ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017-2018
Ο αγωνιστικός σχεδιασμός 2017-2018 περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από αθλητικές
εκδηλώσεις που θα οργανωθούν είτε από την ΠΕΦΤ είτε υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ.
Σημαντικό στοιχείο στον αγωνιστικό σχεδιασμό είναι οι αθλητικές αυτές εκδηλώσεις να
πληρούν κάποια κριτήρια ποιότητας, προκειμένου να ικανοποιούνται τα μέλη της ΠΕΦΤ.
Οι αθλητικές εκδηλώσεις της ΠΕΦΤ για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 είναι:
1.GREEK SQUASH TEAM
2.GREEK SQUASH TOUR
3.GREEK SQUASH MASTERS OPEN
Πιο αναλυτικά:
1.GREEK SQUASH TEAM LEAGUE
Η Ελληνική Λίγκα αποτελείται από μικτές Ομάδες ανά κάθε Club/Σωματείο/Όμιλο της Ελλάδας.
Κάθε ομάδα αποτελείται από 6 έως 8 παίκτες-τριες, εκ των οποίων ένας είναι αρχηγός.
Οι παίκτες-τριες μπορούν να αλλάξουν μέχρι μια φορά αλλά δεν θα πρέπει να έχουν αγωνιστεί
σε άλλη ομάδα στο τουρνουά. Κάθε ομάδα θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει με το
χρώμα και τη φανέλα της ομάδας και να έχει χαρακτηριστικό όνομα.
Στους αγώνες του τουρνουά για την κατάταξη των ομάδων θα ακολουθηθεί το Rating των
παικτών που τις αποτελούν.
Σύστημα διεξαγωγής αγώνων: Monrad
Κάθε Club/Σωματείο/Όμιλος υπό την αιγίδα και συνεργασία της ΠΕΦΤ μπορεί να διοργανώνει
εσωτερικό πρωτάθλημα με σύστημα MONRAD και SEEDING από το RATING ή βάσει εσωτερικών
κατατάξεων, και μέσω του tournamentsoftware για να επιλέξει την ομάδα/ες του που θα το
εκπροσωπήσουν.
Οι ομάδες θα πρέπει να δηλωθούν στην ΠΕΦΤ μέχρι Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2017
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 150 €/ Ομάδα
ΕΠΑΘΛΑ: Βραβεία, κύπελλα και αναμνηστικά των Ομάδων

2.GREEK SQUASH TOUR
Το Ελληνικό σιρκουΐ/tour αποτελείται από ατομικές συμμετοχές ανά open αθλητική εκδήλωση.
Αγωνιστική διάρκεια= 6 τρν (6 ΠΣΚ)¹ εντός της αγωνιστικής περιόδου.
Σύστημα διεξαγωγής αγώνων: Elimination ή Monrad ανά κατηγορίες και αναλόγως της
κατηγορίας του τρν (αστέρια) υπό τη διοργάνωση συγκεκριμένων club και SEEDING από το
RANKING, μέσω του tournamentsoftware
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25€ (30€)/μέλος ΠΕΦΤ (μη μέλος)/τουρνουά
ΕΠΑΘΛΑ: prizemoney²
Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τα open
•

Χορηγία ΠΕΦΤ

250€+ 24% ΦΠΑ για 5*
200 €+ 24% ΦΠΑ για 4* και 3*
100€ + 24% ΦΠΑ για 2* και 1*

•

Χρήση tournament software

•

Η κλήρωση να πραγματοποιείται από την ΠΕΦΤ 1 εβδομάδα πριν το τουρνουά

•

Να υπάρχουν 3 άτομα στην οργανωτική ομάδα του τρν

•

Μπλούζα τουρνουά

•

Κύπελλα/αναμνηστικά

•

Oργανωμένo Players event

Η Κατηγοριοποίηση των τρν ανάλογα με τις συμμετοχές είναι:
5***** (16-32-32), 4**** (32-32), 3*** (16-32), 2* (32), 1*(16)
Αν οι συμμετοχές δεν πληρούν τα κριτήρια πλήρωσης των ταμπλό τότε το τουρνουά
υποβαθμίζεται κατηγορία
Στα ΟΠΕΝ τουρνουά, τα prizemoney είναι σταθερά: Άνδρες:150-100-80, Γυναίκες: 80-50-30

3.GREEK SQUASH MASTERS OPEN
Το Ελληνικό MastersOpen είναι ένα αυτόνομο τρν που διεξάγεται σε ένα ΠΣΚ, σε
προγραμματισμένη ημερομηνία κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
Οι κατηγορίες είναι τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες οι παρακάτω:
Ο35, Ο40, Ο45, Ο50,
Η ΠΕΦΤ διοργανώνει σε συγκεκριμένο Club ανοικτό (ΟΠΕΝ) τουρνουά με σύστημα MONRAD σε
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (όπως παραπάνω) και SEEDING από το RANKING, μέσω του tournament software.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25€ (30€)/μέλος ΠΕΦΤ (μη μέλος)/τουρνουά
ΕΠΑΘΛΑ: Κύπελλα και αναμνηστικά

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
COURT

PROGRAM

REFEREE

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΟΛΗ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΣ

MANAGER

MANAGER

MANAGER

Σεπτέμβριος

23-24

Αθήνα

PEFT Grand Prix Final 2017

-

Vari Sports Club

Vantarakis

Tomazou

Dimakopoulos

Δεκέμβριος

1-3

Θεσσαλονίκη PEFT GREEK FINALS II

4*

Aquaforum

Dimitriadis Elovaris

Ιανουάριος

19-21

Πάτρα

GREEK SQUASH TEAM LEAGUE

ΤΕΑΜ

Three Action

Vantarakis

Φεβρουάριος TBA

Αθήνα

Athens OPEN 2nd

4*

ΤΒΑ

Μάρτιος

16-18

Θεσ/κη

AQUAFORUM Open-3rd Masters

4*

Aquaforum

Απρίλιος

13-15

Αθήνα

Athens OPEN 4th (TBA)

4*

TBA

Μάιος

18-20

Χανιά

OLYMPIKO Chania Open-5th

3*

Chania Sports club

Ιούνιος

15-17

Ρόδος

International SHERATON RHODES Open-6th 5*

Tzimas

Theoxaratos Dimakopoulos

Sheraton

ΣΗΜ.1: Οι κατηγορίες των τρν (δηλ. τα αστέρια) είναι συνάρτηση των γηπέδων και των συμμετοχών: π.χ: χώροι με 3 γήπεδα φιλοξενούν 5* τρν (με εξαίρεση τη Ρόδο)
και κατηγορίες Α1, Α2 και Β λόγω συμμετοχών, οι χώρoι με 2 γήπεδα: 4* και κατ. Α1 και Α2 και χώροι με 1 γήπεδο 3* και Α1.
ΣΗΜ.2: Η ΠΕΦΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει τους αγώνες αν δεν δηλώσει ο κατάλληλος αριθμός αθλητών.
ΣΗΜ.3: Όλα τα τρν οργανώνονται και βαθμολογούνται με βάση το εγχειρίδιο της ΠΕΦΤ

