
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

2o  A T C  Members  Tour  2022 

 

- Ημερομηνία Διεξαγωγήσ: Από Παραςκευή 4 Νοεμβρίου 2022 μζχρι και 

Κυριακή 4   Δεκεμβρίου 2022 . 

- Κατηγορίεσ:  Ανδρών DIVISION 1 / Ανδρών DIVISION 2 / Γυναικών  

- Δικαίωμα υμμετοχήσ:  Όλα τα μζλη του Athlisis Tennis Club ηλικίασ 15 ετών 

και άνω . Οι ανωτζρω κατηγορίεσ προχποθζτουν ελάχιςτη ςυμμετοχή 8 

ατόμων. Για την διαδικαςία εγγραφήσ νζου μζλουσ με προνόμιο την 

ςυμμετοχή ςτα εςωτερικά τουρνουά του club και την ενοικίαςη γηπζδων 

απευθυνθείτε ςτην Γραμματεία (2751020755).  

- Ημερομηνία Δήλωςησ υμμετοχήσ : Μζχρι την Πζμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 

ςτισ 19:00 μ.μ. ςτην Γραμματεία του club τηλεφωνικά ςτο 2751020755, με 

sms ςτο 6946503848 και με email ςτο athlisistc@gmail.com. , καθώσ και ςτην 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ηλεκτρονικών υπηρεςιών του Athlisis Tennis Club ςτην 

ιςτοςελίδα : athlisistennisclub.com . Η κλήρωςη θα γίνει δημόςια την ίδια 

ημζρα ςτισ  20:00 μ.μ. ςτην Γραμματεία.  

- Τπεφθυνοσ Αγϊνων:  Κλειάςοσ Αναςτάςιοσ  (6946503848) 

mailto:athlisistc@gmail.com


- Ενημζρωςη Αγϊνων : Από την Γραμματεία του club, την ιςτοςελίδα 

www.athlisistennisclub.gr και το Facebook – Athlisis Tennis Club.  

- Κόςτοσ υμμετοχήσ :  Επτά ευρώ (8 €) κατά άτομο ανά αγώνα. 

- Σρόποσ Διεξαγωγήσ Αγϊνων :  Στα 2 νικηφόρα ςετ με tie – break ςε όλα τα 

ςετ. Σε περίπτωςη ιςοπαλίασ ςτα δυο πρώτα ςετ, προβλζπεται διεξαγωγή  

Super Tie-break για το τρίτο ςετ ςτουσ 10 πόντουσ.  

Η ςυμμετοχή ςτα ταμπλό τησ κατηγορίασ Division 1  είναι ελεφθερη για όλα 

τα μζλη του ομίλου ακόμα και αν ανήκουν ςτην Division 2.  

Αντίθετα, δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτην Division 2 ζχουν οι αθλητζσ τησ 

Division 1, οι οποίοι βρίςκονται από την 17η θζςη και κάτω τησ κατάταξησ 

βάςει τησ Βαθμολογίασ που προζκυψε από το 1ο ATC MEMBERS TOUR 

2022 . 

- Η γραμματεία δεν θα δζχεται αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα των αγώνων παρά 

μόνο για πολφ ςοβαροφσ λόγουσ που θα πρζπει να αιτιολογοφνται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ζγκαιρα. 

- Παρακαλοφνται όλοι όςοι θα ςυμμετάςχουν να βοηθήςουν ςτην ομαλή 

εξζλιξη του αγωνιςτικοφ προγράμματοσ. 

- Η φροντίδα τησ υγείασ του κάθε παίκτη είναι προςωπική ευθφνη.  

- Ζπαθλα θα δοθοφν ςτουσ 2 πρϊτουσ νικητζσ τησ κάθε κατηγορίασ, ενϊ 

υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγήσ ταμπλό Consolation κατόπιν 

ςυνεννόηςησ με τουσ ςυμμετζχοντεσ.   

 

 

 

 

http://www.athlisistennisclub.gr/

