
             Προκήρυξη Grand SLAM  

       Veterans Tennis Championship 
 

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

   

Η εταιρεία TENNIS HOLD’EM προκηρύσσει  βαθμολογούμενο πρωτάθλημα 

αντισφαίρισης με την ονομασία 

  Grand Slam Veterans Tennis Championship 
 

 ΑΓΩΝΕΣ  

   

-Το πρωτάθλημα αποτελείται από 6 επί μέρους τουρνουά, τα οποία θα 

διεξαχθούν σε τρείς διαφορετικές επιφάνειες γηπέδων (χώμα-μοκέτα-

σκληρό),ανά την Ελλάδα.(3 στην Αθήνα,1 στη Θεσσαλονίκη,1 στην 

Πελοπόννησο και 1 στην Κρήτη). 

  

-Οι κατηγορίες των αγώνων θα είναι οι εξής:  

   

•   MS  MASTER  

•   MS  ROOKIES 

•   MS  MEDIUM 

•   MS  35-45 

•   MS  45-55 

•   MS  55-60  

•   MS  60-65  

•   MS  65-70  

•   MS  70+  

•   WS  MASTER 



•   WS  ROOKIES 

•   WS  MEDIUM 

•   WS  30-40 

•   WS  40-50  

•   WS  50-60  

•   WS  60-70  

•   MD  35-45  

•   MD  45-55  

•   MD  55-65 

•   MD  65+ 

•   WD  30-40 

•   WD  40-50  

•   WD  50-60  

•   WD  60+ 

•   XD   30-40 

•   XD   40-50  

•   XD   50-60 

•   XD   60+ 

 

-Εάν στα επί μέρους τουρνουά σε κάποια η κάποιες κατηγορίες από τις 

παραπάνω δε συμπληρώνεται ταμπλό με τουλάχιστον 8 αγωνιζόμενους, 

τότε η επιτροπή του πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για συνένωση 

των κατηγοριών. 

-Στις κατηγορίες master και rookies και medium όλοι οι άντρες αγωνιζόμενοι 

πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες 

το 30ό. 

-Προπονητές και πρώην ή νυν αθλητές (σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

δελτίο αθλητή-ιας αλλά το επίπεδο ενός παίχτη ή μίας παίχτριας θεωρηθεί 

από την επιτροπή ότι είναι αντάξιο αθλητών, τότε η επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να τους απαγορεύσει τη συμμετοχή στις ηλικιακές κατηγορίες) 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην κατηγορία master. 

 

   

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ  



  

-Τα 6 επί μέρους τουρνουά θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2021 με το 

πρώτο και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2022 με το τελευταίο. Το 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί. 

-Θα ισχύσει σύστημα βαθμολόγησης  βασισμένο σε παραπλήσια τουρνουά 

του εξωτερικού. 

-Οι αγώνες θα διεξάγονται με το σύστημα του νοκ άουτ.  

-Σε όλα τα παιχνίδια μονών σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 στα σετ, τότε ο 

νικητής-α θα προκύπτει από τη διαδικασία του tie break (10 κερδισμένοι 

πόντοι με διαφορά δύο),εκτός από τις φάσεις των ημιτελικών και των 

τελικών όπου ο τελικός νικητής ή νικήτρια μιας αναμέτρησης, θα προκύπτει 

μετά από διεξαγωγή τρίτου σετ και μέχρι και την κατηγορία 45-55 στους 

άντρες και την 40-50 στις γυναίκες.(Στα διπλά και στα μεικτά σε όλες τις 

φάσεις του κάθε επί μέρους τουρνουά, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 στα 

σετ, ο τελικός νικητής-ια θα προκύπτει από τη διαδικασία του tie break (10 

κερδισμένοι πόντοι με διαφορά δύο). 

-Τα διπλά παιχνίδια θα διεξάγονται με το σύστημα του no add.  

-Σε περίπτωση που ένας αγωνιζόμενος, καθυστερήσει πάνω από 15 λεπτά 

να εμφανιστεί στο προγραμματισμένο παιχνίδι, τότε τη νίκη την παίρνει ο 

αντίπαλος (w/o).  

-Ο επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα του correction.  

 -Η επιτροπή του πρωταθλήματος, ένεκα ανωτέρας βίας, έχει το δικαίωμα 

να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους οριστικά και αμετάκλητα, προκειμένου 

αυτό να ολοκληρωθεί ομαλά. 

-Εάν η επιτροπή αγώνων κρίνει ότι η συμπεριφορά κάποιου αγωνιζόμενου 

είναι ανάρμοστη, έχει το δικαίωμα να τον αποβάλλει από το τουρνουά.  

-Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι αγώνες που αναβλήθηκαν, 

θα ορίζονται εκ νέου σε νέα ημερομηνία και ώρα.  

-Ο ορισμός των seeded στο πρώτο τουρνουά θα γίνει κατ' εκτίμηση του 

διευθυντή αγώνων του επιδιαιτητή και της επιτροπής πρωταθλήματος και 

εν συνεχεία με βάση τη βαθμολογία που αποκόμισε ο κάθε παίχτης-ια από 

το πρώτο τουρνουά και ούτω καθ’ εξής. 



-Οι δηλώσεις συμμετοχών σε όλα τα επί μέρους τουρνουά ανά την Ελλάδα, 

θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα info@tennisholdem.gr και 

fanouriostheodoridis@yahoo.gr και τηλεφωνικά στα 6909873608  και 

2114008718.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Το σύστημα βαθμολόγησης του πρωταθλήματος βασίζεται σε διεθνή 

πρότυπα. Το κάθε ένα από τα 6 επί μέρους τουρνουά θα “ονομάζεται” 

ανάλογα με τους βαθμούς που θα αποκτούν οι νικητές-ιες  (χιλιάρι, 

επτακοσοπενηντάρι).Πιο συγκεκριμένα το ένα από τα τρία τουρνουά της 

Αθήνας θα είναι χιλιάρι και τα άλλα δύο επτακοσοπενηντάρια. Το τουρνουά 

της Θεσσαλονίκης θα είναι χιλιάρι, ενώ τα τουρνουά της Κρήτης και της 

Πελοποννήσου επτακοσοπενηντάρια. Αναλυτικότερα, η βαθμολογική 

συγκομιδή των αγωνιζόμενων θα προκύπτει ως εξής : 

Α) Χιλιάρι  

 

• 1ος Νικητής-ια                1.000  

• 2ος Νικητής-ια                   600 

• 3ος & 4ος Νικητής-ια        360 

• 5ος-8ος Νικητής-ια            216 

• 9ος-16ος Νικητής-ια          130 

• 17ος-32ος Νικητής-ια          90 

• 33ος-64ος Νικητής-ια          54 

• 65ος Νικητής-ια +                 33 

 

                                                              Β) Επτακοσοπενηντάρι 

 

• 1ος Νικητής-ια                   750  

• 2ος Νικητής-ια                   450 

• 3ος & 4ος Νικητής-ια        270 

• 5ος-8ος Νικητής-ια            162 
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• 9ος-16ος Νικητής-ια            97 

• 17ος-32ος Νικητής-ια          60 

• 33ος-64ος Νικητής-ια          36 

• 65ος Νικητής-ια +                 22 

   

ΠΑΡΟΧΕΣ  

-Οι μπάλες των αγώνων είναι δωρεάν.  

-Η επιδιαιτησία του πρωταθλήματος θα είναι υπό την εποπτεία του διεθνή 

επιδιαιτητή κ. Καζάνη Γιώργου (WHITE BADGE). 

-Ιατρικό επιτελείο θα παρευρίσκεται σε όλους τους αγώνες.  

-Το website (www.tennisholdem.gr) της εταιρείας θα ενημερώνεται σε 

καθημερινή βάση με τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, τα νέα και τις 

ειδήσεις από το πρωτάθλημα.  

-Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο, θα αναρτώνται στo website της 

εταιρείας (www.tennisholdem.gr).  

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

   

-Το κόστος συμμετοχής στο κάθε επί μέρους τουρνουά, ανά παίκτη, 

ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ για συμμετοχή σε μία κατηγορία, 45 ευρώ 

για συμμετοχή σε δύο κατηγορίες και 60 ευρώ για συμμετοχή σε 3 

κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν και τον ανώτερο αριθμό συμμετοχής για 

τους αγωνιζόμενους.  Επίσης ο κάθε παίχτης-ια θα πληρώσει εφάπαξ το 

ποσό των 10ευρώ για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα και θα έχει ισχύ για 

ένα χρόνο. Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά 

πριν την έναρξη του πρώτου επί μέρους τουρνουά (για τον καθένα-μία) σε 

τραπεζικό λογαριασμό, που ανήκει στην εταιρεία Tennis Hold’em, της 

τράπεζας EUROBANK, ο οποίος θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα με την 

ανακοίνωση της προκήρυξης του πρώτου επί μέρους τουρνουά. 

   

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ  

http://www.tennisholdem.gr/
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-Ο 1ος νικητής της κατηγορίας MS MASTER (αυτός που θα προπορεύεται στη 

βαθμολογία με το πέρας και του τελευταίου επί μέρους τουρνουά), θα 

λάβει το ποσό των 300 ευρώ, ενώ ο 2ος το ποσό των 150 ευρώ. 

-Ο 1ος νικητής στις κατηγορίες MS 35-45, MS 45-55 (αυτός που θα 

προπορεύεται στη βαθμολογία με το πέρας και του τελευταίου επί μέρους 

τουρνουά), θα λάβει το ποσό των 250 ευρώ, ενώ ο 2ος το ποσό των 150 

ευρώ. 

-Η 1η νικήτρια της κατηγορίας WS MASTER (εκείνη που θα προπορεύεται 

στη βαθμολογία με το πέρας και του τελευταίου επί μέρους τουρνουά), θα 

λάβει το ποσό των 200 ευρώ, ενώ η 2η το ποσό των 100 ευρώ. 

-Η 1η νικήτρια στις κατηγορίες WS 30-40 και  WS 40-50 (εκείνη που θα 

προπορεύεται στη βαθμολογία με το πέρας και του τελευταίου επί μέρους 

τουρνουά),  θα λάβει το ποσό των 175 ευρώ, ενώ η 2η το ποσό των 100 

ευρώ. 

-Με το πέρας του κάθε επί μέρους τουρνουά, θα πραγματοποιείται δεξίωση 

με κλήρωση πλούσιων δώρων. Επίσης με το πέρας του τελευταίου επί 

μέρους τουρνουά, θα πραγματοποιηθεί πολύ μεγάλη δεξίωση, κατά την 

οποία θα απονεμηθούν τα κύπελλα και τα χρηματικά έπαθλα στους νικητές, 

καθώς και κλήρωση πλούσιων δώρων, τα οποία θα ανακοινωθούν με την 

έναρξη του πρώτου επί μέρους τουρνουά. 

-Εάν μία ηλικιακή κατηγορία αποτελείται από λιγότερες από 32 συμμετοχές 

στο βαθμολογικό ταμπλό συνολικά, τότε δε θα δοθεί το αντίστοιχο 

ανακοινωθέν prize money στη συγκεκριμένη κατηγορία.  

  

Διευθυντής αγώνων : Θεοδωρίδης Φανούριος.  

Επιδιαιτητής αγώνων : Καζάνης Γιώργος.  

Επιτροπή αγώνων : Θεοδωρίδης Φανούριος, Καζάνης Γιώργος, Δεσύπρης 

Γιώργος, Καζαντζής Άκης. 
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