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1ο ICONchallenge 100 pt /50 pt /25 pt. 

19 - 27 Μαρτίου 2016 
         

                                       Λάρισα  07/03/2016 

Σο tennis ICON και η Ακαδημία Υοίβος Μιχαλόπουλος διοργανώνει μια 

σειρά από ΜIΝΙ ΣΟΤΡΝΟΤΑ των 16 ατόμων που θα ολοκληρώνονται σε δύο 

αββατοκύριακα (σε κατηγορίες ανά 16 άτομα).   
 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 
Πρωτάθλημα Α Ονομασία 

1ο ICON challenge 100pt. 
Πρωτάθλημα Β 1ο ICON challenge 50pt. 

Πρωτάθλημα Γ 1ο ICON challenge 25pt. 

 

Ημερομηνίες 

 

 πρώτη ημέρα αγώνων 

 

άββατο 19 Μαρτίου 

2016 

  
 

ημερομηνία λήξης πρωταθλήματος 

 

 

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 

                                           
(σε περίπτωση βροχής θα 

υπάρχει αναβολή) 

 

 

 

ΕΔΡΑ 
Έδρα tennis 

ICON 

Διεύθυνση  γηπέδων: 

Σέρμα Ενιπέως  
 

Επιφάνεια 

 

2 συνθετικό χόρτο & 2 χωμάτινα  

 
 

Επιδιαιτητής ΜΟΦΟ ΓΕΩΡΓΙΟ    

Διευθυντής 

αγώνων 

Μιχαλόπουλος Υοίβος  

6946685861 

 

Σηλέφωνο κατά τη διάρκεια των 

αγώνων 

2410 283408, 

6942080084,6946685861,6977409116 

 

ΔΗΛΩΕΙ  
Ημερομηνία δήλωσης Έως Σρίτη15 Μαρτίου  2016  

Εmail συμμετοχής  tennisicon@gmail.com 
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Α)ICON challenge 100 pt.  

Λαμβάνουν μέρος οι πρώτοι 16 του πίνακα της κατάταξης γενικής κατάταξης από 

τις κατηγορίες άνδρες 18-45 και άνδρες 45+ όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 

ημέρα λήξης των συμμετοχών. ε περίπτωση που κάποιος από αυτούς δεν θέλει 

να συμμετέχει ο διοργανωτής έχει δικαίωμα να δώσει κάρτα ελευθέρας 

συμμετοχής σε κάποιον χαμηλότερα καταταγμένο ή χωρίς κατάταξη παίχτη που 

επιθυμεί να συμμετέχει μέχρι να συμπληρωθεί το 16άρι ταμπλό. 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

WINNER 100 pt 

RU 75 pt 

SF 40 pt 

QF 20 pt 

R16 10 pt 

 

Β)ICON challenge 50 pt.  

Λαμβάνουν μέρος οι παίχτες που είναι στις θέσεις 17-32 του πίνακα της κατάταξης 

γενικής κατάταξης από τις κατηγορίες άνδρες 18-45 και άνδρες 45+ όπως αυτή θα 

έχει διαμορφωθεί την ημέρα λήξης των συμμετοχών. ε περίπτωση που κάποιος 

από αυτούς δεν θέλει να συμμετέχει ο διοργανωτής έχει δικαίωμα να δώσει κάρτα 

ελευθέρας συμμετοχής σε κάποιον χαμηλότερα καταταγμένο ή χωρίς κατάταξη 

παίχτη που επιθυμεί να συμμετέχει μέχρι να συμπληρωθεί το 16άρι ταμπλό. 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

WINNER 50 pt 

RU 30 pt 

SF 20 pt 

QF 10 pt 

R16 5 pt 

 

Γ)ICON challenge 25 pt.  

Λαμβάνουν μέρος οι παίχτες που είναι στις θέσεις 33-48 του πίνακα της κατάταξης 

γενικής κατάταξης από τις κατηγορίες άνδρες 18-45 και άνδρες 45+ όπως αυτή θα 

έχει διαμορφωθεί την ημέρα λήξης των συμμετοχών. ε περίπτωση που κάποιος 

από αυτούς δεν θέλει να συμμετέχει ο διοργανωτής έχει δικαίωμα να δώσει κάρτα 

ελευθέρας συμμετοχής σε κάποιον χαμηλότερα καταταγμένο ή χωρίς κατάταξη 

παίχτη που επιθυμεί να συμμετέχει μέχρι να συμπληρωθεί το 16άρι ταμπλό. 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

WINNER 25 pt 

RU 15 pt 

SF 10 pt 

QF 6 pt 

R16 3 pt 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 
ICONchallenge 

100pt 
2 set των 6 games, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί 

tie-break των 10 πόντων  

ΗΜΙΣΕΛΙΚΑ – ΣΕΛΙΚΟ θα παιχτεί στα 2 νικηφόρα set . 

 
ICON 

challenge 50pt 
2 set των 6 games, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί 

tie-break των 10 πόντων  

ΗΜΙΣΕΛΙΚΑ – ΣΕΛΙΚΟ θα παιχτεί στα 2 νικηφόρα set . 

 
ICON 

challenge 25pt 
2 set των 6 games, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί 

tie-break των 10 πόντων 

ΗΜΙΣΕΛΙΚΑ – ΣΕΛΙΚΟ θα παιχτεί στα 2 νικηφόρα set . 
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ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Ημερομηνία Ώρα τοποθεσία 

Σετάρτη   16 

Μαρίου 2016                      

από 21:00 tennis ICON 

 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  
Οι αιτήσεις γίνονται είτε 

με e-mail στο 

tennisicon@gmail.com 

είτε τηλεφωνικά στα τηλ: 

6942080084,6946685861, 

6977409116, 

 2410283408. 

 

παράβολο 

συμμετοχής 15 €  

 

  

ε περίπτωση 

καθυστέρησης 

προσέλευσης πέραν  των 

20΄ο αγώνας 

κατοχυρώνεται ως walk 

over στον αντίπαλο.   

 

 

 

ΕΠΑΘΛΑ 

 

ΚΤΠΕΛΛΑ 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕ 

 

Σο τουρνουά αυτό θα είναι το πρώτο μιας σειράς Σουρνουά σταθμών που 

θα ολοκληρωθούν με το Masters challenge finals των 8 καλύτερων 

παιχτών αναδεικνύοντας τον νικητή της χρονιάς.  

 

  Με εκτίμηση,  

 Υοίβος Μιχαλόπουλος  

mailto:tennisicon@gmail.com

