
 
 

 
 

FORTY LOVE WINTER TENNIS OPEN TOURNAMENT 

23/2/18 - 10/3/18 με πιθανή παράταση 11/3 

 
ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΜΟΝΩΝ 
 

 ΑΝΔΡΩΝ 1  14-35 ετών 
 ΑΝΔΡΩΝ 2  36 - 46 ετών  
 ΑΝΔΡΩΝ 3  47 - 60 ετών  
 ΑΝΔΡΩΝ 4  61 ετών + 
 ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (έως 2 χρόνια) 

 
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1  22 - 35 ετών  
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2  36+ ετών  
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (έως 2 χρόνια) 

 
ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΔΙΠΛΩΝ 
 

 ΑΝΔΡΩΝ 1 Έως 50 ετών και οι δύο  

 ΑΝΔΡΩΝ 2  Από 51 ετών και άνω και οι δύο 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΜΑΘΗΤΗΣ 

 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 ΜΙΚΤΟ 1     Άνδρας έως 44, Γυναίκα έως 39 ετών 

 ΜΙΚΤΟ 2     Άνδρας από 45, Γυναίκα από 40 ετών 

 ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

 

 
ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 35€ για 1 κατηγορία μονού 
 

 50€ για 2 κατηγορίες μονού * 
 

 20€ για 1 κατηγορία διπλού 
 

 30€ για 2 κατηγορίες διπλού 
 

 50€ για 1 κατηγορία μονού & 1 διπλού 
 

* Η εξόφληση και των δυο κατηγοριών θα 
πραγματοποιείτε στον 1ο αγώνα που θα 
οριστεί. Σε διαφορετική περίπτωση το 
κόστος για τη δεύτερη κατηγορία θα είναι 
20€.   
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
210 9653622  , www.fortylove.gr 
έως και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 

 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6 tiebreak των 7 πόντων) σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set 
θα διεξάγεται match tie-break των 10 πόντων και στους τελικούς 

 Στις κατηγορίες των διπλών οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα no adv  
 Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται στο www.fortylove.gr 
 Αγώνες consolation για τις κατηγορίες των μονών εφόσον δηλώσουν οι ηττημένοι του 

πρώτου γύρου στη γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, θα πραγματοποιηθούν 
στα 2 σετ των 4 games, καθημερινές 8:30-17:00 και ΣΚ 13:00-17:00 σε επιφάνεια χώμα 
και μοκέτα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 

 Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου και της θερμαινόμενης πισίνας για τους συμμετέχοντες 
του τουρνουά καθ’ όλη τη διάρκειά του  

 Γνωριμία με το Padel Tennis από τους κορυφαίος του χώρου 
 Τελετή Απονομών και 90’s Party 

 

 

http://www.fortylove.gr/
http://www.fortylove.gr/


 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Καθημερινές  
από τις 17:00 
Σαββατοκύριακα 
από τις 9:00 
 

ΤΟΠΟΣ  
Forty Love Athens 
Grand Tennis Club 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Χώμα-Μοκέτα 
 

ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  
Πατσουράκου Δώρα 
 
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  
ΑΓΩΝΩΝ 
Μαρσέλλος Γιάννης 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γιαννικάκη Γωγώ 
Διαμαντοπούλου-
Smith Κλειώ 
 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην 
γραμματεία. Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 20 λεπτών από την 
προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης θα χάνει τον αγώνα. 

 Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία έχουν το δικαίωμα να 
γράφονται στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να μπουν στο 
ταμπλό, με σειρά προτεραιότητας, εφόσον κάποιος αγωνιζόμενος/-η ενημερώσει είτε 
τηλεφωνικά ότι δεν θα παρουσιαστεί είτε δεν εμφανιστεί στον προγραμματισμένο 
του/της αγώνα. Η Λίστα Αναπληρωματικών θα κλείνει με την έναρξη των αγώνων της 
κατηγορίας του. 

 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να αποστέλλουν με email την επιβεβαίωση της προσέλευσής 
τους ή την απόσυρση τους  

 Η πρόληψη της υγείας του κάθε αθλητή/-τριας είναι προσωπική του ευθύνη. 
 Η συμμετοχή των αγωνιζόμενων στη διοργάνωση δηλώνει ρητά ότι έχουν διαβάσει και 

συμφωνήσει με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη του τουρνουά και ουδεμία αντίρρηση 

έχουν επί των θεμάτων. 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Όσοι εκ των αγωνιζομένων μπορούν να αγωνίζονται τις πρωινές ώρες, παρακαλούνται να 
δηλώσουν την επιθυμία τους με την εγγραφή τους στο τουρνουά. 

 Η Γραμματεία των αγώνων θα λάβει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν στον 
καταρτισμό του προγράμματος και θα τις ικανοποιεί μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό σε 
σχέση με την δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος των αγώνων.  

 Σε περίπτωση μη συμφωνίας των αγωνιζόμενων στην ώρα του αγώνα θα γίνεται κλήρωση και ο 
νικητής θα επιλέξει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής. 

 Οι αγωνιζόμενοι εάν το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε κατηγορία 
μικρότερη της ηλικίας τους. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έως και 2 κατηγορίες 
 Οι αθλητές-τριες άνω των 21 ετών και οι προπονητές-τριες έχουν δυνατότητα συμμετοχής μόνο 

στις κατηγορίες των προπονητών 
 Οι διοργανωτές διατηρούν τη δυνατότητα πιθανής σύμπτυξης 2 κατηγοριών σε 1, εάν δεν 

πληρείται ικανός αριθμός αθλητών/τριών. 
 Οι αγώνες θα διεξάγονται υπό τους κανόνες παιχνιδιού χωρίς διαιτητή της ITF. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Όροι συμμετοχής  στο FORTY LOVE WINTER TENNIS Open 2018 
Το FORTY LOVE ATHENS GRAND TENNIS CLUB  (ο διοργανωτής) διοργανώνει τουρνουά τένις, το 

«FORTY LOVE WINTER TENNIS Open 2018» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την 

23η Φεβρουαρίου μέχρι την 11η Μαρτίου 2018 (με πιθανή παράταση λόγω συνθηκών). 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. 
Για την εγγραφή του στο Τουρνουά, ο συμμετέχων υποχρεούνται να έχει συμπληρώσει το 14ο έτος 
ηλικίας.  
Με την δήλωσή τους στο τουρνουά οι συμμετέχοντες άνω των 18 ετών 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 Ν. 
2472/1997 «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.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 WINTER TENNIS Open 2018 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.                                                                 
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