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              ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ CLUBS PLAYERS 
                   
Έδρα 
 

 

Ημερομηνίες αγώνων 
Έναρξη: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 
Λήξη: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου  2020 
(πιθανή παράταση έως 16 Δεκεμβρίου 2020) 
 
Ωράριο αγώνων: Καθημερινές από 17:00 
Σαββατοκύριακα από 12:00 

Κατηγορίες 

ΜΟΝΑ 

• Ανδρών Masters  
• Ανδρών 14-39  
• Ανδρών 40-49   
• Ανδρών 50-59   
• Ανδρών 60+ 
• Ανδρών Beginners1,(να παίζουν έως ενάμιση χρόνο) Beginners2 (να παίζουν έως 3 

χρόνια) 
• Ανδρών Medium (όσοι δεν είναι έτοιμοι να παίξουν στις ηλικιακές κατηγορίες) 

 
• Γυναικών:Beginners/ Medium 
• Γυναικών:Advanced 



 
 

 ΔΙΠΛΑ 

 
 

• Διπλά Ανδρών 14-39  40-54, 55+ 
• Διπλά Μικτά :Medium, Advanced1 & Advanced2 
• Διπλά Γυναικών Beginners/Medium-Advanced  
• Adult-Child 

 
 

Παρατηρήσεις: 

• Στις κατηγορίες Advanced μπορούν να συμμετέχουν και προπονήτριες-
προπονητές 

• H δήλωση της κατηγορίας γίνεται με ευθύνη των παικτών. Σε περίπτωση λανθασμένης 
δήλωσης ο παίκτης θα αποκλείεται από το τουρνουά. 

• Στα Διπλά ισχύει ο κανονισμός, ότι ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης κατεβάζει τον μεγαλύτερο 
σε ηλικία συμπαίκτη του, στη μικρότερη κατηγορία. 

• Οι παίκτες, αν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε κατηγορία 
μικρότερη της ηλικίας τους. 

• Δικαίωμα συμμετοχής ως και σε 3 κατηγορίες. 
• Αν οι συμμετοχές κάποιας κατηγορίας είναι λιγότερες από έξι, οι διοργανωτές θα επιλέξουν, 

κατά την κρίση τους, σύμπτυξη κατηγοριών ή Round Robin. 
• Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών δύναται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ώρα 

έναρξης και στο πρόγραμμα των παιχνιδιών. 

Τρόπος διεξαγωγής παιχνιδιών 

ΜΟΝΑ: 
• 2 νικηφόρα sets των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων) σε περίπτωση ισοπαλίας 

1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων. 
• 2 νικηφόρα sets των 4 games για την κατηγορία Beginners1 και σε περίπτωση 

ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 7 πόντων. 
• Οι κατηγορίες beginners 1 & beginners 2 θα παίζουν χωρίς advantage 

ΔΙΠΛΑ 
• 2 νικηφόρα sets των 6 games (6-6 tie-break των 7 πόντων) με το σύστημα NO-AD. 

Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων. 

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην γραμματεία. 

Παίκτης  που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα της 
συνάντησης θα χάνει το παιχνίδι. 

• Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το δικαίωμα να 
γράφονται στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να μπουν στο 
ταμπλό, με σειρά προτεραιότητας, εφόσον κάποιος παίκτης δεν παρουσιαστεί στον 
προγραμματισμένο παιχνίδι του. Η πρόληψη της υγείας του κάθε παίκτη είναι προσωπική του 
ευθύνη. 



• Παιχνίδι που έχει καθοριστεί και συμφωνηθεί και από τους δύο ή τέσσερις παίκτες δεν αλλάζει. 
Όποιος/οι δεν μπορούν να παίξουν την ώρα που έχει συμφωνηθεί χάνει/νουν τον αγώνα και 
ο αντίπαλος/οι περνάνε wo 

Δηλώσεις συμμετοχής 
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ως και Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00. 
Αποσύρσεις δήλωσης παρακαλούμε ως και Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00. 
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής 
www.att.gr  τηλέφωνα:  6945594439 

 
 
 
Διευκρινίσεις: 
Στη δήλωση συμμετοχής οι παίκτες πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνουν 

• Ημερομηνία γέννησης 
• Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
• E-mail  
• Κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν  
• Ημέρα (μία καθημερινή) και ώρες που δεν μπορούν να αγωνισθούν. 
• Όσοι εκ των παικτών μπορούν να αγωνίζονται τις πρωινές ώρες, παρακαλούνται να το 

δηλώσουν κατά την εγγραφή τους στο τουρνουά. 
• Θα λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν στον καταρτισμό του προγράμματος, 

όμως θα τις ικανοποιούμαι μόνο όταν αυτό είναι εφικτό. 
• Σε περίπτωση μη συμφωνίας των παικτών στην ώρα του παιχνιδιού τους, θα γίνεται κλήρωση 

και ο νικητής θα επιλέγει την ημέρα και ώρα. 
• Σε περίπτωση που ένας παίκτης δηλώσει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ενδέχεται να 

παίξει σε δύο αγώνες ημερησίως. 

Χρηματική εισφορά 
30€ για μία κατηγορία , 20€ για τη δεύτερη κατηγορία και 15€ για την τρίτη κατηγορία. 
 
 

 

 

http://www.att.gr/

