4.2. Επιηποπέρ  

4.2.1. Σεσνική Επιηποπή  
Η Τερληθή Επηηξνπή απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD θαη άιια 

κέιε πνπ νξίδνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή θαη εγθξίλνληαη από ηελ ICSD: 

Tobias Burz - Τερληθόο Δηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

Leonardo Zimmermann Amaral - Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

4.2.2. Επιηποπή Διαμαπηςπιών 
Η Επηηξνπή Δηακαξηπξηώλ ζα απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD  

θαη από ηα αθόινπζα κέιε δηνξηζκέλα από ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή θαη 

εγθεθξηκέλα από ηελ ICSD:  

Tobias Burz - Τερληθόο Δηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

4.3. Κανονιζμοί Αγώνων  
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο . Γεληθνύο Καλόλεο θαη Καλνληζκνύο ηεο 

ITF   ( έθδνζε: 2020 ). Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε ησλ Καλόλσλ θαη 

Καλνληζκώλ ην Αγγιηθό θείκελν ζα ππεξηζρύζεη. Απξόβιεπηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ζα δηεπζεηνύληαη σο αθνινύζσο: 

 4.3.1 Πεξηπηώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο Deaflympics, ην Γεληθό Τερληθό Καλνληζκό - Θεξηλώλ Deaflympics 

θαη από ηνλ παξόληα Τερληθό Καλνληζκό. 

4.3.2 Πεξηπηώζεηο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαλόλεο αγώλσλ ζα 

επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITF. 

4.4. Εξοπλιζμόρ αγώνων 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITF. 

4.5. Ένδςζη αγώνων (αγωνιζηικά πούσα) 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITF. 

4.5.1 Τα αγσληζηηθά ξνύρα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ 

ηελ εζληθόηεηά ηνπο, θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη ηππσκέλα ζε απόιπηε 

ζπκθσλία κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITF. 

4.5.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο Κανονιζμούρ ηων Deaflympics 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο ζηνιέο θαη ηα ξνύρα ηνπο πνπ θνξνύλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

4.6. Κλήπωζη 
Η θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο Τερληθήο 

Επηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITF. 

 

https://www.itftennis.com/en/about-us/governance/rules-and-regulations/
https://www.itftennis.com/en/about-us/governance/rules-and-regulations/
https://www.itftennis.com/en/about-us/governance/rules-and-regulations/
https://www.itftennis.com/en/about-us/governance/rules-and-regulations/


 

 

 

4.7. Ππόγπαμμα Αγώνων 
Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζηεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο 

ηεο ITF 

 

4.8. Παπάγονηερ/Επίζημοι Αξιωμαηούσοι 

4.8.1 Κπιηήρ/Διαιηηηήρ/Αγωνοδίκηρ-Κομιζάπιορ 
Η θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλεη 

από ηελ Τερληθή Επηηξνπή. Όπνπ είλαη δπλαηόλ, νη αμησκαηνύρνη ζα δηαζέηνπλ ηε 

δηεζλή άδεηα ηεο ITF πνπ ηζρύεη γηα ην 2022. Ωζηόζν, κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ 

αμησκαηνύρνη κε ην πςειόηεξν επίπεδν εζληθήο δηαπίζηεπζεο. 

4.8.2 Οπιζμοί 
Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή, ν Τερληθόο Δηεπζπληήο θαη έλαο Αληηπξόζσπνο πνπ ζα 

έρεη νξηζηεί από ηελ ICSD, ζα νξίζνπλ ηνλ εθπξόζσπν ηεο ITF θαη ηνλ 

απαηηνύκελν αξηζκό αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα. 

 

4.9. Αππόβλεπηα Πεπιζηαηικά 
Σε πεξίπησζε απξόβιεπησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη 

ηνπο Καλνληζκνύο, ε Τερληθή Επηηξνπή ζα απνθαζίζεη. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

Τερληθήο Επηηξνπήο, ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD. 

 

 

5. ΓΗΠΕΔΑ 

5.1 Γήπεδα Διεξαγωγήρ Αγώνων 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

Υώπορ διεξαγωγήρ Καηηγοπία αγωνιζμάηων 

Recreio da Juventude κνλά, δηπιά, κηθηά δηπιά 

 

5.2 Υώπορ πποπόνηζηρ 
Οη πξνπνλήζεηο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

Υώπορ διεξαγωγήρ Καηηγοπία αγωνιζμάηων 

Recreio da Juventude κνλά, δηπιά, κηθηά δηπιά 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437


 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

6.1 Ππόγπαμμα αγώνων 

 

Αγώνιζμα 
Ημεπομηνία- 

Ώπα 
Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά Γήπεδο 

Αληηζθαίξηζε 

Μνλά 
03/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Δηπιά 
04/05/2022 

10:00 
✓   Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μηθηά Δηπιά  
04/05/2022 

10:00 
  ✓ Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μνλά 
05/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Δηπιά 
06/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μηθηά Δηπιά  
06/05/2022 

10:00 
  ✓ Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μνλά 
07/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μηθηά Δηπιά-

Πξνεκηηειηθνί 

07/05/2022 

10:00 
  ✓ Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μνλά-

Πξνεκηηειηθνί 

09/05/2022 

10:00 ✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Δηπιά - 

Πξνεκηηειηθνί 

09/05/2022 

10:00 ✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Δηπιά -

Ηκηηειηθνί 

10/05/2022 

10:00 ✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μνλά- 

Ηκηηειηθνί 

11/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μηθηά Δηπιά - 

Πξνεκηηειηθνί 

11/05/2022 

10:00 
  ✓ Recreio da Juventude 

http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437


 

Αληηζθαίξηζε 

Δηπιά - 

Τειηθνί 

12/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μνλά - 

Τειηθνί 

13/05/2022 

10:00 
✓ ✓  Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

Μηθηά Δηπιά-

Τειηθνί 

13/05/2022 

10:00 
  ✓ Recreio da Juventude 

 

 

6.2 Ππόγπαμμα Πποπονήζεων 

 

Αγώνιζμα 
Ημεπομηνία- 

Ώπα 
Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά Γήπεδο 

Αληηζθαίξηζε 

πξνπόλεζε 

01/05/2022 

10:00 
✓ ✓ ✓ Recreio da Juventude 

Αληηζθαίξηζε 

πξνπόλεζε 

02/05/2022 

10:00 
✓ ✓ ✓ Recreio da Juventude 

 

6.3 Σεσνική ςνάνηηζη 

6.3.1 Ημεπομηνίερ και Σοποθεζίερ 
Η Τερληθή Σπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

 Ημεπομηνία-Ώπα Υώπορ Διεξαγωγήρ 

Αληηζθαίξηζε: 

Τερληθή Σπλάληεζε 
02  Μαΐνπ 2022 - 15:00 Pavilões da Festa da Uva 

Αληηζθαίξηζε: 

Τερληθή Σπλάληεζε 
11  Μαΐνπ 2022 - 15:00 Pavilões da Festa da Uva 

 
              6.3.2 Παπακολούθηζη 

Κάζε ζπκκεηέρνπζα  Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ (NDSF), κπνξεί λα 

εθπξνζσπείηαη από δύν ην πνιύ αμησκαηνύρνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν 

έλαο πξέπεη λα είλαη θσθόο. Η NDSF κπνξεί επίζεο λα θέξεη δηεξκελέα εάλ είλαη 

απαξαίηεην. 

7. ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΚΤΡΩΕΘ 

7.1 ςζκεςέρ ακοήρ 
Η ρξήζε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο αθνήο/ελίζρπζεο ή θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο 

δελ επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηνξηζκέλεο δώλεο. 

http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455493,-51.1582437
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876


 

      

 
7.1.1 Πεπιοσή Πεπιοπιζμένηρ Ζώνηρ 
Η πεξηνρή απαγνξεπκέλεο δώλεο μεθηλά λα ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ν αζιεηήο 

εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαηά γηα ηελ πξνζέξκαλζε θαη ηνλ αγώλα. 

7.1.2 Παπάβαζη και Ποινή 
Όηαλ παξαβηάδεηαη απηόο ν θαλόλαο, αλαηξέμηε ζην  Καλνληζκνί 

Αθνπνγξάκκαηνο,  Άξζξν 8:Παξαβηάζεηο θαη Κπξώζεηο. 

 

8. ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΕ 

8.1 Διαδικαζίερ για ηην ςποβολή ένζηαζηρ 
Όιεο νη δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF θαη ζα θξηζνύλ από ηελ Επηηξνπή 

Δηακαξηπξηώλ. 

8.1.1 Οπνηαδήπνηε δηακαξηπξία πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηα Αγγιηθά ζην 

Επίζεκν Έληππν Δηακαξηπξίαο. Τν έληππν θαη ε θαηάζεζε $100,00 πξέπεη λα 

δνζνύλ ζηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD εληόο 15 ιεπηώλ από ηελ επίζεκε 

δεκόζηα δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

8.1.2 Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα απνθαζίζεη εάλ ε δηακαξηπξία 

ζρεηίδεηαη κε ην αζιεηηθό θνκκάηη ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αγώλα. Η Επηηξνπή 

Δηακαξηπξίαο ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζιεηηθό 

θνκκάηη θαη ν Αληηπξόζσπνο ηεο ICSD ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηαδηθαζηηθό θνκκάηη. 

8.1.3 Η θαηάζεζε ησλ 100,00 USD ζα επηζηξαθεί ζηνλ αηηνύληα κόλν εάλ ε 

δηακαξηπξία ζεσξεζεί έγθπξε. 

 

8.2 Διαδικαζία εξέηαζηρ διαμαπηςπίαρ 
Η Επηηξνπή Δηακαξηπξίαο ζα ζπλεδξηάζεη ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ή ζε 

θαζνξηζκέλν γξαθείν ζε ρξόλν πνπ ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD. 

8.2.1 Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα πξνεδξεύεη ηεο Επηηξνπήο Δηακαξηπξίαο. 

8.2.2 Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ (SLO) ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θξάηεζε 

αίζνπζαο ζπζθέςεσλ θαη ηνπο δηεξκελείο. 

8.2.3 Ο SLO ζα επηθνηλσλήζεη θαη ζα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο 

Δηακαξηπξίαο γηα ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

8.2.4 Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο επαθέο κε ηνλ 

Δηεπζπληή Αγώλσλ ηεο Κξαηηθήο Αζιεηηθήο Έλσζεο. 

8.2.5 Μεηά ηελ εθδίθαζε, ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα δηαβηβάζεη ην 

πξσηόηππν Επίζεκν Έληππν Δηακαξηπξίαο (καδί κε ην ηέινο δηακαξηπξίαο εάλ ε 

έλζηαζε απνξξίθζεθε) ζηε Γξακκαηεία ηεο ICSD. Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

(SLO) ζα πξνσζήζεη έλα αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ζηελ έδξα ησλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ Κσθώλ. 
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9. ΠΡΟΘΗΚΗ 

9.1 Γήπεδα 
Θα ππάξρνπλ 6 ππαίζξηα θαη 5 θιεηζηά γήπεδα. 

9.1.1 Υπήζη ηων γηπέδων 

Όινη νη αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο ζα παίδνληαη κόλν ζηα ππαίζξηα γήπεδα. 

Όιεο νη πξνπνλήζεηο θαη νη αγώλεο δεύηεξεο επθαηξίαο (παξεγνξηάο) ζα γίλνληαη 

κόλν ζηα θιεηζηά γήπεδα. 

Εάλ ν θαηξόο είλαη θαθόο (ιόγσ βξνρήο θ.ιπ.) ηόηε νη αγώλεο κπνξνύλ λα 

κεηαθεξζνύλ ζηα θιεηζηά γήπεδα. 

Καηά απηό ην δηάζηεκα νη πξνπνλήζεηο θαη νη αγώλεο  δεύηεξεο επθαηξίαο 

(παξεγνξηάο) ζα δηαθνπνύλ. 

9.2 Επιθάνεια 
Η επηθάλεηα ηνπ αγώλα ζα είλαη από θόθθηλν ρώκα (εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή). 

 

9.3 Μάπκα μπάλαρ 
Η κάξθα ηεο κπάιαο ζα είλαη Wilson - Australian Open 

 

9.4 Θζοπαλία 
9.4.1 Διοπγάνωζη ηηρ Κλήπωζηρ 

Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηνπ ICSD δηνξγαλώλεη ηελ θιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. Εάλ 

ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD έρεη δώζεη ηελ άδεηά ηνπ, ν δηαηηεηήο σο κέινο ηεο 

ηερληθήο επηηξνπήο κπνξεί λα νξγαλώζεη ηελ θιήξσζε. 

 

9.4.2 Ώπα ηηρ κλήπωζηρ 

Η θιήξσζε γηα ην απιό, ην δηπιό θαη ην κηθηό δηπιό ιακβάλεη κέξνο θαηά ηελ 

πξώηε ηερληθή ζπλάληεζε κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ηέληο. 

 

9.4.3 Δήλωζη ηηρ αγωνιζηικήρ δύναμηρ 

Καζνξηζηηθέο γηα ηε δήισζε ηεο αγσληζηηθήο δύλακεο ζα είλαη νη ηζρύνπζεο 

(έγθπξεο) δειώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ ηνπξλνπά ζηελ Καηάηαμε ηνπ Τέληο γηα 

θάζε αγώληζκα ζην Μνλό θαζώο θαη ζην Δηπιό. Τν ζύζηεκα Καηάηαμεο Τέληο ζα 

παξέρεηαη από ηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD θαη ζα δεκνζηεύεηαη ηαθηηθά κεηά 

από θάζε αγώλα ηέληο (βι. επίζεο ηελ Οδεγία θαηάηαμεο ηέληο ηεο ICSD). 

Εάλ θαηλνύξηνη ζπκκεηέρνληεο ζην ηνπξλνπά έρνπλ παξαηαρζεί, αλεμάξηεηα αλ 

έρνπλ ιάβεη κέξνο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή δηαγσληζκό 

ζην παξειζόλ, ε αγσληζηηθή ηνπο ηζρύο κε απνδεδεηγκέλε παξνπζίαζε ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο νκνζπνλδίαο ηνπο, ζα απνθαζηζηεί από ηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο 

ICSD καδί κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ νκνζπνλδηώλ πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηεο θιήξσζεο . 

 

9.4.4 Αλλαγή ηηρ κλήπωζηρ 

Εάλ ε θιήξσζε αληηζηνηρεί ζε απηνύο ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο 

ICSD, κπνξεί λα κελ  επαλαιεθζεί, αιιά κπνξεί λα αιιάμεη κόλν κε ηελ απόζπξζε 

ησλ παηθηώλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί (seeded players), αιιά όρη κε ηελ απόζπξζε 

ησλ παηθηώλ πνπ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ( non-seeded players ). 



 

Εάλ ε θιήξσζε έρεη νινθιεξσζεί θαη κηα ρώξα απνζπξζεί από ηνλ δηαγσληζκό, ε 

θιήξσζε δελ ζα αιιάμεη! Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηελ αξρή ηνπ αγώλα, ν αγώλαο κε 

ηνλ άκεζν αληίπαιν ζα νξηζηεί σο ρακέλνο αγώλαο κε 0:6, 0:6 γηα ηνλ πξώην αγώλα, 

ζηνλ νπνίν θιεξώζεθε. Ο αληίπαινο ηνπ  παίθηε πνπ απνζύξζεθε πεξλάεη  ζηνλ 

επόκελν γύξν απηόκαηα. 

 

9.4.5 Διεξαγωγή ηηρ Κλήπωζηρ 

Η θιήξσζε γεληθά ζα δηεμάγεηαη απηόκαηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα επίζεκν 

πξόγξακκα ινγηζκηθνύ θιήξσζεο ηνπξλνπά ηέληο. 

Η θιήξσζε πξέπεη λα γίλεη έηζη ώζηε νη αζιεηέο από ηελ ίδηα ρώξα λα κελ κπνξνύλ 

λα παίμνπλ κεηαμύ ηνπο κέρξη ηνλ πξνεκηηειηθό γύξν. 

 

Σεκείσζε: απηόο ν θαλνληζκόο ππόθεηηαη ζε αιιαγέο. Τειεπηαία ελεκέξσζε ηελ Κπξηαθή, 13-22 

Φεβξνπαξίνπ 15:27:58 GMT. 

 

 

     Αληηζθαίξηζε 
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