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                                  6o B N ICON PYRAMID 2021-22 
         
                                              

To BN ICON Pyramid είναι ένα τουρνουά ενηλίκων ηλικίας 18+ (Άντρες και Γυναίκες) 
όπου ο κάθε παίχτης έχει να αντιμετωπίσει περίπου 9 αντιπάλους στην κατηγορία του, 
να μαζέψει πόντους και να φτάσει ψηλά στην κατάταξη. 

Αναλυτικά οι κανόνες συμμετοχής : 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Χωρίζονται ανά 10 περίπου άτομα ανάλογα με το επίπεδο του κάθε παίχτη. 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Η κατάταξη των αθλητών/-τριών σε κατηγορίες θα γίνει από τον διοργανωτή είτε βάση 
της προηγούμενης πυραμίδας που πραγματοποιήθηκε στο tennis ICON, είτε από τη 
θέση που έχει πάρει σε προηγούμενες διοργανώσεις της Θεσσαλίας, είτε κρίνοντας το 
παικτικό επίπεδο του.  

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
Αρχικά πρέπει να γίνει εγγραφή στη σελίδα της Ακαδημίας www.tennisicon.gr για όσους 
δεν έχουν ήδη κωδικούς. 

(όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενες διοργανώσεις έχουν εγγραφεί και αν έχουν 
πρόβλημα με την σύνδεση τους θα πρέπει να  επικοινωνήσουν με τον διοργανωτή για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση στο 6977409116) 

Ο κάθε παίχτης θα πρέπει να  εισέλθει στο BN ICON menu  στο site www.tennisicon.gr 
με τους κωδικούς του και από εκεί θα μπορεί  να παρακολουθεί την κατάταξη του, τους 
αγώνες που έχει ολοκληρώσει και αυτούς που του απομένουν. Θα πρέπει να παίξει μια 
φορά με τον κάθε αντίπαλο της κατηγορίας του (σύνολο περίπου 9 αγώνες) και θα 
μπορεί να το κανονίσει είτε μόνος του είτε μέσω της γραμματείας του TENNIS ICON.   
Το σκόρ το περνάει ένας εκ των δύο παιχτών στο τέλος του αγώνα. 
Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και σε μικρότερο βαθμό 
στις καθημερινές με υποχρέωση τον έναν αγώνα ανά βδομάδα.  Σε περίπτωση που 
κάποιος δεν παίξει μια βδομάδα τότε σε μια από τις επόμενες πρέπει να παίξει 2 αγώνες.  
Οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από Ιατρική 
άποψη ικανότητά τους να  μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις και οφείλουν να δείξουν 
στον διοργανωτή βεβαίωση ιατρού.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν  των 20΄ο αγώνας κατοχυρώνεται ως 
walk over στον αντίπαλο.  
Οι αγώνες μετράνε στην βαθμολογία εφόσον και μόνο διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις 
του tennisICON.   
Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου παίχτη από τη διοργάνωση πριν την ολοκλήρωση 
όλων των αγώνων τότε διαγράφονται όλοι οι βαθμοί από τους υπόλοιπους παίχτες της 
κατηγορίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΝΙΚΗΤΗΣ 

15 pt 

 

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 

Το άθροισμα τον κερδισμένων games από 
τα δύο πρώτα set καθώς το 3ο είναι super 
tie break των 10 pt. 

π.χ. Α παίχτης –Β παίχτης : 6-2, 4-6, 10-8 

A: 15 pt   νικητής 

B: 8 pt   ηττημένος 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της πυραμίδας νικητής είναι αυτός που έχει κερδίσει 
τον μεταξύ τους αγώνα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Στα 2 set των 6 games, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί tie-break των 10 
πόντων. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγραφή στο ICON pyramid είναι 10 ευρώ 
Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να πληρώσουν το γήπεδο με τις ισχύουσες χρεώσεις της 
Ακαδημίας και ο διοργανωτής παρέχει τις μπάλες (οι οποίες επιστρέφονται στο τέλος 
του αγώνα)  και όλη την γραμματειακή και  τεχνική υποστήριξη διεξαγωγής του 
Τουρνουά. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ημερομηνία έναρξης αγώνων Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 
Ημερομηνία δήλωσης Έως Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021  
Εmail συμμετοχής tennisicon@gmail.com 
Τηλέφωνα  6942080084, 6946685861, 6977409116 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
Διεύθυνση Τέρμα Ενιπέως, Λάρισα 
Επιφάνεια Γηπέδων 4 Χωμάτινα , 2 μοκέτες  
Διευθυντής αγώνων Μιχαλόπουλος Φοίβος 
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ΕΠΑΘΛΑ 
1οι ΝΙΚΗΤΕΣ Κύπελλο + 2 συνεδρίες /άτομο Recovery 

Pump & χρήση Κρυοθάλαμου στο The 
Medical Project 

2οι ΝΙΚΗΤΕΣ Κύπελλο + 1 μήνας δωρεάν προπονήσεις 
στην Ακαδημία tennis ICON σε group.  

***Ο κάθε παίχτης με τη συμμετοχή του στη διοργάνωση παίρνει και ένα κλήρο και στις 
απονομές θα γίνει κλήρωση με πολλά δώρα τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα.  

 

 

  Με εκτίμηση, 

 Φοίβος Μιχαλόπουλος  

 

 

 
 
 
 
 


