Κανονισμοί του online συστήματος
κρατήσεων γηπέδων του Α.Ο.Α.
Ηλιούπολης.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής κράτησης θα ξεκινήσει 1 Φεβρουαρίου 2016 και το ladder 1 Μαρτίου
2016.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 1 Μάιου 2016.

Περιγραφή λειτουργίας του συστήματος
Ο όμιλος Ηλιούπολης διαθέτει 5 χωμάτινα γήπεδα και 2 green set για τα οποία θα γίνεται
online κράτηση μέσω της εφαρμογής από τα πιστοποιημένα μέλη του ομίλου, χρήστες,
διαχειριστές του συστήματος, προπονητές και καταγραφή των τμημάτων εκπαίδευσης.

Ημέρες/Ώρες πιθανής κράτησης γηπέδου
Τα 4 από τα 5 χωμάτινα γήπεδα θα είναι διαθέσιμα για κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή
από τις 8:00 έως 16:00 και για τις ώρες 21.00-23.30, Σάββατο από 17.00-22.00 ή 16.00-21.00
(θερινή/χειμερινή ώρα που θα αλλάζει με την αλλαγή της ώρας) και Κυριακή από 8.00-12.00 και
17.00-22.00 ή 16.00-21.00 (θερινή/χειμερινή ώρα που θα αλλάζει με την αλλαγή της ώρας).
Το 5ο γήπεδο επίσης θα είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00 και ώρες
μελών Τρίτη και Πέμπτη από 21.00-23.30, Σάββατο από 17.00-22.00 ή 16.00-21.00
(θερινή/χειμερινή ώρα που θα αλλάζει με την αλλαγή της ώρας) και Κυριακή από 8.00-12.00 και
17.00-22.00 ή 16.00-21.00 (θερινή/χειμερινή ώρα που θα αλλάζει με την αλλαγή της ώρας). Τις
υπόλοιπες ώρες για εκπαίδευση/ προπονητές.


Τα 2 green set θα είναι διαθέσιμα για κράτηση 8:00-23:30 από εκπαίδευση, προπονητές
και μέλη (εκτός των ωρών προπόνησης).

Η διάρκεια κάθε παιχνιδιού εξαρτάται από το είδος του παιχνιδιού (μονό ή διπλό) . Ο γενικός
κανόνας είναι ότι η διάρκεια ενός μονού παιχνιδιού είναι 1 ώρα, ενώ η διάρκεια ενός διπλού
παιχνιδιού είναι 1,5 ώρα.
Για τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή θα υπάρχουν 2 ζώνες διαθέσιμες για την κράτηση
γηπέδου που θα κατανέμονται ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού (μονό ή διπλό) στο
διάστημα των 2,5 ωρών που λειτουργούν τα γήπεδα για τα μέλη του ομίλου.
 Για παράδειγμα, εάν σε ένα γήπεδο έχουν κρατηθεί δύο μονά παιχνίδια, τότε η πρώτη
ζώνη θα είναι από 21.00-22.15 και η δεύτερη ζώνη από 22.15-23.30.
 Αντίστοιχα εάν σε ένα γήπεδο έχει γίνει κράτηση για δύο παιχνίδια, ένα μονό και ένα
διπλό, η πρώτη ζώνη θα είναι από 21.00-22.00 και η δεύτερη ζώνη από 22.00-23.30 ή
21:00-22:30 και η δεύτερη ζώνη 22:30-23:30.
 Παρατήρηση ! Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης κλείσει να παίξει μονό στη
δεύτερη ζώνη ενός γηπέδου για το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα κράτηση στην πρώτη

ζώνη, η κράτηση θα γίνεται για τις 22:30 και σε περίπτωση που γίνει κράτηση μονού
στην πρώτη ζώνη, τότε θα μοιραστούν τα δύο μονά την μισή ώρα, όπως στην πρώτη
περίπτωση ανωτέρω.
 Εάν οι 2 ζώνες συγχωνευτούν σε μια για διπλό για παράδειγμα 9:00-10:30μμ τότε η
ζώνη 10:30-11:30 θα παραμένει ελεύθερη ή εάν το διπλό παιχτεί 10:00-11:30μμ θα
ελευθερωθεί η ζώνη 9:00-10:00.
 Θα πρέπει να γίνεται κράτηση και για τις πρωινές ώρες για στατιστικούς λόγους, αλλά
κυρίως για να τηρείται ο κανόνας της 1 προ κράτησης που θα αναφέρουμε στην επόμενη
παράγραφο.
Για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή θα ισχύει 1 ώρα μονό και 2 ώρες για διπλό και αναλόγως
θα διαμορφώνονται οι διαθέσιμες ώρες κράτησης γηπέδου. Τις αργίες δεν θα υπάρχει online
κράτηση γηπέδου (εξαιρείται η Κυριακή).
 Για παράδειγμα εάν κάποιος χρήστης κλείσει διπλό παιχνίδι στις 18.00, τότε η επόμενη
διαθέσιμη ώρα για κράτηση σε αυτό το γήπεδο θα είναι 20:00.
 Εάν κάποιος χρήστης κλείσει μονό παιχνίδι σε γήπεδο στις 18.00, η επόμενη διαθέσιμη
ώρα για κράτηση στο συγκεκριμένο γήπεδο θα είναι στις 19.00.

Σημείωση: σε περίπτωση που ο διαχειριστής του συστήματος διαπιστώσει ότι
κάποιο μέλος σκοπίμως κάνει συχνές ακυρώσεις στις κρατήσεις συμπαίκτη
για το γήπεδο τότε με απόφαση ΔΣ θα μπορεί να κλειδώνεται ο κωδικός του
για διάστημα που θα ορίσει το ΔΣ.
Πολύ μεγάλη προσοχή στις καθημερινές, απαγορεύεται ρητά δυο ζευγάρια
ενώ κλείσουν μονό παιχνίδι 21:00-22:15 και 22:15 -23:30 να το μετατρέψουν
από μόνοι τους σε παιχνίδι διπλού διάρκειας 2,5 ωρών . θα πρέπει να
ακυρώσουν τις κρατήσεις τους και να κλείσουν παιχνίδι είτε 21:00-22:30 είτε
22:00 -23:30.

Κανονισμός επόμενης κράτησης γηπέδου
Η επόμενη κράτηση γηπέδου θα είναι δυνατή αφού το μέλος ολοκληρώσει το
παιχνίδι του.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα κράτησης γηπέδου για τις επόμενες 5 μέρες από την ημέρα που
συνδέεται στο σύστημα:
 δηλαδή, τη Δευτέρα 10:00ΠΜ και ένα δευτερόλεπτο θα ανοίγουν οι ώρες έως 10:00ΠM
το
πρωί του Σαββάτου( Πέντε 24ωρα).Στις 11:00ΠΜ και ένα δευτερόλεπτό θα ανοίξει το
κουτάκι έως 11:00ΠΜ to πρωί του Σαββάτου.
 Τα πέντε 24ωρα λοιπόν θα είναι κυλιόμενα.

Το ΔΣ θα τοποθετήσει οθόνη αφής κοντά στο χώρο της γραμματείας ή των συντηρητών έτσι
ώστε ο παίχτης φεύγοντας από το γήπεδο να μπορεί να κλείσει το επόμενο παιχνίδι του αν και
εφόσον το επιθυμεί.
Δυνατότητα κράτησης γηπέδου θα μπορεί να γίνει όλο το 24ωρο.
Κάθε μέλος θα μπορεί να επιλέγει τον/τους αντιπάλους του (ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού,
φιλικό ή ladder) από λίστα με τα πιστοποιημένα μέλη του ομίλου, (ταμειακώς ενήμερα), τα
ονόματα μελών που δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν τη συγκεκριμένη μέρα της κράτησης (για
παράδειγμα γιατί υπάρχει κράτηση γι αυτούς από άλλον συμπαίκτη) δεν θα αφήνει το σύστημα
να ολοκληρώνεται η κράτηση και θα τους ενημερώνει ότι πχ το συγκεκριμένο μέλος έχει ήδη μια
ενεργή κράτηση.
Τα μέλη και οι διαχειριστές θα έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτηση ενός παιχνιδιού. Σε
περίπτωση που επιθυμούν τα μέλη την ακύρωση μιας κράτησης, θα πρέπει να επικοινωνούν με
τη γραμματεία τον διαχειριστή ή και οι ίδιοι να προχωρούν στην ακύρωση. Εάν γίνει ακύρωση
μιας κράτησης, θα ισχύουν οι κανονισμοί ως έχουν περιγραφεί παραπάνω σαν να μην
πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η κράτηση.

Η ακύρωση ολόκληρου γηπέδου μπορεί να γίνει α) για καθημερινές ΔευτέραΠαρασκευή μέχρι 3 ώρες πριν την έναρξη κάθε κράτησης δηλαδή 18:00 β) για
Σαββατοκύριακο το χειμώνα μέχρι 13:00 και το καλοκαίρι μέχρι 14:00. Πρωινά
Κυριακής μέχρι 21:00 της προηγούμενης μέρας.
Θα υπάρχει δυνατότητα από το διαχειριστή του συστήματος να βλέπει τον αριθμό των
κρατήσεων του κάθε μέλους στη βδομάδα ή και στο μήνα.
Επειδή τις πρωινές ώρες υπάρχουν αρκετά γήπεδα ελεύθερα την καταγραφή της χρήσης θα
κάνει ο συντηρητής υπηρεσίας είτε έχει γίνει κράτηση είτε όχι.
Εάν κάποιος έχει παίξει πρωινές ώρες δε θα τον αφήνει το σύστημα να κλείσει την ίδια μέρα το
βράδυ. Θα μπορεί να κλείσει αφού τελειώσει το παιχνίδι του για την επόμενη μέρα (12:01πμ)
και μετά.

Κανονισμός για φιλοξενούμενους (μη μέλη του ομίλου)
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να καλέσει έναν φιλοξενούμενο μία φορά το μήνα δωρεάν καθώς
και ο φιλοξενούμενος μπορεί να παίξει μόνο μία φορά/μήνα δωρεάν
Για διπλό παιχνίδι επιτρέπονται μέχρι 2 φιλοξενούμενοι που θα τους χρεωθούν τα δυο μέλη.
Το σύστημα δεν θα καλύπτει την πληρωμή γηπέδου από φιλοξενούμενο. Η γραμματεία πού θα
έχει το ιστορικό κλεισίματος γηπέδων θα ζητά από το μέλος να τακτοποιήσει την πληρωμή
γηπέδου για τον φιλοξενούμενο/ους μετά την πρώτη δωρεάν φορά που έπαιξαν.
Η γραμματεία στην 1η καταχώρηση παίκτη-επισκέπτη θα τον καταχωρεί με κωδικό για να
μπορεί να ελέγχεται και εδώ η χρήση του γηπέδου.
Οι κρατήσεις με φιλοξενούμενους θα μπορούν να γίνονται μόνο από την γραμματεία για να μην
γίνει κακή χρήση της συγκεκριμένης επιλογής.

Κανονισμός Ladder
Από αρχές Μαρτίου θα ενεργοποιηθεί το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα αγώνων κατάταξης
στα πρότυπα της ATP.
Οι κανόνες οι οποίοι το διέπουν είναι οι εξής:
Ladder – Κανόνες (Singles, Mens Doubles & Mixed Doubles)
Ladder Games
============
Μπορείτε να καλείτε παίκτες που βρίσκονται έως και 4 θέσεις (Singles), 3 θέσεις (Doubles) βαθμολογικά από πάνω σας.
Οι πόντοι που θα παίρνει κάθε παίκτης - ζευγάρι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
βαθμολογίας:
(Singles)
διαφορά 1 θέση > φαβορί 5 πόντους, αουτσάιντερ 6 πόντους
διαφορά 2 θέσεις > φαβορί 4 πόντους, αουτσάιντερ 9 πόντους
διαφορά 3 θέσεις > φαβορί 3 πόντους, αουτσάιντερ 12 πόντους
διαφορά 4 θέσεις > φαβορί 2 πόντους, αουτσάιντερ 15 πόντους
(Mens & Mixed Doubles)
διαφορά 1 θέση > φαβορί 6 πόντους, αουτσάιντερ 8 πόντους
διαφορά 2 θέσεις > φαβορί 4 πόντους, αουτσάιντερ 10 πόντους
διαφορά 3 θέσεις > φαβορί 2 πόντους, αουτσάιντερ 12 πόντους
Εφόσον έχετε ήδη 2 προγραμματισμένους (Singles), 1 προγραμματισμένο (Doubles) αγώνα
Ladder Game, σε φάση εισαγωγής ημερομηνίας ή αποτελέσματος θα μπορείτε να απορρίψετε
ένα νέο Ladder Game χωρίς ποινή.
Εάν ένας παίκτης - ζευγάρι έχει δεχτεί πρόσκληση ΔΕΝ μπορεί να καλέσει κανέναν εάν δεν
απαντήσει πρώτα στην εκκρεμή πρόσκληση.
Εάν ένας παίκτης - ζευγάρι παίξει τον αγώνα του, ΔΕΝ μπορεί να απορρίψει καμία πρόσκληση
πριν περάσει πρώτα το σκορ του ολοκληρωμένου ματς.
Οι ίδιοι παίκτες - ζευγάρια δεν μπορούν να ξαναπαίξουν Ladder Game μεταξύ τους για 14
ημέρες.
Οι αγώνες Ladder Game θα φαίνονται στο σύστημα με κόκκινο χρώμα.
Οι προθεσμίες για κάθε Ladder Game είναι:
5 ημέρες (Singles & Doubles) για αποδοχή Ladder Game (αλλιώς υπάρχει ποινή)
12 ημέρες (Singles), 20 ημέρες (Doubles) για εισαγωγή ημερομηνίας και αποτελέσματος από
την ημέρα της πρόσκλησης και όχι της αποδοχής (αλλιώς υπάρχει ποινή)
Το Ladder ανανεώνεται κάθε Δευτέρα ξημερώματα στις 02:00

Οι αγώνες Ladder Game θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα set ξεκινώντας από 2-2 το κάθε set, με
τελικό set Super Tie Break (10). Τα doubles θα διεξάγονται με σύστημα no-ad.
Οι μπάλες θα πρέπει να προσκομίζονται από τον παίκτη - ζευγάρι που κάνει την πρόσκληση.
Tournaments
===========
Στα Ladder μετράνε όλα τα τουρνουά της τελευταίας διετίας που διοργανώνει ο όμιλος. Μόλις
παρέλθει ο χρόνος θα αφαιρούνται και θα προσμετρούνται τα νέα τουρνουά.
Σε κάθε τουρνουά που συμμετέχετε θα λαμβάνεται τους αντίστοιχους πόντους, ανάλογα με το
γύρο αποκλεισμού.
(Singles)
80pt W
60pt RU
45pt SF
30pt QF
20pt R16
10pt R32
05pt R64
03pt R128
(Doubles)
80pt W
60pt RU
40pt SF
30pt QF
20pt R16
10pt R32
04pt R64
Οι seeded παίκτες - ζευγάρια σε κάθε τουρνουά θα βγαίνουν από τα τρέχοντα Ladder.
Στο τέλος κάθε χρονιάς θα διεξάγεται και ένα Masters στο οποίο θα συμμετέχουν οι 8 πρώτοι
του κάθε Ladder.
Σημείωση:
=========
1) Τα ζευγάρια στα doubles θα είναι σταθερά για τουλάχιστον ένα 2μηνο. Τις τελευταίες 5
ημέρες κάθε ζυγού μήνα (δηλαδή Φεβ, Απρ, Ιουν, Αυγ, Οκτ & Δεκ) θα μπορείτε να δηλώσετε
αλλαγή συμπαίκτη για το επόμενο 2μηνο, αλλιώς παραμένει το ζευγάρι ως έχει.
2) Όλοι οι πόντοι που κερδίζονται από τα ζευγάρια είναι στην ουσία ατομικοί κατά 50%, δηλαδή
εάν ένα ζευγάρι κερδίσει 10 πόντους στην πραγματικότητα ο κάθε παίκτης κερδίζει από 5
βαθμούς, οπότε σε ενδεχόμενη αλλαγή συμπαίκτη ο κάθε παίκτης κουβαλάει μαζί του τους
πόντους που έχει κερδίσει, όπως ακριβώς και στην ATP.

Διαδικασία μπλοκαρίσματος δυνατότητας κράτησης γηπέδου από
μέλος
Τα μέλη του ομίλου καταβάλλουν μια ετήσια συνδρομή στον όμιλο για να έχουν το δικαίωμα να
παίξουν. Από την ημερομηνία εγγραφής ενός μέλους στον όμιλο θα υπάρχει ένα τρίμηνο
χάριτος για το οποίο ένα μέλος θα μπορεί να κλείνει γήπεδο μέσω της εφαρμογής, παρόλο που
δεν έχει καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στον όμιλο. Μετά το τρίμηνο χάριτος, το
σύστημα αυτόματα θα μπλοκάρει τη δυνατότητα κράτησης γηπέδου του μέλους, έως ότου
ενημερώσει η γραμματεία το σύστημα ότι το μέλος κάλυψε τις υποχρεώσεις του.
Το σύστημα θα αρχικοποιηθεί σαν να έχουν καλύψει όλα τα μέλη τις οικονομικές τους
υπ οχρ εώ σεις στο ν όμι λο. Ω στ όσ ο η γρ αμ μα τεία θα έχ ει τ η δυνα τότ ητα να
ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το δικαίωμα κράτησης γηπέδου ενός μέλους.

Καταχώρηση Μελών
Τα μέλη θα καταχωρηθούν αυτόματα από τον προγραμματιστή στο σύστημα από αρχείο που
θα δοθεί ηλεκτρονικά από τον όμιλο με τα στοιχεία των μελών και την ημ/νία εγγραφής κάθε
μέλους στον όμιλο.

Διαχειριστές Συστήματος
Ο διαχειριστής (γραμματεία –έφορος-πρόεδρος) θα έχει δικαίωμα να κάνει κράτηση γηπέδου για
λογαριασμό ενός μέλους.
Θα μπορεί να βλέπει τις κρατήσεις που έχουν γίνει συνολικά από τα μέλη στο σύστημα.
Θα μπορεί να πραγματοποιεί ακύρωση μιας κράτησης.
Θα μπορεί να απενεργοποιεί τη δυνατότητα κράτησης σε γήπεδο για επιλεγμένες μέρες/ώρες
εάν χρειαστεί.
Ο διαχειριστής θα αλλάζει τη διαθεσιμότητα των γηπέδων τη χειμερινή ή την καλοκαιρινή
περίοδο πχ. ώρες συντήρησης γηπέδων.

Ενημέρωση παικτών – εκπαιδευόμενων.
Τα μέλη θα ενημερώνονται με email για την κράτηση τους καθώς και για την ακύρωση αυτής.
Όσον αφορά την εκπαίδευση εάν και εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα email και το κινητό
τηλέφωνο των εκπαιδευομένων τότε σε περίπτωση ακύρωσης του μαθήματος (πχ. Λόγο
βροχής κλπ) οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με email ή sms.

Η επιτροπή που έχει οριστεί από το ΔΣ
Λουκάς Αλέκος, Ξυνός Δημήτρης και Δρακόπουλος Πέτρος.

