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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ATHENS PADEL CLUB WINTER WEEKEND LEAGUE (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)  
 
Έναρξη: 31 Οκτωβρίου 2020 
 
Κατηγορίες:  
 

1) Masters / Advanced Ανδρών 

(Κάθε ομάδα θα απαρτίζεται από 1 παίκτη Masters και 1 παίκτη Advanced) 

2) Advanced Ανδρών 

3) Intermediate Ανδρών 

4) Open Γυναικών 

5) Μικτό Open 

6) Μικτό Beginners 

Οι κατηγορίες θα πρέπει να απαρτίζονται τουλάχιστον από 5 ομάδες αλλά όχι περισσότερες από 10. 
 
Αγώνες κατάταξης: Οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους μία φορά. Οι αγώνες θα κρίνονται στα 2 νικηφόρα σετ 
(χωρίς αβαντάζ) και tie-break 7 πόντων στο 6-6. Οι αγώνες θα διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα γηπέδων. 
 
Final Four: Οι 4 πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας (ημιτελικούς και τελικό). Οι αγώνες θα κρίνονται στα 2 
νικηφόρα σετ (χωρίς αβαντάζ) και tie-break 7 πόντων στο 6-6. 
 
Κανόνες: Οι αναλυτικοί κανόνες της λίγκας θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα  www.athenspadelclub.gr.  
 
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: Όχι πάνω από 2. Μία κατηγορία Ανδρών / Γυναικών συν το Μικτό. 
 
Δηλώσεις συμμετοχών: Λήξη προθεσμίας στις 10μμ της 26 Οκτωβρίου 2020. Δηλώσεις συμμετοχών τηλεφωνικά 
στα τηλέφωνα 210 963 9286 και 698 776 0286, με μήνυμα SMS στο τηλέφωνο 698 776 0286 και με email στο 
athenspadelclub.glyfada@gmail.com. 
 
Κόστος έγγραφης : €10 ανά παίχτη ανά κατηγορία συμμετοχής. Η πληρωμή όπως και η συμπλήρωση αίτησης 
συμμετοχής πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα πρωταθλήματος του εκάστοτε παίχτη. 
 
Κόστος αγώνων: Αγώνες κατάταξης -€9 (χωρίς φώτα) και €10 (με φώτα). Το κόστος είναι ανά παίχτη ανά αγώνα 
και τα γήπεδα θα κλείνονται για μιάμιση ώρα. 
Final Four - €10 εφάπαξ συμμετοχή, δίχως πρόσθετη χρέωση για τους αγώνες. 
 
Δώρα / Έπαθλα:  

• Εκπτωτικά κουπόνια Head & Sportistas 

• Δώρα σε κλήρωση για όλους τους συμμετέχοντες 

• Έπαθλα στους 2 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας 
 
 
Υπεύθυνος αγώνων: Γιάννης Φαφούτης – Γραμματεία: Στράτος Αγγελίνος & Linda Zoidze 
210 963 9286 / 698 776 0286 

http://www.athenspadelclub.gr/

