
 

 

 

 
ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του παρόντος κανονισμού, είναι η καταγραφή των 
κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζονται, για την ομαλή διεξαγωγή των 
αγώνων κατάταξης (LADDER), μεταξύ των μελών του ομίλου. 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ : Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την σωστή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι η γραμματεία και η επιτροπή αγώνων 
κατάταξης(LADDER), που ορίζεται από το Δ.Σ. 
 
1.Η κατάταξη βγαίνει από τα εσωτερικά πρωταθλήματα και οι ανακατατάξεις 
στο διάστημα μεταξύ δύο πρωταθλημάτων. Οι παίκτες χωρίζονται σε ζώνες 
(λευκού και γκρι χρώματος) που καθορίζουν ποιος μπορεί να καλέσει ποιον.  
2.Το κάλεσμα γίνεται μέσω της γραμματείας του ομίλου, αφού συμπληρωθεί 
ειδικό, για τον σκοπό αυτό, έντυπο κλήσης από τον καλούντα, στο οποίο 
αναγράφεται και ημερομηνία κλήσης, (ημερομηνία κλήσης θεωρείται αυτή 
κατά την οποία έγινε η αίτηση). Στη συνέχεια συμφωνείται η ημερομηνία και 
ώρα του αγώνα απ’ ευθείας μεταξύ των μελών και ενημερώνεται η 
γραμματεία, η οποία φροντίζει για το κλείσιμο του γηπέδου. 
3. Το κλείσιμο των γηπέδων, για τους αγώνες κατάταξης (LADDER), 
υπολογίζεται στις κρατήσεις που δικαιούνται να κάνουν τα μέλη (σε γήπεδα), 
εβδομαδιαίως. 
4. Ημερομηνίες κλήσης και αγώνα αναγράφεται από την γραμματεία του 
ομίλου στον ειδικό πίνακα. Αν ο καλούμενος δεν ανταποκριθεί το πολύ σε 15 
ημέρες θεωρείται ηττημένος. 
5. ‘Ένας παίκτης έχει δικαίωμα να καλέσει σε αγώνα κατάταξης (LADDER) 
παίκτη που βρίσκεται στην ίδια ζώνη με αυτόν ή στην αμέσως επόμενη.  
6. Αν ο καλούμενος κερδίσει τον αγώνα, η κατάταξη παραμένει αμετάβλητη. 
Αν κερδίσει ο καλών, οι παίκτες ανταλλάσουν τις θέσεις τους: ο καλών 
καταλαμβάνει τη θέση του καλούμενου ενώ ο τελευταίος καταλαμβάνει τη 
θέση του καλούντος. 
7. Οι αγώνες κατάταξης που αφορούν θέση μέσα στην πρώτη οκτάδα 
κρίνονται στα (2) νικηφόρα sets. Σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 sets) παίζεται 
tie-break στους 10 πόντους για 3ο σετ. Για αυτούς τους αγώνες, τα μέλη θα 
πρέπει να κάνουν κράτηση γηπέδου για δύο ώρες.  
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8. Οι αγώνες κατάταξης που αφορούν θέσεις κάτω από την πρώτη οκτάδα 
κρίνονται στα εννέα (9) games (best-of-9). Αν ο αγώνας φθάσει στο 8-8, 
παίζεται tie-break 11 πόντων. Για αυτούς τους αγώνες, τα μέλη θα μπορούν 
να κάνουν κράτηση γηπέδου μόνο για μια ώρα (αν παίξουν μια καθημερινή) ή 
για δυο ώρες (αν παίξουν Σαββατοκύριακο).  
9. Δεν μπορεί ένας παίκτης να ξανακαλέσει παίκτη από τον οποίον έχασε 
αγώνα κατάταξης μέχρι το επόμενο τουρνουά. 
10. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα (λόγω καιρικών συνθηκών ή επειδή 
άλλα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του γηπέδου), ο αγώνας συνεχίζεται την 
αμέσως επόμενη εφικτή μέρα για τους αγωνιζόμενους, χωρίς πάντως να 
περάσουν περισσότερες από 8 ημέρες. Ο αγώνας συνεχίζεται ακριβώς από 
το σημείο διακοπής του. 
11. Παίκτης εκτός κατάταξης που θέλει να συμπεριληφθεί σε αυτήν μπορεί να 
προσκαλέσει σε αγώνα οποιοδήποτε παίκτη εντός της κατάταξης. Αν ο 
παίκτης εκτός κατάταξης νικήσει, παίρνει τη θέση του ηττημένου ενώ ο 
ηττημένος και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες μετατοπίζονται μια θέση κάτω. Αν 
χάσει, θα πρέπει για να μπει στην κατάταξη να καλέσει παίκτη μιας κατώτερης 
βαθμολογικής ζώνης. 
12. Ο κάθε παίκτης υποχρεούται να φέρει μαζί του μπάλες. 
13. Ορίζεται επιτροπή του LADDER, από τα μέλη που κάθε φορά αποτελούν 
την επιτροπή αγώνων του Ομίλου, η οποία θα λύνει τις διαφορές. 
14. Οι αγώνες LADDER γίνονται χωρίς διαιτητή. Σε περίπτωση 
αμφισβήτησης, ισχύει η γνώμη εκείνου από τους παίκτες που είναι κάθε φορά 
ο δέκτης (receiver). 
15. Ο νικητής υποχρεούται να ανακοινώσει μετά τον αγώνα το αποτέλεσμα 
στη γραμματεία, η οποία φροντίζει για την ενημέρωση του πίνακα κατάταξης. 
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