
 

 

 

Καβούρι, 15/06/2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το εσωτερικό βαθμολογούμενο πρωτάθλημα TEAM CHALLENGE CUP Vol 2, είναι μια 

καινοτόμα ιδέα του Kavouri Tennis Club, που έδωσε άλλο χρώμα στα ερασιτεχνικά 

τουρνουά τένις, προσφέροντας την ευκαιρία στους αγωνιζόμενους να συμμετάσχουν σε μια 

διαφορετική διαδικασία.  

Οι ομάδες που κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις είναι οι εξής:  

ΟΜΑΔΑ ΣΑΚΑΛΑΡΙΔΗ     ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΔΗ 

Σακαλαρίδης Νίκος     Καλδής Γιώργος 

Λάντζης Χριστόφορος     Τολάρος Δημήτρης 

Πρεζάνης Γιάννης      Μαρτίνος Νίκος 

Κεφαλάς Χρήστος      Μαρτίνος Ανδρέας 

Καλτσάς Θανάσης      Ευκαρπίδης Λευτέρης 

Παυλίδου Λουκία      Μπαλτάς Δημήτρης 

Παπαδοπούλου Νατάσα     Κούτση Χάρις 

Σακαλαρίδη Αλεξάνδρα     Μαργέτη Κατερίνα  

 

Μια τελευταία αναμέτρηση, λοιπόν, και θα έχουμε την απόλυτη νικήτρια ομάδα, έπειτα από 

μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2020 και λόγω Covid 19 έφτασε τώρα στο τέλος της.  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και τίμησαν το TEAM 

CHALLENGE CUP Vol 2, την Babolat για την ευγενική χορηγία και τη στήριξη που 

παρείχε καθόλη τη διάρκεια του Τουρνουά, όπως και τις εταιρείες για τα δώρα που 

προσφέρουν στην κλήρωση της τελετής λήξης.  

Στις 18.00 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον αγώνα του Μονού Ανδρών στο Γήπεδο 1. 

Με τη λήξη του αγώνα Μονού Ανδρών θα ξεκινήσουν παράλληλα οι αγώνες του Διπλού 

Ανδρών και του Διπλού Μικτού. 

Θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις και η κλήρωση των δώρων μεταξύ των παρόντων 

συμμετασχόντων.  

 

  



 

Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι : 

✓ Μία συνδρομή COSMOTE Double Play-200, δωρεάν για ένα χρόνο  

Προσφορά της COSMOTE 

✓ 2 ζευγάρια υποδήματα PEGADA, 1 ανδρικό και 1 γυναικείο, συνολικής αξίας 114€  

Προσφορά της εταιρείας Α. ΣΤΑΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

✓ Για 4 τυχερούς, υπηρεσία πλεξίματος ρακέτας, αξίας 20€ έκαστη 

Προσφορά από την LION TENNIS 

✓ Για 2 τυχερούς, δωρεάν χρήση γηπέδων στο Kavouri Tennis Club, αξίας 100€ η κάθε μία 

Προσφορά από το Kavouri Tennis Club  

✓ Για 1 τυχερό, ένα ρολόι VENUS 1902, αξίας 200€  

Προσφορά από τον PATSEAS  

✓ Για 2 τυχερές παρέες των 2 ατόμων, από ένα γεύμα δωρεάν  

Προσφορά από το εστιατόριο EAT ΑΤ MILTON’S  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες της Νικήτριας Ομάδας κερδίζουν μία συμμετοχή στο νέο 

Τουρνουά που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο 2022 το Doubles Challenge Cup 2022/2023. 

 

 

 


