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ATHENS PADEL CLUB LEAGUE (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) 
 

Κατηγορίες 

• Το Athens Padel Club League είναι πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει την 27η Μαρτίου 2020 και 

στο οποίο όλες οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους μία φορά σε αγώνες κατάταξης. Στο τέλος 

οι τέσσερεις (4) πρώτες ομάδες της κάθε κατηγορίας θα αγωνιστούν σε knockout αγώνες 

(ημιτελικό και τελικό)  για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας. Θα υπάρξουν οι εξής 

κατηγορίες: 

1) Masters Ανδρών 

2) Advanced Ανδρών 

3) Intermediate Ανδρών 

4) Over 45 Ανδρών 

5) Advanced Γυναικών 

6) Intermediate Γυναικών 

7) Μικτό (Δίχως συμμετοχή παιχτών κατηγορίας Master) 

• Η κάθε κατηγορία θα απαρτίζεται από 6 έως 10 ομάδες. Αν δεν υπάρξουν τουλάχιστον 6 

ομάδες σε κάποια από τις κατηγορίες δεν θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. 

• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν σε ποια κατηγορία θα παίξει κάποια 

ομάδα. 

 

Κανόνες 

• Οι αγώνες κατάταξης θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ χωρίς αβαντάζ στους πόντους. 

Τα σετ θα κρίνονται  στα 6 game με tie-break 7 πόντων στο 6-6. 

• Η βαθμολογία θα βασίζεται (σε πρώτο βαθμό) στο καλύτερο ποσοστό νικών έναντι ηττών. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας 2 παικτών θα μετράει το αποτέλεσμα του μεταξύ των αγώνα. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων των 2 ομάδων, θα υπερισχύει η ομάδα με τo καλύτερο 

ποσοστό νικηφόρων σετ. Αν υπάρξει ισοβαθμία και στα σετ, τότε θα υπερισχύει η ομάδα με 

το καλύτερο ποσοστό νικηφόρων game. 

• Στο τέλος των αγώνων κατάταξης θα γίνουν αγώνες knock-out μεταξύ των τεσσάρων (4) 

πρώτων ομάδων, όπου η πρώτη ομάδα της κατάταξης θα παίξει με την τέταρτη ομάδα της 

κατάταξης και η δεύτερη ομάδα θα παίξει με την τρίτη ομάδα. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα 

αναμετρηθούν σε τελικό αγώνα όπου η νικήτρια ομάδα θα είναι και η πρωταθλήτρια της 

κατηγορίας. 

• Οι τελικοί αγώνες knock-out θα κριθούν σta 2 νικηφόρα σετ των 6 game με tie-break στο 6-

6. Τα game θα παίζονται με αβαντάζ. 

• Οι αγώνες κατάταξης δεν θα έχουν διαιτησία και οι παίχτες θα είναι υπεύθυνοι για το σκορ. 
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• Οι αγώνες κατάταξης θα γίνονται Παρασκευή με Δευτέρα ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

γηπέδων. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παίζουν τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν αγώνες  εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο για την περαίωση του πρωταθλήματος. 

• Σε περίπτωση μη διεξαγωγής κάποιου αγώνα κατάταξης λόγω υπευθυνότητας κάποιας 

ομάδας, οι διοργανωτές θα προβαίνουν στον μηδενισμό της συγκεκριμένης ομάδας. Στην 

περίπτωση μηδενισμού υπολογίζεται μόνο η νίκη και ή ήττα (χωρίς να υπολογίζονται σετ και 

game)  Η απόφαση για τον μηδενισμό κάποιας ομάδας θα είναι στην αποκλειστική κρίση των 

διοργανωτών. 

• Οι αναλυτικοί κανόνες διεξαγωγής του πρωταθλήματος, το πρόγραμμα των αγώνων, τα 

αποτελέσματα και οι βαθμολογίες που προκύπτουν από τους αγώνες κατάταξης θα 

υπάρχουν σε ειδική εφαρμογή, to link του οποίου θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Athens 

Padel Club. Η συμμετοχή στο πρωτάθλημα προϋποθέτει την εγγραφή των παικτών στην ως 

άνω εφαρμογή, το αργότερο έως τις 22 Μαρτίου 2020. Για την εγγραφή θα υπάρξει μία 

φόρμα η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από κάθε συμμετέχοντα. Αυτό 

μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά (email). 

 

Συμμετοχή 

• Οι παίχτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ανδρική ή γυναικεία κατηγορία και στην μικτή 

κατηγορία. 

• Το κόστος συμμετοχής / εγγραφής στο πρωτάθλημα ανά παίχτη είναι €10 για κάθε 

συμμετοχή του. 

• Για κάθε αγώνα κατάταξης το γήπεδο θα κλείνεται για μιάμιση (1,5) ώρα. Αν κάποιος αγώνας 

κρατήσει λιγότερο χρόνο, οι παίχτες ολοκληρώνουν το υπόλοιπο του χρόνου παίζοντας εκτός 

πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί εντός μιάμισης ώρας,  

οι ομάδες θα πρέπει να ορίσουν μία μελλοντική ημέρα και ώρα για να ολοκληρώσουν τον 

αγώνα.  Για την ολοκλήρωση ημιτελών αγώνων τα γήπεδα μπορούν να κλείνονται και για 

μισή ώρα. 

• Για τους αγώνες κατάταξης θα ισχύσουν οι εξής τιμές ανά παίχτη ανά αγώνα: 

€9 (χωρίς φώτα) και €11 με φώτα. 

Για τους αγώνες knockout θα υπάρξει μία εφάπαξ χρέωση €10 ανά παίχτη, δίχως περαιτέρω 

χρέωση ανά αγώνα. 

• Οι αγώνες knock-out θα γίνονται  το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το πέρας των αγώνων 

κατάταξης της κάθε κατηγορίας. Στους αγώνες knockout δεν θα υπάρξει χρέωση ανά αγώνα, 

αλλά συμμετοχή €10 ανά παίκτη των τεσσάρων ομάδων. 

• Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής λήγει στις 10μμ της 20ης Μαρτίου 2020. Για να 

συμμετάσχει μια ομάδα στο πρωτάθλημα, οι παίκτες έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν το 
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κόστος συμμετοχής πριν τον πρώτο τους αγώνα πρωταθλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση την 

θέση στο πρωτάθλημα θα πάρει η πρώτη επιλαχούσα ομάδα της λίστας αναμονής (εφόσον 

υπάρχουν αρκετές συμμετοχές). 

• Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210 963 9286 και 

698776 0286, με μήνυμα SMS στο τηλέφωνο 698 776 0286 και με email στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: athenspadelclub.glyfada@gmail.com.   

 

Δώρα / Έπαθλα 

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα t-shirt, ένα κουπόνι έκπτωσης 30% για αγορές 

στα καταστήματα SPORTISTAS, ένα κουπόνι έκπτωσης 30% για αγορές προϊόντων HEAD και 

ένα λαχνό για την κλήρωση διαφόρων δώρων που θα γίνει στην δεξίωση μετά την 

ολοκλήρωση όλων των αγώνων, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μελλοντικά. Τα δώρα 

της κλήρωσης θα ανακοινωθούν έως τις 15 Μαρτίου 2020. 

• Θα υπάρξουν και έπαθλα για τους πρώτους και δεύτερους νικητές κάθε κατηγορίας.  

• Επίσης όλοι οι παίχτες της πρώτης τετράδας κάθε κατηγορίας θα λάβουν ένα επιπλέον λαχνό 

για την κλήρωση. 

 

Υπεύθυνος αγώνων 

Γιάννης Φαφούτης 

Τηλ: 698 776 0286 / 697479 6930 / 210 963 9286 

 

Γραμματεία 

Στράτος Αγγελίνος & Linda Zoidze 

210 963 9286 / 697 776 0286 

  

 

 

 

  


