PTP Athens Rankings 2018 – 2019
Men’s Singles & Ladies Singles
Ladder Open / QFying The Masters Tournament / The Masters

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Το Pallini Tennis Park (εφεξής PTP) διοργανώνει το PTP Athens Rankings 2018 - 2019
(εφεξής PTP AR 2019).
Το PTP AR 2019 περιλαμβάνει το Ladder, το QFying The Masters Tournament και το The
Masters. Ημερομηνία έναρξης στις 4 Οκτωβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης 14 Ιουλίου 2019.
Αναλυτικά στο Αγωνιστικό Καλεντάρι του PTP AR 2019 που θα το βρείτε στο site του
pallinitennispark.gr
Υπεύθυνος των αγώνων είναι ο κύριος Γκότσης Δημήτρης (εφεξής διοργανωτές).
2. Στο PTP AR 2019 Δικαίωμα Συμμετοχής Έχουν Μόνο Αθλητές Επιπέδου Club Player
της Αθήνας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ενεργοί ή τέως αθλητές με συμμετοχή σε
πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφαίρισης και όσοι Δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος ηλικίας
τους.
2.1 Το κόστος συμμετοχής είναι 250€. Το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την εγγραφή ή
πριν τον Πρώτο Αγώνα ή σε 3 Δόσεις :
Πρώτη Δόση 80€ με την εγγραφή ή Πριν τον Πρώτο Αγώνα, Δεύτερη Δόση 85€ μέχρι την 1
Δεκεμβρίου 2018 και Τρίτη Δόση 85€ μέχρι την 1 Μαρτίου 2019.
Σε κάθε περίπτωση τα κουπόνια που εκδίδει το PTP για χρήση των γηπέδων του, Δεν
μπορούν να συσχετιστούν με το κόστος συμμετοχής στο PTP AR 2019. Δεν υπάρχει extra
χρέωση για τον φωτισμό των αγώνων.
2.2 Συμμετέχοντες (εφεξής παίκτες ή παίκτης) στο PTP AR 2019, θεωρούνται μόνο όσοι
έχουν δικαίωμα συμμετοχής (βλέπε παρ. 2) και επίσης έχουν εξοφλήσει πλήρως το κόστος
συμμετοχής τους τουλάχιστον πριν τον πρώτο τους αγώνα στο PTP AR 2019.
PTP AR 2019
3. Το PTP AR 2019 είναι ένα ετήσιο πρωτάθλημα κατάταξης (Ladder), όπου εν συνεχεία όλοι
οι παίκτες παίρνουν μέρος, (ανάλογα την κατάταξη τους στο Ladder), στο QFying Masters
Tournaments, εκεί ανάλογα με το πόσο πολύ θα προχωρήσουν στους Knock Out αγώνες θα
πάρουν και τους αντίστοιχους βαθμούς που θα προσμετρηθούν στους βαθμούς τους, στο
Ladder και έτσι θα προκύψουν οι καλύτεροι για να συναγωνιστούν μεταξύ τους στο The
Masters
3.1 Για να έχει ένας παίκτης συμμετοχή στο QFying Masters Tournaments και στο The
Masters, η μόνη προϋπόθεση είναι να συμμετέχει στο Ladder.

3.2 Όσο καλύτερη κατάταξη έχει στο Ladder ένας παίκτης, τόσο πιο καλές είναι οι πιθανότητες
του να κερδίσει τους πόντους που χρειάζεται στους knock Out αγώνες του QFying Masters
Tournaments, ώστε να βγει στους καλύτερους (The Masters), όπου εκεί θα προκύψει και ο/η
μεγάλος/η νικητής/ρια του PTP AR 2019
3.3 Το PTP και οι διοργανωτές στοχεύουν,
• Να σας προσφέρουν αγώνες με έντονο στοιχείο τον υγιή ανταγωνισμό.
• Να γνωριστείτε με άλλους παίκτες.
• Να παίξουμε και να ανταγωνιστούμε στο επίπεδο που ο καθένας θέλει, γνωρίζοντας
πως συμμετέχουν μόνο Club Players ( Αρχάριοι – Μέτριοι – Καλοί – Πολύ Καλοί ),
αποφεύγοντας έτσι σύνηθες μειονεκτήματα των άλλων τουρνουά τένις
• Να Αποφύγουμε αγώνες τένις που χαρακτηρίζονται από νεύρα, κλέψιμο, άσχημες
συμπεριφορές και νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Παίκτες με τέτοια σκοπιμότητα εμείς θα
είμαστε οι πρώτοι που θα φροντίσουμε να τους αποβάλουμε (βλέπε παρ. 16, 16.1,
16.2, 16.3).
Για αυτό θέλουμε από όλους τους παίκτες και το φίλαθλο κοινό,
να σεβαστούν τόσο τον χώρο και τους ανθρώπους του Pallini Tennis Park, που ξεχωρίζει για
το ήθος και τον σεβασμό, όσο και να διαπρέψει η Ευγένεια όλων.
Το τένις είναι ανταγωνιστικό άθλημα αλλά Είναι πάνω από όλα Ευγενές.

LADDER
4. Πρόκειται για 25 Αγωνιστικές, όπου η κάθε Αγωνιστική διεξάγεται από Πέμπτη έως και
Δευτέρα, σε ώρες για Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα από τις 20:00 και μετά & Σάββατο,
Κυριακή από τις 18:00 και μετά, για κάθε εβδομάδα (βλέπε Αγωνιστικό Καλεντάρι του PTP
AR 2019). Ο κάθε αγώνας κρατάει κατά μέσο όρο 1,30 με 2 ώρες
- Επιδίωξη μας είναι να βάζουμε τους αγώνες στις μέρες και ώρες που σας εξυπηρετεί,
έχοντας σαν κοινό παρονομαστή να εξυπηρετείται και ο αντίπαλος συμπαίκτης που θα
προκαλέσετε για να γίνει ο αγώνας.
- Δεν Υποχρεούται κανένας να παίξει και τις 25 Αγωνιστικές. Παίζετε όσο θέλετε σύμφωνα με
τους κανονισμούς του Ladder (βλέπε παρ. 7, 8, 9, 10)
4.1 Η κατάταξη του κάθε παίκτη προκύπτει από τους πόντους που κερδίζει στον κάθε αγώνα
του, βάση του PTP AR point system (βλέπε παρ. 17).
4.2 Για να διεξαχθεί ένας αγώνας πρέπει ένας παίκτης (Α) να προκαλέσει τον άλλο παίκτη (Β)
που είναι σε υψηλότερη θέση κατάταξης. Ο παίκτης Α έχει δικαίωμα να προκαλέσει έως και 10
θέσεις, ακολουθούν παραδείγματα:
• Ο παίκτης με κατάταξη Nο23 μπορεί να προκαλέσει τους παίκτες με κατάταξη Νο22
έως και Νο13 (έως 10 θέσεις)
• O παίκτης Νο11 μπορεί να προκληθεί από τους Νο12 έως και Νο21 (έως 10 θέσεις)

4.3 Για τους παίκτες Νο1 έως και Νο10 (Top10) η πρόκληση (είτε να προκαλέσουν, είτε να
προκληθούν) γίνεται έως και 4 θέσεις, ακολουθούν παραδείγματα:
• O παίκτης Νο3 μπορεί να προκληθεί μόνο από τους Νο4,5,6,7 (έως 4 θέσεις)
• O παίκτης Νο10 μπορεί να προκαλέσει έως και το Νο6 (έως 4 θέσεις)
• O παίκτης Νο11 μπορεί να προκαλέσει έως και το Νο7 (γιατί ο Νο7 είναι στο Top10 και
οι προκλήσεις είναι μέχρι 4 θέσεις)
• O παίκτης Νο12 μπορεί να προκαλέσει έως και το Νο8 (γιατί ο Νο8 είναι στο Top10 και
οι προκλήσεις είναι μέχρι 4 θέσεις)
• O παίκτης Νο20 μπορεί να προκαλέσει έως και το Νο11 (γιατί ο Νο10 είναι στο Top10
και οι προκλήσεις είναι μέχρι 4 θέσεις)
• Ο παίκτης Νο10 μπορεί να προκληθεί μόνο από το Νο14,13,12,11 (γιατί ο Νο10 είναι
στο Top10 και οι προκλήσεις είναι μέχρι 4 θέσεις)
4.4 Ακολουθεί παράδειγμα πρόκλησης με πόντους:
Πχ: Ο παίχτης Νο18 προκαλεί σε αγώνα τον παίκτη Νο15.
Ο παίκτης Νο18 κερδίζει τον αγώνα και οι πόντοι που κερδίζει είναι 65 (10+25+30 βλέπε παρ.
17 Ladder) όπου και θα προστεθούν στο σύνολο πόντων που έχει από προηγούμενους
αγώνες και έτσι διαμορφώνεται και η κατάταξη του.
Ο παίκτης Νο15 που έχασε, θα του αφαιρεθούν -5 πόντους (10-15 βλέπε παρ. 17 Ladder)
από το σύνολο πόντων που έχει από άλλους αγώνες και έτσι διαμορφώνεται η κατάταξη του.
5. Τις μπάλες του αγώνα της προσφέρει ο παίκτης που προκαλεί με την σύμφωνη γνώμη του
προκληθέντα. Αν υπάρχει διαφωνία, αποφασίζουν οι διοργανωτές του Ladder.
5.1 Για το αποτέλεσμα του αγώνα πρέπει να ενημερώνεται ο διοργανωτής του Ladder. O
νικητής είναι υποχρεωμένος να δίνει το σκορ μετά την λήξη του.
6. Οι προκλήσεις γίνονται από τους παίκτες που προκαλούν και ενημερώνουν
απευθείας τους διοργανωτές και Μόνο (Όχι την γραμματεία του PTP) μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή SMS στο 6907017608.
Οι ημέρες και ώρες που γίνονται οι Προκλήσεις δια τηλεφώνου είναι : κάθε Τρίτη Τετάρτη από τις 21:00 μέχρι τις 22:00.
6.1 Οι Διοργανωτές ενημερώνουν τον παίκτη που προκαλείται σε αγώνα και αυτός είναι
υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής αγώνα, εντός των
διαθέσιμων επιλογών που προσφέρει το PTP.
Ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί εντός των ημερών της κάθε Αγωνιστικής.
Σε περίπτωση κακών καιρικών φαινομένων αν ο αγώνας Δεν γίνει στις μέρες της κάθε
Αγωνιστικής ακυρώνεται και δεν αναβάλλεται. Το PTP και οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα
να παρατείνουν την ημερομηνία αγώνα για λόγους λειτουργικότητας χρήσης γηπέδων.
6.2 Σε περίπτωση που ο παίκτης Α προκαλέσει τον παίκτη Β και Δεν γίνει αποδεκτή η
πρόκληση από τον παίκτη Β για λόγους ανωτέρας βίας (τραυματισμός, επαγγελματικές
υποχρεώσεις κτλ), ο μεν παίκτης Α έχει δικαίωμα να προκαλέσει άλλον παίκτη χωρίς να

υπολογίζει την θέση του παίκτη Β,
πχ: παίκτης Α Νο27 και παίκτης Β Νο17, ο παίκτης Α μπορεί να καλέσει μέχρι και τον παίκτη Γ
Νο16
Ο Δε παίκτης Β που έχει προκληθεί και δεν κάνει αποδεκτή την πρόκληση μπαίνει σε
κατάσταση Pause και δεν μπορεί να προκαλέσει, ούτε να τον προκαλέσουν,
οι πόντοι του ισχύουν κανονικά και όταν ζητήσει να επανέλθει, επανέρχεται στο status που
ήταν πριν αρνηθεί την πρόκληση.
6.3 Σε περίπτωση που έχει οριστεί αγώνας και Δεν εμφανιστεί Χωρίς ειδοποίηση στους
Διοργανωτές ένας παίκτης Α, ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ του παίκτη Β.
Αν δε επαναληφθεί, να μην εμφανιστεί χωρίς καν να ενημερώσει ο ίδιος παίκτης Α σε
ακόλουθο αγώνα, οι Διοργανωτές επιβάλλουν ποινή από αφαίρεση πόντων έως και αποβολή
από το PTP AR 2019.
6.4 Σε περίπτωση που έχει οριστεί αγώνας και ο παίχτης Α ενημερώσει τους Διοργανωτές
τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, πως Δεν μπορεί να προσέλθει
στον αγώνα και θέλει να τον αναβάλει για άλλη μέρα και ώρα,
δίνεται το δικαίωμα εντός 24 ωρών στον παίκτη Α, να ορίσει νέα ημέρα και ώρα αγώνα, σε
συνεννόηση με τον παίκτη Β και πάντα στις διαθέσιμες επιλογές του PTP.
Αυτό το δικαίωμα δίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και δύο (2)φορές στο κάθε παίκτη
για όλη την διάρκεια του Ladder.
Πέρα από τις δύο (2) φορές, παύει να ισχύει το δικαίωμα και αγώνας κατοχυρώνεται στον
αντίπαλο παίκτη.
6.5 Σε περίπτωση που έχει οριστεί αγώνας και ο παίχτης Α ενημερώσει τους Διοργανωτές σε
λιγότερο από 24 ώρες πριν την ώρα διεξαγωγής του αγώνα πως Δεν μπορεί να προσέλθει,
τότε ο παίκτης Β έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει τον αγώνα υπέρ του ή είναι στην
διακριτική του ευχέρεια, να δεχτεί, εάν του ζητηθεί από τον παίκτη Α, να οριστεί νέα ημέρα
και ώρα αγώνα, πάντα στις διαθέσιμες επιλογές του PTP.
6.6 Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω τραυματισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σε
αγώνα που είναι σε εξέλιξη, ο αποχωρών χάνει τον αγώνα.
6.7 Σε περίπτωση που έχει οριστεί αγώνας και ο παίχτης Α αργήσει πάνω από 15 λεπτά από
την ώρα έναρξης του αγώνα είναι στην διακριτική του ευχέρεια του παίκτη Β να δεχτεί να
γίνει ο αγώνας.
7. Ο νικητής του εκάστοτε αγώνα Δεν μπορεί να προκληθεί από τους παίκτες που είναι κάτω
από αυτόν στην Κατάταξη την επόμενη Αγωνιστική, και ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμά του
να προκαλέσει παίκτες πάνω από αυτόν στην Κατάταξη.
8. Ο ηττημένος του εκάστοτε αγώνα Δεν μπορεί να προκαλέσει παίκτες πάνω από αυτόν στην
Κατάταξη, την επόμενη Αγωνιστική, παρά μόνο να τον προκαλέσουν παίκτες που είναι κάτω
από αυτον στην Κατάταξη.
9. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό προκλήσεων.

10. Στην κατάταξη του Ladder, θα υπάρχει το status του κάθε παίκτη για να γνωρίζετε εάν
μπορεί να προκληθεί, να προκαλέσει ή και τα δύο. Ακολουθεί επεξήγηση κωδικών status:
• Pause: Δεν μπορεί ούτε να προκαλέσει, ούτε να προκληθεί (συνήθως είναι όσοι
παίκτες έχουν κάποιο τραυματισμό ή υπάρχουν Υποχρεώσεις που δεν τους
επιτρέπεται να παίξουν)
• Play: Μπορεί να προκαλέσει και να προκληθεί (Διαθέσιμος να παίξει)
• On Fire: Μπορεί μόνο να προκαλέσει (προέρχεται από νίκη στον τελευταίο του αγώνα
και μετά το πέρας Μιας Αγωνιστικής εάν δεν έχει προκαλέσει άλλον παίκτη, μπαίνει
ξανά σε status Play)
• Tilt: Μπορεί μόνο να προκληθεί (προέρχεται από ήττα στον τελευταίο του αγώνα και
μετά το πέρας Μιας Αγωνιστικής εάν δεν τον έχουν προκαλέσει, μπαίνει σε status Play)
• Hit: Έχει είδη προκαλέσει ή έχει είδη προκληθεί
11. Σε περίπτωση ίδιων πόντων μεταξύ παικτών, ακολουθείται η εξής διαδικασία με τα εξής
κριτήρια: 1) Το υψηλότερο πρόσημο της διαφοράς Νίκη-Ήττα στο κάθε παίκτη, 2) Ποιος έχει
κερδίσει πιο πολλές φορές στα μεταξύ τους παιχνίδια 3) Το υψηλότερο πρόσημο της
διαφοράς Κερδισμένων Games – Χαμένων Games του κάθε παίκτη. Δεν υπολογίζεται το
Super Tie Break.
12. Η Κατάταξη του Ladder Θα ανακοινώνεται, κάθε Τρίτη Πρωί με Σχόλια / Videos / Photos /
Ενημερώσεις και πολλά άλλα της κάθε Αγωνιστικής, στο Site του Pallini Tennis Park στην
επιλογή PTP Athens Rankings.
QFying The Masters Tournament
13. Με το πέρας όλων των Αγωνιστικών του Ladder θα έχει διαμορφωθεί η Κατάταξη των
παικτών όπου ξεκινά το QFying Tournament The Masters το οποίο θα κρίνει και τους Top και
φυσικά τον μεγάλο νικητή. Ακολουθεί το Format των αγώνων του QFying The Masters
Tournament:
13.1 Τουρνουά με Knock Out Αγώνες από το τέλος της Κατάταξης προς την Κορυφή
Οι 8 πρώτοι του Ladder περιμένουν τους Αντιπάλους τους στην φάση των 16, ο Νο 9 έως και
το Νο 16 περιμένουν τους Αντιπάλους τους στην φάση των 32 κ.ο.κ
13.2 Κάθε παίκτης έχοντας την θέση που κατέλαβε στο Ladder, κερδίζοντας σε Knock Out
αγώνες εκτός ότι περνάει στην επόμενη φάση, κερδίζει και τους πόντους της διαφοράς θέσης
του Αντιπάλου του (αναλυτικά το Point System στην παράγραφο 17 ).
The Masters
13.3 Έτσι με την ολοκλήρωση των Knock Out αγώνων του QFying The Masters Tournament
Διαμορφώνεται η Τελική Βαθμολογία και Κατάταξη του Ladder και πλέον έχουμε το The
Masters με τους καλύτερους παίκτες να μπαίνουν στο PTP ARENA για να αναδειχθεί
ο/η Μεγάλος/η Νικητής/ρια του PTP AR 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ
14. Οι εγγραφές για το PTP AR 2019 ξεκινούν στις 13/9/2018.
14.1 Στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη & Τετάρτη ξεκινούν οι προκλήσεις για αγώνες
του Ladder. (βλέπε παρ. 6 )
14.2 Η κατάταξη που ξεκινά το Ladder Ανδρών είναι σε συνέχεια της κατάταξης του promo
Ladder που έγινε Μάρτιο με Ιούνιο του 2018.
Για τους Νέους παίκτες που δεν έπαιξαν στο προηγούμενο Ladder όπως και για κάθε
Νέα εγγραφή παίκτη στην διάρκεια της χρονιάς κατατάσσεται αυτόματα στην τελευταία θέση,
όπου ξεκινά να προκαλεί.
14.3 Η κατάταξη που ξεκινά το Ladder Γυναικών γίνεται έπειτα από κλήρωση & ορισμό των
διοργανωτών και θα καθορίσει την τυχαία θέση του κάθε παίκτη για το ξεκίνημα.
15. Η Κατάταξη των παικτών, που θα διαμορφωθεί με την λήξη των αγώνων στις 14 Ιουλίου,
θα είναι η ίδια για το ξεκίνημα της Season 2019/20 PTP Athens Rankings. Οι πόντοι που θα
ξεκινήσουν οι παίκτες την Season 2019/20 θα είναι σε αναλογία με τους πόντους που
κέρδισαν στην Season 2019.
16. Το PTP και οι διοργανωτές του PTP AR 2019, κατά την κρίση τους, μπορούν να
επιβάλλουν ποινές αφαίρεσης πόντων έως και αυτόματα να αποβάλλουν τόσο από το PTP
AR 2019, όσο και από τον χώρο του Pallini Tennis Park, Οποιονδήποτε συμμετέχονταπαίκτη και φίλαθλο κοινό, προβεί σε οποιαδήποτε ανήθικη πράξη και συμπεριφορά που
προσβάλει τόσο την Διοργάνωση και ακόμη περισσότερο συμπαίκτες του, είτε εν ώρα
διεξαγωγής αγώνα, είτε άνευ αγώνα, Χωρίς Επιστροφή Χρημάτων !
16.1 Σε διεξαγωγή Αγώνα εάν ζητηθεί Διαιτησία είτε εσκεμμένα και κακοπροαίρετα από έναν
παίκτη, είτε γιατί ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον αντίπαλό του, ο διοργανωτής
ακυρωνει τον Αγώνα και αφου λάβει σοβαρά υπόψη τις γνώμες των Δυο παικτών και αφού
δεί και το Video του αγώνα αποβάλλει απο την διοργάνωση το παίκτη ή και τους Δυο παίκτες
που δημιούργησαν πρόβλημα Χωρίς Επιστροφή Χρημάτων !
16.2 Ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στους αγώνες μας και :
• ξέρουν ακριβώς που σκάνε οι top spin μπάλες τους...
• εγω παίζω με τις εξωτερικές γραμμές και το δα μέσα…
• εμένα το πρώτο σερβίς μου αν περάσει πιάνει μονο Τ…
και πολλά άλλα τέτοια, καλό θα είναι να Μην Δηλώσουν συμμετοχή γιατι έχουν πολλές
πιθανότητες να αποβληθούν προωρα Χωρίς Επιστροφή Χρημάτων !
16.3 Προσοχή στον Κανόνα Νο 16, 16.1, 16.2 !!!

17. PTP AR Point System
Ladder
10 points: Η συμμετοχή στον αγώνα για κάθε παίκτη, νικητή και ηττημένο
25 points: Ο νικητής του αγώνα
10 points: Για κάθε παραπάνω θέση που προκαλεί ο παίκτης εφόσον είναι νικητής
- 5 points: Για κάθε θέση που προκαλεί ή προκλήθηκε ο παίκτης που ηττήθηκε
(Για όποιον παίκτη του Ladder λάβει μέρος)
PTP May Tournament Open 2019 (May)
200 points: Η συμμετοχή στον PTP May Tournament Open 2019
100 points: Ο νικητής του κάθε Knock Out αγώνα
200 points: για συμμετοχή στην φάση των 16
400 points: για συμμετοχή στην φάση των QF
650 points: για συμμετοχή στην φάση των SF
1000 points: για συμμετοχή στον Τελικό
2000 points: Για τον Νικητή του PTP May Tournament Open 2019
QFying The Masters Tournament (June)
10 points: Στο νικητή του αγώνα Για κάθε θέση διαφοράς που έχει από τον ηττημένο
Πχ Παίζει ο Νο 20 με τον Νο 10 και κερδίζει ο Νο 20, παίρνει 100 points
50 points: Ο νικητής του κάθε Knock Out αγώνα
100 points: για συμμετοχή στην φάση των 16
250 points: για συμμετοχή στην φάση των QF
350 points: για συμμετοχή στην φάση των SF
500 points: για συμμετοχή στo Τελικό
1000 points: Για τον Νικητή του QFying The Masters Tournament
The Masters
Group A
Group B
18. Όλοι οι αγώνες του Ladder, του QFying The Masters Tournament και του The Masters
διεξάγονται στα δύο (2) set και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, ακολουθεί Super Tie Break
στους 10 πόντους.
18.1 Οι αγώνες, Semi Finals και Final του The Masters, διεξάγονται στα δύο (2) set και σε
περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, ακολουθεί Το Νικηφόρο Τρίτο Set και Σε περίπτωση ισοπαλίας
(6-6) στα games παίζεται Super Tie Break στους 10 πόντους.
18.2 O Αγώνας Final του The Masters διεξάγεται στα δύο (2) set και σε περίπτωση ισοπαλίας
1-1 set, ακολουθεί Το Νικηφόρο Τρίτο Set, Σε περίπτωση ισοπαλίας (6-6) στα games,
Συνεχίζονται τα games μέχρι να κερδίσει ο παίκτης με 2 games διαφορά ( Grand Slam
Winner)

19. Το PTP και οι διοργανωτές του PTP Athens Rankings 2018-2019 διατηρούν το δικαίωμα,
αν κρίνουν απαραίτητο, Να τροποποιήσουν, Να αλλάξουν, Να προσθέσουν, Να διαγράψουν
Τους Υπάρχοντες Κανόνες, Όρους και Προϋποθέσεις, κατά την διάρκεια του PTP Athens
Rankings 2018-2019.
19.1 Το PTP και οι διοργανωτές του PTP Athens Rankings 2018-2019 σας ζητάνε με την
εγγραφή-συμμετοχή σας στο PTP Athens Rankings 2018-2019 να μας παρέχετε
πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, όσο και πληροφορίες τενιστικού ενδιαφέροντος επί
προσωπικού.
19.2 Δέχεστε με την εγγραφή-συμμετοχή σας στο PTP Athens Rankings 2018-2019,
προσωπική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των αγώνων σας.
19.3 Δέχεστε με την εγγραφή-συμμετοχή σας στο PTP Athens Rankings 2018-2019, Χωρίς
Καμία Αξίωση, οι πληροφορίες τενιστικού ενδιαφέροντος επί προσωπικού, η φωτογράφιση και
η βιντεοσκόπηση των αγώνων σας Να χρησιμοποιηθούν από το PTP και τους διοργανωτές
προς δημοσίευση, προς προωθητικές ενέργειες και προς εμπορική εκμετάλλευση, τόσο για
την παρούσα διοργάνωση όσο και για μελλοντικές διοργανώσεις.
19.4 Δέχεστε με την εγγραφή-συμμετοχή σας στο PTP Athens Rankings 2018-2019, να
αποστέλλεται στο email σας, ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες.
Για οποιαδήποτε ενημέρωση, ερώτηση, διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο email:
ptpathensrankings@gmail.com και στο τηλέφωνο 6907017608 κάθε Δευτέρα με Παρασκευή
10:00 με 13:00
Διάβασα προσεκτικά και συμφωνώ με όλους τους κανονισμούς, όρους και προϋποθέσεις του
PTP Athens Ranking 2018-2019 που διοργανώνει το Pallini Tennis Park.
ONOMA
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