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Κατηγορίες 

Τρόπος διεξαγωγής
Μονά 
Στην 1η φάση (ANOIXTO ταμπλό) οι αγώνες θα είναι 
Knock-out -  Consolation** και θα είναι στα 2 
νικηφόρα set των 6 games με tie brake σε όλα τα set 
(6-6 tie brake στους 7 πόντους). Στο 1-1 set θα 
παιχτεί match tie brake 10 πόντων (όλα τα tie brake 
θα τελειώνουν με διαφορά 2 πόντους).       ** 
(Consolation) Όποιος παίχτης αποκλειστεί απο τον 
πρώτο γύρο του ταμπλό ή στο δέυτερο γύρο, (MONO 
εαν έχει περάσει τον πρώτο με bye) τότε θα 
ακολουθήσει το πίσω ταμπλό (Consolation), το οποίο 
θα καταλήγει σε νικητή με έπαθλο.                                                                      

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ



1η κατηγορία

2η κατηγορία (Αρχάριοι - ROOKIES στους προχωρημένους - PRO)

Έπαθλα

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες

Θέση
1
2
3
3

5-8
9-16

Θα δωθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές και τις πρώτες νικήτριες της

Οι βαθμοί που θα λαμβάνουν οι αθλητές στη σειρά των πρωταθλημάτων, φαίνονται στο παρακάτω πίνακα

Στους αγώνες της σειράς ΑΕΚ TENNIS LEAGUE έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος
μόνο όσοι είναι ήδη εγεγραμμένα μέλη της ΑΕΚ Τρίπολης και είναι ταμειακώς εντάξει 10e/χρόνο .  

ATL2021_2 από τους χορηγούς του τουρνουά.

Οι διοργανωτές επιφυλλάσονται του δικαιώματος αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής των αγώνων, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 
συμμετεχόντων ανα κατηγορία (8 άτομα) 



12+ Ετών στην League των Αρχαρίων (ROOKIES)

ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ATL 2022_1 

7/3/2022 - 9/4/2022

ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Μονά 

3/5/2022

2 Γήπεδα (Green set)

Καλαβρύτων 92

Σύστημα  Knock-out -  Consolation **

 Παπαδόπουλος Γ

6972694448

www.tennisaek.gr

3/6/2022



15 €

10 €

Βαθμοί
35
20
10
10
5
3

Θα δωθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές και τις πρώτες νικήτριες της

Οι βαθμοί που θα λαμβάνουν οι αθλητές στη σειρά των πρωταθλημάτων, φαίνονται στο παρακάτω πίνακα

Στους αγώνες της σειράς ΑΕΚ TENNIS LEAGUE έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος
μόνο όσοι είναι ήδη εγεγραμμένα μέλη της ΑΕΚ Τρίπολης και είναι ταμειακώς εντάξει 10e/χρόνο .  

Οι διοργανωτές επιφυλλάσονται του δικαιώματος αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής των αγώνων, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 



 

14+ Ετων στην League των Προχωρημένων (PRO)

Τα μέλη του ομίλου θα μπορούν να συμμετέχουν σε 
ομίλους 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, τόσο αρχαρίων (ROOKIES), όσο 
και προχωρημένων (PRO).  Μόνο οι αρχάριοι (ROOKIES) , 
αν και εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να λαμβάνουν 
μέρος και στις 2 κατηγορίες ανεβάζοντας με αυτόν τον 
τρόπο το παικτικό - αγωνιστικό τους επίπεδο. Το 
παράβολο για όσους αρχάριους επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε δεύτερο ταμπλό θα είναι μειωμένο.

ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ATL 2022_1 

Σύστημα  Knock-out -  Consolation **



Οι διοργανωτές επιφυλλάσονται του δικαιώματος αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής των αγώνων, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 
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