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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Δικαίωμα χρήσης των γηπέδων έχουν αποκλειστικά τα μέλη του Ομίλου Αντισφαίρισης Χολαργού. 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η καταγραφή των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζονται 
για τη χρήση των γηπέδων από τα μέλη , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του 
Ομίλου. 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα, χωρίς περιορισμό εφόσον αυτά είναι ελεύθερα.  
 
 
2. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Εάν υπάρχουν παίκτες που περιμένουν να αδειάσει το γήπεδο για να παίξουν και ανεξάρτητα 
ενδεχόμενης κράτησης, δεν επιτρέπεται ένας παίκτης να παίξει πάνω από μια ώρα ( μονό ή διπλό). 
 
 
3. ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ 
Το κάθε μέλος, κλείνει μία (1) ώρα, ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του, ή τηλεφωνικά, ή με την 
προσέλευση του στη γραμματεία κατά τις ώρες λειτουργίας, για τον ίδιο και το συμπαίκτη του. 
 
Για αγώνες κατάταξης LADDER η κράτηση των γηπέδων πραγματοποιείται μόνο από τη γραμματεία. 
 
Για κράτηση γηπέδου με συμπαίκτη εκτός ομίλου παρέχεται η δυνατότητα κράτησης (GUEST) με 
υποχρέωση πληρωμής σχετικού αντιτίμου (10 €) στη γραμματεία από το μέλος που πραγματοποιεί 
την κράτηση. 
 
Γενικότερα τα μέλη μπορούν να κλείνουν γήπεδο ως εξής : 
 

 Με ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ μια φορά τις καθημερινές Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τους τρόπους που 
αναφέρονται ανωτέρω έως και 2 ημέρες πριν. Δηλαδή ή για την επόμενη μέρα ή για την 
μεθεπόμενη. Η ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ περνάει ταυτόχρονα και στα δύο Μέλη, ανεξάρτητα ποιο από τα 
δύο κάνει την κράτηση. Έτσι, και οι δύο εξαντλούν το δικαίωμα προκράτησης.  
Με ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ το Σαββατοκύριακο και τις δύο (2) ημέρες, κλείνοντας από Πέμπτη για Σάββατο 
και από Παρασκευή για Κυριακή. 
 
Για τις ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ το πρόγραμμα ανοίγει ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, όλο το χρόνο, στις 17:00 έως και τις 
23:00. 
 
Η πραγματοποιημένη ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ εμφανίζεται με την ένδειξη [ΠΡΟ] στον ημερήσιο πίνακα 
κρατήσεων. 

 

 Με ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ κράτηση, από τις 09:30 το πρωί, της κάθε ημέρας, όλο το χρόνο, έως τις 23:00. 
Ως ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ κράτηση θεωρείται και η κράτηση που γίνεται από το προηγούμενο απόγευμα 
μετά τις 17:00 και αφορά ώρα της επόμενης ημέρας, από ώρα έναρξης παιχνιδιού 08:00 έως και 
16:00 (από τις 17:00 και μετά, θεωρείται ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ).  
 
Η πραγματοποιημένη ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ εμφανίζεται με την μαύρη ένδειξη [ΑΥΘ] στον ημερήσιο 
πίνακα κρατήσεων. 
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 Με ΕΛΕΥΘΕΡΗ κράτηση, από τις 05:00 το πρωί, της κάθε ημέρας, όλο το χρόνο, έως τις 23:00. 
Ως ΕΛΕΥΘΕΡΗ κράτηση θεωρείται η κράτηση που πραγματοποιείται τις 3 τελευταίες ώρες πριν 
από την έναρξη του παιχνιδιού.  
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ κράτηση όταν είναι διαθέσιμη εμφανίζεται με μπλε γραμματοσειρά «Νέα 
Κράτηση» στον ημερήσιο πίνακα κρατήσεων. 
Η πραγματοποιημένη ΕΛΕΥΘΕΡΗ κράτηση εμφανίζεται με την πράσινη ένδειξη [ΑΥΘ] στον 
ημερήσιο πίνακα κρατήσεων και δεν λαμβάνεται υπόψη στους ισχύοντες περιορισμούς. 

 
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Ειδικότερα για τις κρατήσεις του κάθε μέλους (ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ και ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ισχύουν οι 
παρακάτω περιορισμοί: 
 

 Ανώτατο όριο Εβδομαδιαίων Κρατήσεων τέσσερις (4) 

 Ανώτατο όριο Μηνιαίων Κρατήσεων για Σάββατα ή Κυριακές έξι (6) 

 Ανώτατο όριο Μηνιαίων Κρατήσεων GUEST μία (1) 
 
Οι διαθέσιμες κρατήσεις του μέλους ανά περιορισμό εμφανίζονται σε σχετικό πίνακα πάνω από την 
ενότητα «Οι Κρατήσεις μου» 
 
5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Έγκαιρη θεωρείται η ακύρωση η οποία γίνεται έως και δύο (2) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα 
έναρξης του παιχνιδιού.  
Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικά κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας, είτε ηλεκτρονικά 
από τον λογαριασμό του κάθε χρήστη Μέλους, από το πεδίο «Οι Κρατήσεις μου».  
Οι ακυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών από την 
προγραμματισμένη ώρα, επιφέρουν στα εμπλεκόμενα μέλη ποινή στέρησης του δικαιώματος 
κράτησης για 7 ημερολογιακές ημέρες. 
Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη που έχουν κάνει κράτηση και δεν θα μπορέσουν να παίξουν, οφείλουν 
το συντομότερο δυνατόν να ακυρώσουν το γήπεδο, για να είναι διαθέσιμο στα υπόλοιπα Μέλη. 
 
6. ΑΛΛΑΓΕΣ 
Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα αλλαγής συμπαίκτη, για όσες φορές το επιθυμούν,  πριν την έναρξη 
του προγραμματισμένου παιχνιδιού τους, εφόσον ο νέος συμπαίκτης ακολουθεί όλους τους 
ισχύοντες περιορισμούς. Η αλλαγή μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά κατά τις ώρες λειτουργίας της 
γραμματείας, είτε ηλεκτρονικά από τις πληροφορίες Κράτησης στην ενότητα «Οι Κρατήσεις μου» και 
την επιλογή «Αλλαγή Συμπαίκτη.  
 
7. ΦΩΤΑ 
Τα φώτα λειτουργούν με τη ρίψη κερμάτων του μισού (0,50€), ενός (1€) ή δύο (2€), σε κερματοδέκτη 
που υπάρχει σε κάθε  γήπεδο. Αναλόγως την αξία του κέρματος, λειτουργούν για τριάντα λεπτά (30΄), 
εξήντα (60΄)ή εκατόν είκοσι (120΄) λεπτά. 
 
8. ΑΓΩΝΕΣ 
Σε περίπτωση αγώνων ( τουρνουά, πρωτάθλημα , ladder κλπ) που διοργανώνει ο Όμιλος, τα μέλη που 
κλείνουν γήπεδο μετά από ήδη προγραμματισμένο αγώνα, θα περιμένουν την λήξη του αγώνα για να 
παίξουν. 
 
9. ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 
Η χρήση των γηπέδων από τα μέλη γίνεται με τον προβλεπόμενο βασικό εξοπλισμό, δηλαδή  ρακέτες 
και μπάλες , ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων. 
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10. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 
Οι προπονήσεις των μελών γίνονται αποκλειστικά από εκείνους τους προπονητές που έχουν ορισθεί 
από το Δ.Σ του Ομίλου. 
Μέλος που έχει προγραμματισμένη προπόνηση δεν έχει δικαίωμα κράτησης γηπέδου για την ίδια 
μέρα. 
 
11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 Σε περίπτωση όπου τα δύο μέλη δεν προσέλθουν στο γήπεδο την καθορισμένη ώρα στην οποία 
έχουν κάνει κράτηση και δεν έχουν προηγουμένως μεριμνήσει εγκαίρως για την ακύρωση της 
κράτησης, τότε θα στερούνται το δικαίωμα κράτησης για 7 ημερολογιακές ημέρες, αρχής 
γενομένης από την ημέρα της κράτησης του γηπέδου. 

 

 Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ταυτοποίησης των μελών που χρησιμοποιούν το γήπεδο και εφόσον 
διαπιστωθεί παράβαση του κανονισμού λόγω διαφοροποίησης των ονομάτων με αυτά της 
κράτησης, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στερούνται το δικαίωμα κράτησης για 7 ημερολογιακές 
ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα της κράτησης του γηπέδου. 

 

 Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη τήρησης του κανονισμού η ποινή στέρησης του 
δικαιώματος κράτησης μετατρέπεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απρεπής, βίαια ή αντιαθλητική συμπεριφορά των μελών εντός 
των εγκαταστάσεων, το Δ. Σ. του ομίλου διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινών. 

 
Ο έλεγχος θα γίνεται τις καθημερινές από τη Γραμματεία, από μέλη του Δ.Σ. και εντεταλμένα Μέλη 
του Ομίλου σε τυχαίες χρονικές στιγμές. 
 
 
Το περιεχόμενο του κανονισμού αυτού  μπορεί να αλλάξει από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
προτάσεις των μελών που σκοπό έχουν την περαιτέρω βελτίωσή  του.   
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