
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2021-2022 
 

 

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός 2021-2022 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 2021-2022 είναι: 

1. PEFT GREEK SQUASH TOUR 

Πιο αναλυτικά: 
 

 

 

Το Ελληνικό σιρκουΐ/tour αποτελείται από ατομικές συμμετοχές ανά open αθλητική εκδήλωση. 

 

Αγωνιστική διάρκεια= 10 τρν εντός της αγωνιστικής περιόδου. 

 

Σύστημα διεξαγωγής αγώνων: Elimination ή Monrad ανά κατηγορίες και αναλόγως της 

κατηγορίας του τρν (αστέρια) υπό τη διοργάνωση είτε των συγκεκριμένων club είτε της ΠΕΦΤ 

και SEEDING από την κατάταξη της ΠΕΦΤ, μέσω του tournament software 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20€ μέλος ΠΕΦΤ/ 30€ (μη μέλος)/τουρνουά 

ΕΠΑΘΛΑ: Βραβεία αξίας 

Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τα Open της ΠΕΦΤ 

 Δικαιώματα ΠΕΦΤ (αν διοργανώνεται από το club), ενδεικτικές τιμές : 

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 κατατίθενται τα χρήματα εγγραφής των συμμετεχόντων 1 εβδομάδα πριν το τουρνουά 

(ηλεκτρονικά) 

 Να κατατίθενται τα χρήματα δικαιωμάτων της ΠΕΦΤ 1 εβδομάδα πριν το τουρνουά 

(ηλεκτρονικά) 

 3 άτομα στην οργανωτική ομάδα του τρν 

 Μπλούζα τουρνουά- όχι υποχρεωτικά 

 Κύπελλα/αναμνηστικά (σε κάθε ταμπλό) 

 Oργανωμένo Players event 

GREEK SQUASH TOUR 



 

Η Κατηγοριοποίηση των τρν ανάλογα με τις συμμετοχές και τα αντίστοιχα βραβεία είναι: 
 

Κατηγ Συμμετοχές Βραβεία αξίας Σύνολο βραβείων 

αξίας 

5***** >80 συμμετοχές, έως 3 ταμπλό 16-32-32 Άνδρες:300-120-80 

Γυναίκες:100-50-30 

650 

4**** >64 συμμετοχές. έως 2 ταμπλό 32-32 Άνδρες: 200-80-60 

Γυναίκες: 80-50-30 

500 

3*** >48 συμμετοχές, έως 2 ταμπλό 16-32 Άνδρες:150-80-60 

Γυναίκες: 60-30-20 

400 

2* > 32 συμμετοχές, έως 1 ταμπλό 32 Άνδρες:100-40-30 

Γυναίκες: 50-20-10 

250 

1* >16 συμμετοχές, έως 1 ταμπλό 16 Άνδρες: 50-30-10 

Γυναίκες: 30-20-10 

150 

Αν οι συμμετοχές δεν πληρούν τα κριτήρια πλήρωσης του αριθμού συμμετοχών τότε το 

τουρνουά υποβαθμίζεται κατηγορία. 

 
Οργάνωση τουρνουά 

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 tournament software για να επιλέξει την ομάδα/ες του που θα το 

εκπροσωπήσουν. 



 
 
 

 
ΜΗΝΑΣ 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

 
ΠΟΛΗ 

 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

COURT 

MANAGER 

PROGRAM 

MANAGER 

REFEREE 

MANAGER 

Δεκέμβριος 10-12 Χανιά  PEFT Chania Belive Open Squash Tournament     

Ιανουάριος   14-16   Πειραιάς    PEFT Wave Team Open Squash Tournament     

Φεβρουάριος 11-13 Αθήνα  PEFT Yava Open Squash Tournament     

Μάρτιος 11-13  ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ     

Μάιος   21-22   Πάτρα    PEFT PATRAS OPEN TOURNAMENT     

Ιούνιος  17-19 Αθήνα PEFT Holmes Open Squash Tournament     

Ιούλιος   15-17   Πάτρα   PEFT Πάτρα Summer Open Squash Tournament     

Σεπτέμβριος 23-25   Provisional/Ύπο επεξεργασία     

Οκτώβριος   14-16   Πειραιάς   PEFT Wave Open Squash Tournament     

Νοέμβριος 25-27 Αθήνα PEFT Yava Open Squash Tournament     

 

5***** (> 80 συμμετοχές, έως 3 ταμπλό 16-32-32), 
4**** (> 64 συμμετοχές. έως 2 ταμπλό 32-32), 
3*** (>48 συμμετοχές, έως 2 ταμπλό 16-32), 
2* (> 32 συμμετοχές, έως 1 ταμπλό), 
1* (>16 συμμετοχές, έως 1 ταμπλό) 

 
Για τη φετινή χρονιά 2021-22, σας ανακοινώνουμε τον ετήσιο προγραμματισμό μας με ενδεικτικές ημερομηνίες αλλά το κάθε τουρνουά θα 
κατοχυρώνεται αφού σας το επιβεβαιώνουμε με email από την Π.Ε.Φ.Τ. Για αυτό το λόγο φέτος, λόγω του covid-19, να μην βιαστείτε να 
κλείνετε εισιτήρια γιατί σε περίπτωση ακύρωσης του τουρνουά, η ΠΕΦΤ δεν θα φέρει ευθύνες αποζημίωσης μεταφορικών. 


	1. PEFT GREEK SQUASH TOUR
	Αγωνιστική διάρκεια= 10 τρν εντός της αγωνιστικής περιόδου.
	Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τα Open της ΠΕΦΤ
	Οργάνωση τουρνουά

