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Ο Όμιλος είναι ανοικτός σε όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη του, με την προϋπόθεση ότι 
αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών Λειτουργίας του. Τα 
μέλη του ομίλου μας επωφελούνται από τις εγκαταστάσεις μας (γήπεδα τένις, κυλικείο-
εντευκτήριο, αποδυτήρια, WC), ενώ μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα 
σύμφωνα με το επίπεδό τους και την ηλικία τους, σε εσωτερικά πρωταθλήματα, αλλά και 
σ’ όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον Σύλλογο.  

1. Αρμοδιότητες  
α. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την σωστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 

είναι ο Γενικός Γραμματέας και τα μέλη του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση που δημιουργείται 
πρόβλημα και δεν είναι δυνατή η λύση του με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, τη 
λύση δίνει κάποιο από τα μέλη του  Δ.Σ. 

 β.  Οι αθλητές αγωνίζονται στα γήπεδα με δική τους ευθύνη και δεν ευθύνεται ο 
Σύλλογος σε καμία περίπτωση τραυματισμού τους. Οι αθλητές οφείλουν με μεριμνά τους  
να έχουν εξεταστεί από ιατρό ο οποίος θα τους έχει κρίνει ικανούς να συμμετέχουν σε 
αγώνες αντισφαίρισης. Στα γραφεία του Συλλόγου θα βρίσκεται  πάντα κυτίο πρώτων 
βοηθειών. 

2.  Είσοδος - Χρήση Εγκαταστάσεων 
             Η είσοδος και η χρήση των εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο σε μέλη 
ταμειακώς ενήμερα. 
            Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα άσκησης στα γήπεδα και χρήσης των 
εγκαταστάσεων από άτομα μη εγγεγραμμένα μέλη και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 
γήπεδα ως παρακάτω: 
            α. για ένα τρίμηνο  από άτομα που παραμένουν προσωρινά στην Μεσσήνη, αφού 
καταβάλουν το ποσό των 10 ευρώ.  Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη 
τρίμηνο το χρόνο.  
            β. σε άτομα που είναι εγγεγραμμένοι σε τμήματα εκμάθησης ενηλίκων – ανηλίκων 
και για όσο διάστημα εκπληρώνουν τις Οικονομικές υποχρεώσεις στους Προπονητές του 
Ομίλου. 
           γ.   σε παιδιά κάτω των 17 ετών κάτοικοι του Δήμου Μεσσήνης. 
            δ.  σε οικονομικά αδύναμους δημότες του Δήμου Μεσσήνης κατόπιν απόφασης 
του Δ.Σ. 
            ε.  Τα μέλη έχουν δυνατότητα να προσκαλούν συμπαίκτη που δεν είναι μέλος του 
ομίλου και να ασκούνται μαζί του μέχρι τρείς (3) φορές το έτος,  χωρίς οικονομικής 
επιβάρυνσης.  Για κάθε επιπλέον πρόσκληση ισχύει η δυνατότητα της ανωτέρω 
παραγράφου (α). 
           δ.    ΩΡΕΣ  ΚΟΙΝΟΥ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-15:00 
 
            3. Σειρά Προτεραιότητας Γηπέδων. 
             Όλα τα γήπεδα αδειάζουν από παίκτες 5΄ (πέντε λεπτά) πριν την ακριβή 
ώρα,  ανεξαρτήτου ώρας χρησιμοποίησης των Γηπέδων.  

Για τη χρήση των γηπέδων από τρία (3) ή περισσότερα  μέλη ισχύει το σύστημα 
της προτεραιότητας στην προσέλευση . Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο κατά της 
άφιξη τους, τα μέλη ενημερώνουν τη γραμματεία προκειμένου να εγγραφούν στο αμέσως 
επόμενο Γήπεδο.  

Σε περίπτωση παρουσίας  τεσσάρων (4) τουλάχιστον  μελών σε ένα γήπεδο 
ανεξαρτήτου ώρας προσέλευσης, αυτοί παίζουν υποχρεωτικά διπλό. Ο αθλητής που 
αποχωρεί από το  Γήπεδο χάνει και τη σειρά του. 
            



           4.  Ώρα 
     Οι  Ώρες λειτουργίας των γηπέδων είναι καθημερινές και αργίες  εκτός από τις 

ώρες που θα δεσμεύονται από την διεξαγωγή Τουρνουά ή από τους Προπονητές του 
Ομίλου μετά από έγκριση του Δ.Σ . Τα γήπεδα θα αδειάζουν 5΄ πριν την ακριβή ώρα, 
ώρα έναρξης παιχνιδιού θα θεωρηθεί η πιο κοντινή προηγούμενη ακριβής ώρα (π.χ 
17:20=17:00 ενώ 17:35=17:00). 

5. Χρήση. 
    Η χρήση των Γηπέδων από τους αθλητές γίνεται με τον προβλεπόμενο βασικό 

εξοπλισμό δηλαδή ρακέτες, μπάλες, αθλητική ένδυση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) ανά γήπεδο. 
            6. Προπονήσεις - Αγώνες 

    Στον Σύλλογο λειτουργούν μαθήματα εκμάθησης ενηλίκων – ανηλίκων. Η 
οικονομική επιβάρυνση των μαθητών εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και 
προσαρμόζονται ανάλογα, με απόφαση του Δ.Σ. Οι προπονήσεις των μελών γίνονται 
αποκλειστικά από εκείνους τους προπονητές που έχουν ορισθεί από το Δ.Σ του 
Συλλόγου. 

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων (τουρνουά , πρωτάθλημα κλπ) ή 
προπονήσεων που διοργανώνει ο Όμιλος, τα μέλη θα περιμένουν την λήξη αυτών για να 
παίξουν. 

7. Γενικά  
α.  Αν περάσει μπάλα στο γειτονικό γήπεδο περιμένουμε μέχρι να μας την 

επιστρέψουν οι γειτονικοί παίκτες, που είναι υποχρέωσή τους και την δεχόμαστε 
ευγενικά.  Το ίδιο κάνουμε όταν έλθει ξένη μπάλα στο γήπεδό μας.  

β.  Απαγορεύονται 1) το κτύπημα της ρακέτας στο δάπεδο (προστασία γηπέδου!) 
2) η βλαστήμια και η ύβρις 3) η ειρωνεία και ο σχολιασμός συμπαίκτη ή γειτονικού 
παίκτη.  

γ.  Οι θεατές και οι φίλοι ή συνοδοί κάθονται υποχρεωτικά στις καρέκλες ή έξω 
στον ακάλυπτο χώρο ομιλώντας χαμηλόφωνα ώστε να μην αποσπούν την προσοχή των 
παικτών.  

δ.  Κάθε παίκτης υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο καθαρό και να απομακρύνει 
από το γήπεδο κάθε υπόλειμμα της αθλητικής δραστηριότητας (μπουκάλια, πλαστικά 
κουτιά, μπάλες κ.λ.π.) και να αφήσει τα καθίσματα και τις ομπρέλες στις θέσεις τους. Αν 
διαπιστώσει την είσοδο χαλικιών ή αντικειμένων πριν ή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 
υποχρεούται να τα απομακρύνει. 
         8. Ποινές 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού το Δ.Σ. μπορεί να 
επιφέρει κυρώσεις στο παίζον μέλος που μπορεί να είναι 
            -Παρατήρηση  
            -Προσωρινή απαγόρευση εισόδου  
            - Οριστική απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις 

 
9. Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών 
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου και η συντήρηση των γηπέδων καλύπτονται 

οικονομικά από τις εισφορές των μελών. Σύμφωνα με το καταστατικό  του Συλλόγου 
(άρθρο 10) τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των είκοσι (20) ευρώ για 
εγγραφή και ποσό πέντε (5) ευρώ για μηνιαία συνδρομή (60€/έτος έως 31/3/2015 
εφάπαξ). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
Λόγω της οικονομικής κρίσης με την απόφαση Δ.Σ 7/2012 παρέχεται έκπτωση 50% στην 
εγγραφή. 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε από το Δ.Σ και εγκρίθηκε 
ομοφώνως από τη Γ.Σ της 22/1/2011 και τροποποιήθηκε με την απόφαση Γ.Σ 1/2012. 


