
                                                              GREEK NATIONAL TOUR [GNT]ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

   Τo GNT μέσω της BEACHTENNIS.io πλατφόρμας,σκοπό έχει να ενώσει τους διοργανωτές     
του Beach tennis της Ελλάδας,να δημιουργήσει Ελληνικά τουρνουά και juniors με 
πανελλήνια κατάταξη. 

   Για πρώτη φορά το Ελληνικό Beach tennis  αποκτάει δικό του καλεντάρι με τη 
συμμετοχή και συνδρομή όλων των διοργανωτών ανά την Ελλάδα,τη δικιά του 
πανελλήνια κατάταξη, με στόχο και κατάληξη σε θεσμοθετημένο ‘Πανελλήνιο  
Πρωτάθλημα’ ενηλίκων και πιο σημαντικό JUNIORS[μόρια για Πανεπιστήμιο]. 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Αυτοί οι κανονισμοί ρυθμίζουν την οργάνωση των GNT τουρνουά ,το σύστημα 
κατάταξης και γενικότερα διαδικασίες στα πλαίσια του tour. 

1.2. Τα τουρνουά διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ITF . 

1.3. Η διαχείριση των τουρνουά γίνεται από την πλατφόρμα της Beachtennis.io . 

1.4. Συμμετοχή στο GNT tour μπορούν να έχουν μόνο οι εγγεγραμένοι στην 
Beachtennis.io πλατφόρμα και έχοντας ενεργή την GNT  άδεια[κάρτα αθλητή]. 

 

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

    Το GNT  έχει 3 κατηγορίες. 

1. ΒΤ10 χωρίς χρηματικό  έπαθλο. 
2. ΒΤ50 με 400 ευρώ χρηματικό έπαθλο. 
3. ΒΤ100 με 1000 ευρώ χρηματικό έπαθλο. 

 Το κάθε τουρνουά  συμπεριλαμβάνει ταμπλό ανδρών και γυναικών .Τα χρηματκά 
έπαθλα μοιράζονται  εξίσου στους άντρες και τις γυναίκες.  

ΤΟ 35% παίρνει το πρώτο ζευγάρι και 15% το δεύτερο. 

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

  Το GNT tour έχει  σύστημα κατάταξης . 

  Μετριούνται τα 6 καλύτερα αποτελέσματα από τα τουρνουά ,για περίοδο ενός[1] 
χρόνου. 



  Η κατάταξη ενημερώνεται κάθε φορά που υποβάλλονται αποτελέσματα από νέα 
τουρνουά. 

3.2. ΠΙΝΑΚΑΣ βαθμολογίας 

   

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             ΝΙΚΗΤΗΣ       ΦΙΝΑΛΙΣΤ    ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ      ΟΧΤΑΔΑ     R16      R32 

      ΒΤ100               100 60 36 18 9 5 

      ΒΤ50  50  30 18 9 5 1 

      BT10  10 7 5 3 1 - 

   

 

3.3 Τα entry fees  είναι  μέχρι 20 ευρώ κατά άτομο για τις κατηγορίες BT10,BT50 και 
μέχρι 25 ευρώ για την κατηγορία BT100. 
 
 

4.ΑΔΕΙΕΣ[ΚΑΡΤΑ ΑΘΛΗΤΗ] 

. Όπως ειπώθηκε στην παράγραφο 1.4. μόνο παίκτες  με ενεργή άδεια ,μπορούν να 
συμμετέχουν σε GNT τουρνουά και να έχουν Ελληνική κατάταξη. 

. Η άδεια μπορεί να αποκτηθεί στην παρακάτω σελίδα. 

 https://beachtennis.io/get-licence [ο αθλητής/τρια πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό 
του Beachtennis.io]. 

. Tιμή αδείας 10 ευρώ 

.Διάρκεια αδείας 1 χρόνος 

.Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί οποτεδήποτε 

 

5.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

. Το τουρνουοά πρέπει να προστεθεί στην πλατφόρμα τουλάχιστον 20 μέρες πριν την 
έναρξή του. 

. Όλες οι σημαντικές πληροφορίες πρέπει να δίνονται στη σελίδα του τουρνουά. 

. Το πρόγραμμα και το ταμπλό πρέπει να δημοσιεύεται στη σελίδα του τουρνουά. 



. Στις επόμενες  2 μέρες από τη λήξη του τουρνουά ,πρέπει να υποβάλλονται τα 
αποτελέσματα στην πλατφόρμα. 

 


