
ACG 2018 International Sport Festival - Tennis Rules 

The tournament sign-in will take place at the Deree Tennis courts at 12:00 on Wednesday, 

March 28 and the matches will start immediately after the sign in. The players are responsible 

to be there when they are being called for their matches. The schedule of the matches and 

the approximate times of their match will be announced after the sign in on Wednesday. In 

case of a player delaying more than 15’ the player being present will be awarded the Winner. 

The scoring of the matches will be in accordance with the alternative scoring systems of the 

International Tennis Federation (I.T.F.) 

SCORE IN A SET  

1. “SHORT” SETS  

The first player who wins four games wins that set, provided there is a margin of two games 

over the opponent. If the score reaches four games all, a tie-break game shall be played. The 

winner is the player who wins two “short” sets. 

2.  MATCH TIE-BREAK (10 POINTS)  

When the score in a match is one set all, one 10-point tie-break game shall be played to 

decide the winner. This tie-break game replaces the deciding final set. The player who first 

wins ten points shall win this match tie-break and the match, provided there is a margin of 

two points over the opponent. During the tie-break, the players switch ends of the court after 

every six points are played. 

 ACG 2018 ISF Tennis coordinator: TBA 

ACG 2018 International Sport Festival - Κανόνες Tένις  

Η ώρα της παρουσίασης (sign-in) των παικτών του τουρνουά θα γίνει στα γήπεδα τένις του 

Deree στις 12:00 την Τετάρτη 28 Μαρτίου. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι εκεί την ίδια ώρα 

δεδομένου ότι οι αγώνες θα αρχίσουν αμέσως μετά. Οι παίκτες είναι υπεύθυνοι να βρίσκονται 

στον χώρο των γηπέδων όταν καλούνται για τον αγώνα τους. Το πρόγραμμα των αγώνων και 

η κατά προσέγγιση ώρα του αγώνα τους, θα ανακοινωθεί μετά το sign-in την Τετάρτη. Σε 

περίπτωση που ένας παίκτης καθυστερήσει άνω των 15' ο παίκτης που είναι παρών περνάει 

στον επόμενο γύρο. Το σύστημα του σκορ των αγώνων θα ακολουθεί τους κανόνες των 

εναλλακτικών συστημάτων βαθμολόγησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF) 

Σκορ στο Σετ  

1. "Μικρά" ΣΕΤ 

Ο πρώτος παίκτης που θα κερδίσει τέσσερα games, κερδίζει και το σετ, εφόσον έχει διαφορά 

δύο games από τον αντίπαλο. Αν το σκορ φτάσει 4-4 στα games, το σετ κρίνεται σε ένα tie-

break 10 πόντων. Ο νικητής είναι ο παίκτης που θα κερδίσει 2 "μικρά" σετ. 

2. MATCH tie-break (10 πόντοι) 

Όταν το σκορ σε έναν αγώνα γίνει 1-1 σετ, ο τελικός νικητής θα κριθεί από ένα tie-break 10 

πόντων. Αυτό το tie-break αντικαθιστά το νικητήριο σετ. Ο παίκτης που κερδίσει πρώτος δέκα 

πόντους κερδίζει το tie-break και τον αγώνα, με την προϋπόθεση ότι έχει κερδίσει δύο 

παραπάνω πόντους από τον αντίπαλο. Στην διάρκεια του tie-break οι παίκτες αλλάζουν μεριές 

του γηπέδου κάθε 6 πόντους.  

 ACG 2018 ISF Συντονιστής Τένις: TBA 


