
 
 
 

 

 
 

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ανδρών 2022 

 Διάρκεια :  14/1 -17/4/2022 

 

 Ωράριο Αγώνων : 

Παρασκευή : Από τις 16:00  

Σαββατοκύριακο : Από τη 13:00 έως τις 20:00 τελευταία αγωνιστική ώρα 

 

 Επιφάνεια Αγώνων:  Χωμάτινη ή  Μοκέτα.  

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επιλογής βάση διαθεσιμότητας 

 

 Διεξαγωγή αγώνων: 2 νικηφόρα set των 6 games ,Set tie break 7 πόντων,  

σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set τότε διεξαγωγή match tie-break 10 πόντων 

 

 Προγραμματισμός Αγώνων:  
Για το ακριβές πρόγραμμα των αγωνιστικών θα υπάρξει ενημέρωση μετά την Τετάρτη 5/1/22 που 
θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές.  
Σε ενδεχόμενο τραυματισμού ή επαγγελματικού ταξιδιού υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί ο 
αγώνας μία καθημερινή, μόνο μέσα στην ίδια εβδομάδα και μόνο αν συμφωνήσει ο αντίπαλος. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο παίχτης που εμφανίζει το κόλλημα χάνει τον αγώνα. 
Αναβολή αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών από τη γραμματεία μόνο αν βρέχει ή έχει αέρα άνω των 
5 μποφόρ βάση του meteo.gr  

 

 Μπάλες:  

Θα παρέχει μεταχειρισμένες το club 

Ειδική τιμή σε συγκεκριμένες καινούριες μπάλες  
 

 Δηλώσεις συμμετοχών έως Παρασκευή 31/12 και ώρα 12:00 με τους κάτωθι τρόπους: 

     Τηλεφωνικά στο 2109653622 , Online στο www.fortylove.gr ή στην γραμματεία του Forty Love 
 

 Οικονομικές Υποχρεώσεις : Εγγραφή 30€  έως και την Τετάρτη 5/1/22 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHA BANK 
Αρ. Λογαριασμού: 224002330000231 
IBAN: GR 6101402240224002330000231 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022 

 

Κόστος κάθε αγωνιστικής, θα είναι οι τιμές κράτησης γηπέδου και θα εξαρτώνται από τη χρονική   

διάρκεια του εκάστοτε αγώνα, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

Κόστος Ανοιχτών Γηπέδων 6€ / ώρα / άτομο 

Κόστος για φώτα   4€ / ώρα / άτομο 
 

 Δώρα για τους συμμετέχοντες του Πρωταθλήματος 

1. Έκπτωση 20% στο Κλειστό Γήπεδο Τένις καθ’ όλη τη διάρκεια του Πρωταθλήματος για τους 

ενεργούς συμμετέχοντες αλλά και τους εξωτερικούς καλεσμένους τους 

2. Συνδρομή μέλους για χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας συνολικής αξίας 225€:  

Για να ισχύει η συνδρομή μέλους ο παίχτης πρέπει να είναι ενεργός στο Πρωτάθλημα 

3. Μπλούζα Forty Love 

4. 1 προπόνηση στο GYMAGINARIO, το ανακαινισμένο γυμναστήριο μας 

http://www.fortylove.gr/


 
 
 

 

 
 

 Διαχωρισμός Επιπέδου :  

Βάση αξιολόγησης από προπονητή του club για τους νέους συμμετέχοντες και για τους παλιούς 

συμμετέχοντες βάση της πορείας τους στις διοργανώσεις του Forty Love. 

 

 Group: 10 αθλούμενων που θα διαγωνιστούνε με τη μέθοδο round robin 

 

 Play off :  Knockout ταμπλό διασταύρωσης των group 

 

 Βαθμολογία : 

 Στον νικητή του αγώνα με 2-0 αντιστοιχούν 3 βαθμοί 

 Στον νικητή του αγώνα με 2-1 αντιστοιχούν 2 βαθμοί 

 Στον ηττημένο με 2-1, αντιστοιχεί 1 βαθμός  

 Στον ηττημένο με 2-0, αντιστοιχούν  0 βαθμοί 

 Σε περίπτωση απόσυρσης αγωνιζόμενου πριν τη λήξη του πρωταθλήματος διαγράφεται η 

αγωνιστική του πορεία από τα score των παιχτών που παίξανε ή θα παίζανε συνεπώς διαγράφεται η 

βαθμολογία που απέκτησαν παίζοντας με αυτόν τον παίκτη. 

Στην διπλή ισοβαθμία της τελικής βαθμολογίας θα υπερισχύει ο αγώνας μεταξύ των παιχτών ενώ σε 

τριπλή και άνω ισοβαθμία θα υπερισχύει  όποιος έχει χάσει τα λιγότερα σετ 

 

 Αμφίεση: Απαραίτητα αθλητική και τα υποδήματα να είναι κατάλληλα για χωμάτινη επιφάνεια, σε 

διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε μοκέτα 
 

 

 Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης άνω των 20 λεπτών από την ώρα που θα υπάρχει 

διαθέσιμο γήπεδο ο αθλητής χάνει τον αγώνα 

 

 Σε περίπτωση απόσυρσης κάποιου αγωνιζόμενου η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα εισαγωγής 

αναπληρωματικού  

 

 Καθυστερήσεις έναρξης του αγώνα ενδεχομένως να υπάρχουν λόγω της φύσης του αθλήματος  
(στο τένις δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος ολοκλήρωσης των αγώνων) 

 

 Η επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων και γραμματείας για οποιοδήποτε λόγο, θα 

πραγματοποιείται μέσω email και κοινοποίησης . 

 

 Σε περίπτωση αμφισβητούμενης μπάλας ισχύουν οι κανόνες άνευ διαιτησίας της I.T.F (για τους 

οποίους συμβουλεύεστε τον επιδιαιτητή των αγώνων ) και οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να λύσουν τη 

διαφορά. Μόνο σε περίπτωση ασυμφωνίας επεμβαίνει ο διοργανωτής-διαιτητής που έχει τον τελικό 

λόγο και δεν παραμένει σε μόνιμη διαιτησία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα 

 

 Η συμμετοχή των αγωνιζόμενων στη διοργάνωση δηλώνει ρητά ότι έχουν διαβάσει και 

συμφωνήσει με τους κανόνες του πρωταθλήματος και ουδεμία αντίρρηση έχουν επί των ανωτέρω. 

 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη, 

έχοντας προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις 
 

Καλή τύχη σε όλους 



 
 
 

 

 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Το FORTY LOVE ATHENS GRAND TENNIS CLUB  (ο διοργανωτής) διοργανώνει τουρνουά τένις, το 

«FORTY LOVE ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την 14η 

Ιανουαρίου 2022 με λήξη εντός 3 μηνών. Οι μοναδικοί τρόποι συμμετοχής στο τουρνουά είναι μέσω 
του τηλεφώνου επικοινωνίας 210 9653622, αποστολής της φόρμας συμμετοχής στη διεύθυνση 
info@forty-love.gr καθώς και συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής ενώπιον της  γραμματείας του 
FORTY LOVE ATHENS GRAND TENNIS CLUB.   Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες που επικοινώνησαν 
μέσω τηλεφώνου ή που απέστειλαν αυτή ηλεκτρονικά φέρουν προσωπική ευθύνη να γνωρίζουν τους 
όρους συμμετοχής του τουρνουά καθώς η συμμετοχή τους σε αυτό θα δηλώνει αυτόματα ότι 
συμφωνούν με αυτούς. 
Με την δήλωσή τους στο τουρνουά οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί και αποδέχονται την επιθυμία 
της εταιρίας FORTY LOVE ATHENS GRAND TENNIS CLUB να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα  
τους (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει), για να γνωστοποιούν με συμβατικά και/ή ηλεκτρονικά μέσα 
προσφορές, ενημερωτικά έντυπα, και / ή ενημερώσεις σχετικά με υπάρχοντα ή νέα προϊόντα που 
αφορούν στους συμμετέχοντες, χωρίς ΚΑΜΙΑ οικονομική ή άλλη επιβάρυνση αυτών. Χρήση των 
στοιχείων των συμμετεχόντων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, συλλογής / τήρησης των στοιχείων των συμμετεχόντων θα είναι το FORTY LOVE 
ATHENS GRAND TENNIS CLUB. 
Σε περίπτωση που στο μέλλον, οι συμμετέχοντες επιθυμούν τη βεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή 
των στοιχείων τους στο σχετικό αρχείο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως ισχύει 
μπορούν να μας ενημερώσουν εγγράφως, με σχετική επιστολή προς το FORTY LOVE ATHENS GRAND 
TENNIS CLUB οδός Ικτίνου Κορωπί ή τηλεφωνικά στο 210-9653622, αντίστοιχα. Ο διοργανωτής 
διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις ημερομηνίες και τα έπαθλα των αγώνων.  
Αποδοχή όρων συμμετοχής – Δήλωσης συμμετέχοντος  
Με την υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων και στοιχείων μου και την αποδοχή της συμμετοχής 

μου στο τουρνουά από το FORTY LOVE ATHENS GRAND TENNIS CLUB  δηλώνω υπεύθυνα ότι 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους καθώς και τους όρους της προκήρυξης 

του Τουρνουά. Επίσης με την υποβολή των στοιχείων μου και την αποδοχή της συμμετοχής μου στο 

Τουρνουά δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στο FORTY LOVE  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022 με 

απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ιατρικές 

εξετάσεις. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση κατά του διοργανωτή για κάθε ζημιά ή βλάβη που είτε 

τυχόν υποστώ είτε προκαλέσω σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία στα πλαίσια της εν λόγω 

διοργάνωσης, και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από το FORTY LOVE 

ATHENS GRAND TENNIS CLUB.  Δηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους 

συμμετοχής όπως αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες συμμετοχής στον δικτυακό τόπο του FORTY LOVE 

ATHENS GRAND TENNIS CLUB και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

 

 

Διευθυντής Αγώνων                                                                                  Ο Συμμετέχων 

mailto:info@forty-love.gr

