«ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ» Πρωτάθλημα Ανδρών
Προκήρυξη-Κανόνες
Δώρο συνδρομή μέλους για κάθε συμμετέχοντα καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος
συνολικής αξίας 320€:
Δωρεάν χρήση Ανοιχτών γηπέδων
1 ώρα ημερησίως για μονό παιχνίδι ή 1 & ½ ώρα ημερησίως για διπλό παιχνίδι καθημερινά κατόπιν διαθεσιμότητας και
Σαββατοκύριακο μετά τις 14:00

Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας
το ωράριο του κοινού Καθημερινές 8:00-10:00,13:00-15:00,19:30-22:00, Σάββατο 13:00-21:00, Κυριακή 9:00-21:00

Έκπτωση 50% στη χρέωση του κλειστού γηπέδου τένις
Δώρο μπλούζα Forty Love
Διάρκεια: 3/12/18 για 4 μήνες (Πιθανότητα παράτασης ενός μηνός)
Ωράριο αγώνων
Καθημερινές : Μετά τις 16:00 με ορισμός τελευταίας αγωνιστικής ώρας στις 21:00. Ευχαρίστως να
δηλώσετε και πρωινή διαθεσιμότητα όσοι μπορείτε ώστε αν υπάρχει ζήτηση να τοποθετούνται αγώνες
Σαββατοκύριακο :Από τη 13:00 έως τις 20:00 τελευταία αγωνιστική ώρα.
Οικονομικές Υποχρεώσεις:
Καταβολή εγγύησης συμμετοχής 30€ η οποία θα επιστραφεί μόλις και αν συμπληρώσει όλα τα
παιχνίδια ο συμμετέχων.
Σε ενδεχόμενη απόσυρση του συμμετέχοντα πριν την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος ,η εγγύηση
δεν επιστρέφετε.
Σε ενδεχόμενη μη έγκυρη αναβολή αγώνα, τότε η διοργάνωση θα αφαιρέσει από το ποσό της
εγγύησης ,την ελάχιστη ώρα παιχνιδιού που αντιστοιχεί σε 1 ώρα.
Μη έγκυρη αναβολή: Η ακύρωση του αγώνα από δικιά του υπαιτιότητα
Κόστος κάθε αγωνιστικής θα είναι οι τιμές κράτησης γηπέδου και θα εξαρτώνται από τη χρονική
διάρκεια του εκάστοτε αγώνα, οι οποίες είναι οι παρακάτω:
ΤΙΜΕΣ
Κόστος Ανοιχτών Γηπέδων το άτομο:
Μέχρι τις 16:00 5€ / ώρα
Από τις 16:00 8,5€ / ώρα
Κόστος για φώτα 4€ / ώρα
Μπάλες:
Θα παρέχει μεταχειρισμένες το club
Ειδική τιμή στις καινούργιες μπάλες Head Team 5€
Επίπεδο: Ο διαχωρισμός θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης από προπονητή του club για τους
νέους συμμετέχοντες και για τους παλιούς συμμετέχοντες βάση της πορείας τους στις διοργανώσεις του
Forty Love
Group : Ανάλογα με την προσέλευση θα χωρίσουμε group στα οποία θα πραγματοποιηθούν αγώνες
Round Robin , υποχρεωτικά 1 τουλάχιστον αγώνας ανά εβδομάδα και θα παίξουν όλοι με όλους
τουλάχιστον 1 φορά
Play off : Βάση βαθμολογίας θα διαμορφωθούν ταμπλό με knock out αγώνες όπου θα αναδειχθούν οι 2
νικητές

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, αντιστοιχεί 0 βαθμός
Σε περίπτωση κατά του κανονισμού αναβολής θα πραγματοποιείται αφαίρεση 2 βαθμών
Σε περίπτωση απόσυρσης αγωνιζόμενου πριν τη λήξη του πρωταθλήματος διαγράφεται η
αγωνιστική του πορεία από τα score των παιχτών που παίξανε ή θα παίζανε
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
Επιφάνεια Αγώνων: Χωμάτινη ή Μοκέτα. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επιλογής βάση
διαθεσιμότητας.
Δηλώσεις συμμετοχών έως Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 22:00 με τους κάτωθι τρόπους:
Τηλεφωνικά στο 2109653622 , Online στο www.fortylove.gr ή στην γραμματεία του Forty Love
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
Αμφίεση: Απαραίτητα αθλητική και τα υποδήματα να είναι κατάλληλα για χωμάτινη επιφάνεια, σε
διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε μοκέτα
Προγραμματισμός Αγώνων: Τουλάχιστον 1 αγωνιστική την εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν από
την αρχή τις ημέρες και ώρες που μπορούν να αγωνίζονται στη γραμματεία και η επικοινωνία
διαμόρφωσης εβδομαδιαίου προγράμματος πραγματοποιείται με email και κοινοποίηση στους 2
αγωνιζόμενους
Έγκυρη αναβολή αγώνα λόγω ασθενείας από αγωνιζόμενο θεωρείται μόνο αν έχει ενημερώσει 1 μέρα
πριν μέχρι τις 12:00
Σε περίπτωση που αναβληθεί προγραμματισμένος αγώνας την ίδια μέρα, επιλέγει μέρα και ώρα ο
αθλητής που δέχτηκε την μεταβολή και ο αντίπαλός του υποχρεούται να προσέλθει αλλιώς χάνει τον
αγώνα με 2-0 set και αφαιρείται το ποσό από την εγγύηση που έχει δοθεί, η ελάχιστη ώρα παιχνιδιού
που αντιστοιχεί σε 1 ώρα.
Αναβολή αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών από τη γραμματεία μόνο αν βρέχει ή έχει αέρα άνω των 6
μποφόρ
Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης άνω των 20 λεπτών ο αθλητής χάνει τον αγώνα
Σε περίπτωση απόσυρσης κάποιου αγωνιζόμενου η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα εισαγωγής
αναπληρωματικού έως και 15/1/2019
Καθυστερήσεις έναρξης του αγώνα ενδεχομένως να υπάρχουν λόγω του ότι 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 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 2018-19» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την 3η Δεκεμβρίου 2018
με λήξη εντός 4 μηνών (πιθανότητα παράτασης ενός μηνός). 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 2018-19 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 Συμμετέχον

