
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LADDER ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Αυτοματοποιημένο σύστημα αγώνων κατάταξης στα πρότυπα της ATP.  

Οι κανόνες οι οποίοι το διέπουν είναι οι εξής: 

 

Ranking Games 

========== 

Μπορείτε να καλείτε παίκτες που βρίσκονται έως και 4 θέσεις (βαθμολογικά) από πάνω σας.  

Για να καλέσετε ένα αντίπαλο, μπαίνετε στη κατάταξη και κάνετε κλικ πάνω στο όνομα του παίκτη που 

θέλετε, 

επιλέγοντας αποδοχή στην επόμενη καρτέλα που εμφανίζεται. 

Ο αντίπαλος σας θα ενημερωθεί με email για τη πρόσκληση σας. 

Οι πόντοι που θα παίρνει ο κάθε παίκτης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα βαθμολογίας: 

διαφορά 1 θέση > φαβορί 5 πόντους, ουτσάιντερ 6 πόντους 

διαφορά 2 θέσεις > φαβορί 4 πόντους, ουτσάιντερ 9 πόντους 

διαφορά 3 θέσεις > φαβορί 3 πόντους, ουτσάιντερ 12 πόντους 

διαφορά 4 θέσεις > φαβορί 2 πόντους, ουτσάιντερ 15 πόντους 

 

Αν δεν αποδεχτείτε μια πρόσκληση παίρνετε ποινή. Στις 3 ποινές υπάρχει αποκλεισμός από το σύστημα 

Ranking Game για 30 ημέρες. 

Εφόσον έχετε ήδη 2 προγραμματισμένους αγώνες Ranking Game, σε φάση εισαγωγής ημερομηνίας ή 

αποτελέσματος θα μπορείτε να απορρίψετε Ranking Game χωρίς ποινή. 

Εάν ένας παίκτης έχει δεχτεί πρόσκληση ΔΕΝ μπορεί να καλέσει κανέναν εάν δεν απαντήσει πρώτα στην 

εκκρεμή πρόσκληση. 

Εάν ένας παίκτης παίξει τον αγώνα του, δεν μπορεί να απορρίψει καμία πρόσκληση πριν περάσει το 

σκορ. 

Οι ίδιοι παίκτες δεν μπορούν να ξαναπαίξουν Ranking Game μεταξύ τους για 14 ημέρες. 

 

Οι αγώνες Tour Game θα φαίνονται στο σύστημα με κόκκινο χρώμα. 

 

Οι προθεσμίες για κάθε Ranking Game είναι: 

5 ημέρες για αποδοχή Ranking Game (αλλιώς υπάρχει ποινή) 

12 ημέρες για εισαγωγή ημερομηνίας και αποτελέσματος από την ημέρα της πρόσκλησης και όχι της 

αποδοχής (αλλιώς υπάρχει ποινή) 

 

Το Ranking Ranking ανανεώνεται κάθε Κυριακή βράδυ 24:00 

Οι αγώνες Ranking Game θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα set, με τελικό set Super Tie Break (10). 

Οι μπάλες θα πρέπει να προσκομίζονται από τον παίκτη που κάνει την πρόσκληση. 

 



 

Tournaments 

=========== 

Στο Ranking Ranking μετράνε όλα τα ετήσια τουρνουά που διοργανώνει ο όμιλος. Μόλις παρέλθει ο 

χρόνος θα αφαιρούνται και θα προσμετρούνται τα νέα τουρνουά. 

Σε κάθε τουρνουά που συμμετέχετε θα λαμβάνετε τους αντίστοιχους πόντους, ανάλογα με το γύρο 

αποκλεισμού. 

80pt W 

60pt RU 

45pt SF 

30pt QF 

20pt R16 

10pt R32 

05pt R64 

03pt R128 

 

Οι seeded παίκτες σε κάθε τουρνουά θα βγαίνουν από το τρέχον Ranking.  

Στο τέλος κάθε χρονιάς θα διεξάγεται και ένα Masters στο οποίο θα συμμετέχουν οι 8 πρώτοι του τρέχον 

Ranking. 


