Κανονιζμός Ladder
Smash Tripolis Tennis Club

1. Έλαο παίθηεο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ άλνδό ηνπ ζην ladder
πξνθαιώληαο νπνηνλδήπνηε παίθηε βξίζθεηαη έσο 5 ζέζεηο πάλσ απ’
απηόλ. Παξάδεηγκα: ν παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 20ε ζέζε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ηνπο παίθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο 19,18,17,16 θαη
15.
2. Οη παίθηεο πνπ επηζπκνύλ λα πξνζθαιέζνπλ ζε αγώλα ladder ζα
πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ αληίπαιό ηνπο θαη αθνύ θαλνλίζνπλ
ην κεηαμύ ηνπο παηρλίδη ηόηε ζα ελεκεξώζνπλ ηελ γξακκαηεία ησλ
αγώλσλ.
3. Κάζε παίθηεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ δύν (2)
ζπλαληήζεηο αλά κήλα. Δελ επηηξέπεηαη ε πξόζθιεζε ηνπ ίδηνπ παίθηε
πξν παξειεύζεσο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εβδνκάδσλ από ηελ ηειεπηαία
ζπλάληεζε εθηόο θαη αλ νη δύν παίρηεο ην απνδερηνύλ θαη δελ
εθθξεκεί πξόθιεζε από 3ν παίρηε.
4. Σε θάζε πεξίπησζε ν παίθηεο πνπ πξνθαιεί ζα πξέπεη λα ειέγρεη
αλ ν ππό πξόθιεζε παίθηεο είλαη ζηα όξηα ησλ παηθηώλ (σο πξνο ηελ
θαηάηαμή ηνπο) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη. Τα όξηα απηά ησλ παηθηώλ
ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε πξόθιεζε
κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νξίδεηαη ν αγώλαο. Αιιηώο ν αγώλαο δελ
κπνξεί λα θαλνληζηεί. Αλ δειαδή, ν παίθηεο Νν10 πξνθαιέζεη ηνλ
Νν6 θαη ζην κεηαμύ ν Νν6 πξνθαιέζεη ηνλ Νν4 θαη πάξεη ηε ζέζε ηνπ,
ηόηε ν αγώλαο (κεηαμύ ηνπ Νν10 θαη ηνπ ησξηλνύ Νν6) δε κπνξεί λα
γίλεη. Η πξόθιεζε δελ ηζρύεη απηόκαηα γηα ηνλ ησξηλό Νν5. Θα
πξέπεη, ν Νν10 λα ηνλ πξνθαιέζεη εθ λένπ. Τν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί
θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ν Νν10 ράζεη, ζην κεηαμύ, ηε ζέζε ηνπ από

θάπνηνλ άιιν παίθηε. Αλ δειαδή έρεη πξνθαιέζεη ηνλ Νν7 θαη πξηλ
από ηνλ κεηαμύ ηνπο αγώλα, ράζεη ηε ζέζε ηνπ θαη «πέζεη» ζην Νν11
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν αγώλαο ηνπ κε ηνλ Νν5 δελ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί.
5. Έλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα πξνθαιεί ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξνπο
από έλαλ παίθηεο. Μπνξεί όκσο ν ίδηνο λα πξνθιεζεί από έλαλ άιιν
παίθηε πξηλ γίλεη ν αγώλαο ηνπ κε ηνλ αξρηθό παίθηε (π.ρ. ν Νν7
πξνθαιεί ηνλ Νν6 θαη πξηλ από ηνλ αγώλα ηνπο πξνθαιείηαη από ηνλ
Νν11). Σε θάζε πεξίπησζε όκσο ζα πξέπεη νη παίθηεο κεηά από θάζε
αγώλα λα ειέγρνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ηα επηηξεπηά όξηα
πξόθιεζεο.
6. Έλαο παίθηεο πνπ ηειεί ππό πξόθιεζε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κελ
απνδερζεί πξόθιεζε από άιιν παίθηε έσο όηνπ γίλεη ν αγώλαο ηνπ κε
ηνλ παίθηε πνπ ηνλ πξνθάιεζε πξώηνο. Αλ ην επηζπκεί κπνξεί λα
απνδερζεί θαη άιιεο πξνθιήζεηο θαη θπζηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη
ν ίδηνο θάπνηνλ άιιν παίθηε. Καη εδώ ζα πξέπεη νη παίθηεο λα είλαη
πξνζεθηηθνί θαη λα ειέγρνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ηα επηηξεπηά
όξηα πξόθιεζεο.
7. Οη παίθηεο ηεο πξώηεο 3άδαο, Νν1, Νν2, Νν3 επεηδή δελ κπνξνύλ
λα πξνθαιέζνπλ άιινπο παίθηεο (ν Νν2 κπνξεί λα πξνθαιέζεη κόλν
ηνλ Νν1 θαη ν Νν1 θαλέλαλ) θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα
παξαγθσληζηνύλ από ηελ όιε δηαδηθαζία, ζα κπνξνύλ λα θαινύλ
παίθηεο, κέρξη θαη 3 ζέζεηο θάησ από ηελ δηθή ηνπο ζέζε.
8. Έηζη ν Νν 1 πρ: κπνξεί λα θαιέζεη ζε αγώλα ην Νν 2, Νν 3, Νν 4
ηεο θαηάηαμεο, κε ηνπο παξαπάλσ ήδε ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
9. Οη παίθηεο ηνπ Smash Summer Ladder δελ είλαη ππνρξεσκέλνη
λα απνδερηνύλ πεξηζζόηεξεο από κία «πξνθιήζεηο» ηελ εβδνκάδα,
αιιά, πάλησο, δελ κπνξνύλ λα δερζνύλ ιηγόηεξεο από δύν αλά
εκεξνινγηαθό κήλα.
10. Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη εληόο έμη εκεξώλ από ηεο
πξνζθιήζεσο, εθηόο θαη αλ αλώηεξε βία (θαηξηθέο ζπλζήθεο,
αζζέλεηα) δελ ην επηηξέπνπλ.
11. Ο παίθηεο πνπ θαιεί έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηελ
γξακκαηεία γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα λα
πξνζθνκίδεη ηηο κπάιεο, ε θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη
απνδεθηή θαη από ηνλ «πξνθαινύκελν».
12. Ο ληθεηήο ηνπ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώλεη ηε
γξακκαηεία ηνπ Smash Tripolis Tennis Club γηα ην όλνκα ηνπ
εηηεκέλνπ, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα θαη ην ζθνξ
13. Η θαηάηαμε ηνπ ladder
αλαξηάηαη ζην site ηνπ club
www.smashtripolis.gr θαζεκεξηλά.
14. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζηα δύν ληθεθόξα set ησλ 6 games (6-6 tie
break ησλ 7 πόλησλ) Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1-1 ζεη δηεμάγεηαη έλα
super tie break ησλ 10 πόλησλ. Ιζρύνπλ θαηά ηα ινηπά όινη νη θαλόλεο
ηεο ITF.

15. Σηελ πεξίπησζε δηεμαγσγήο αγώλα εάλ ληθεηήο είλαη ν
δηεθδηθεηήο, αλέξρεηαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν εηηεκέλνο θαη ν
εηηεκέλνο θαηέξρεηαη κία ζέζε, «ζπξώρλνληαο» ηνπο θάησ απ’ απηόλ
παίθηεο θαηά κία ζέζε. (παξάδεηγκα: Ο παίθηεο πνπ θαηέρεη ηελ 15ε
ζέζε πξνθαιεί ηνλ παίθηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ 12ε ζέζε. Εάλ ηνλ
ληθήζεη αλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ (12ε) θαη ν εηηεκέλνο «πέθηεη» ζηε
ζέζε 13 «ζπξώρλνληαο» ηνπο θάησ απ’ απηόλ παίθηεο θαηά κία ζέζε.
Σε πεξίπησζε ήηηαο ηνπ δηεθδηθεηή, απηόο ππνρσξεί θαηά κία ζέζε
(16ε) θαη ζηελ 15ε αλέξρεηαη ν παίθηεο πνπ θαηείρε ηελ 16ε ζέζε.
16. Παίθηεο πνπ αξλείηαη πξόθιεζε 2 θνξέο (4 δηαθνξεηηθέο
εκεξνκελίεο) ζεσξείηαη εηηεκέλνο κε 2-0 ζεη. Ο δηεθδηθεηήο
αλέξρεηαη ζηε δηθή ηνπ ζέζε. Ο ζεσξνύκελνο εηηεκέλνο
θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ δηεθδηθεηή. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
εκθαληζζεί ζηνλ θαζνξηζκέλν αγώλα έλαο από ηνπο παίθηεο ( κε
εκθάληζε ζεσξείηαη θαη ε κε έγθαηξε -ηνπιάρηζηνλ πξν ηξηώλ σξώλεηδνπνίεζε γηα ηπρόλ ύπαξμε εθηάθηνπ θσιύκαηνο) απηόο ζεσξείηαη
εηηεκέλνο θαη ηζρύνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.
17. Παίθηεο πνπ παξακέλνπλ αλελεξγνί (δελ έρνπλ κε πξσηνβνπιία
ηνπο παίμεη αγώλα ladder θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη ιόγνο
αλσηέξαο βίαο όπσο πρ ηξαπκαηηζκόο), γηα πεξηζζόηεξν από έλα κήλα
ζα νιηζζαίλνπλ πέληε ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε.
18. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο παίθηεο ζειήζεη λα κεηάζρεη ζην ladder
κεηά ηελ έλαξμή ηνπ, ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο θαηάηαμεο.
19. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή κπνξεί θαηά δηαζηήκαηα λα θιεξώλεη
δώξα θαη λα νξίδεη έπαζια ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηελ θαηάηαμε ηνπ
ladder.
20. Οη θαλόλεο, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, εξκελεύνληαη απνθιεηζηηθά
από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Smash Ladder.
21. Η σγεία ηοσ κάθε παίτηη/ηριας αποηελεί αηομική ηοσ/ηης
εσθύνη και οσδεμία εσθύνη θέρει η οργανωηική επιηροπή .
22. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Smash Tripolis Tennis Club
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ πην πάλσ θαλνληζκώλ
όηαλ θαη εθόζνλ θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεην. Απόιπηα ππεύζπλν
όξγαλν γηα ηελ εξκελεία ησλ θαλνληζκώλ απηώλ, είλαη ε επηηξνπή ηνπ
Smash Tripolis Tennis Club.

