ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Κανόνες & Κανονισμοί 2015

Α. JUNIORS 13-15-17-17
Εισαγωγικό σημείωμα
• Για τις κατηγορίες Α/Κ 13-15-17-19, το σύστημα των Εθνικών Πρωταθλημάτων θα διεξαχθεί
με 32αρια κλειστά προκριματικά ταμπλό και με διπλά μόνο στο κυρίως ταμπλό.
• Για τις κατηγορίες Α/Κ 13-15-17-19 θα διοργανωθούν μέχρι συνολικά 6 Πρωταθλήματα, 5
Open και το Πανελλήνιο. Όπου είναι δυνατόν, ο προγραμματισμός θα δίνει τη δυνατότητα
στις κατηγορίες 15 και 17 να συμμετέχουν στην κατηγορία 19.
• Σε όλες τις κατηγορίες θα διεξαχθούν, στο τέλος της χρονιάς και βαθμολογούμενοι αγώνες
MASTERS, μεταξύ των πρώτων οκτώ της κάθε κατηγορίας.
• Όσα θέματα δεν αναφέρονται στους κανονισμούς, καλύπτονται από τους αντίστοιχους
κανόνες και κανονισμούς (Rules & Regulations) της WSF (World Squash Federation) και της
ESF (European Squash Federation).
• Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Κανόνες & Κανονισμούς, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του 2015.
• Σε όλο το κείμενο, όπου αναφέρονται οι λέξεις «παίκτης, αθλητής, κτλ.» εννοείται βεβαίως
και «παίκτρια, αθλήτρια, κτλ.».
• Η πρόταση της Επιτροπής Τοιχοσφαίρισης είναι οι παρόντες κανόνες και κανονισμοί να
ισχύσουν για 3 χρόνια, ήτοι 2015, 2016 και 2017.

Ειδικότερα για το 2015


Η Πανελλήνια Βαθμολογία θα υπολογίζεται με βάση τα 5 Open το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
και τα Masters.



Η βαθμολογία των διπλών δεν θα υπολογίζεται στην ατομική βαθμολογία των αθλητών.
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I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Για το 2015 οι αγώνες ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Κ 19
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά – Διπλά - Μεικτά)
β. 5 OPEN Πρωταθλήματα (Μονά - Διπλά)
γ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Α/Κ 17
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά – Διπλά - Μεικτά)
β. 5 OPEN Πρωταθλήματα (Μονά - Διπλά)
γ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Α/Κ 15
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά – Διπλά - Μεικτά)
β. 5 OPEN Πρωταθλήματα (Μονά - Διπλά)
γ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Α/Κ 13
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά – Διπλά - Μεικτά)
β. 5 OPEN Πρωταθλήματα (Μονά - Διπλά)
γ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
• Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες, Ομογενείς και αλλοδαποί αθλητές
νόμιμα εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Α. Επισημαίνουμε ότι στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα για τις κατηγορίες Α/Κ 13/15/17/19, μπορούν να συμμετάσχουν μόνον
Έλληνες αθλητές.
• Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα οι αθλητές αγωνίζονται μόνο σε μια ηλικιακή κατηγορία,
αλλά σε όποια ηλικιακή κατηγορία επιθυμούν υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτή που
ανήκουν ή μεγαλύτερη από αυτή που ανήκουν και όχι μικρότερη.
• Στα Open πρωταθλήματα, οι αθλητές και αθλήτριες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σε
περισσότερες της μιας ηλικιακής κατηγορία στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι αυτή που ανήκουν ή μεγαλύτερη από αυτή που ανήκουν και όχι
μικρότερη
• Πρωτάθλημα MASTERS: Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι αθλητές της πρώτης 8άδας.
Αθλητής ή αθλήτρια που βρίσκεται μέσα σε 2 ή περισσότερες οκτάδες θα έχει το δικαίωμα
της επιλογής σε ποια θα παίξει και οι θέσεις που θα μείνουν κενές και μόνο αυτές θα
καλύπτονται από τον 9ο εώς 12ο . Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Round Robin ή
των 2 ομίλων ανά κατηγορία.

ΕΦΟΑ, Κανόνες & Κανονισμοί Τοιχοσφαίρισης 2015
(2)

Αθλητές κάτω των 13 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
2002-2003 καθώς και οι αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2005 με την προϋπόθεση να έχουν
κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του
τουρνουά, στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.
Αθλητές κάτω των 15 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
2000 ως και 2003, καθώς και οι αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2005 με την προϋπόθεση να
έχουν κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του
πρωταθλήματος στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.
Αθλητές κάτω των 17 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
1998 ως και 2003.
Αθλητές κάτω των 19 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
1996 ως και 2003.
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για τη συμμετοχή αθλητών σε όλες τις κατηγορίες Α/Κ 13-15-17-19 ετών είναι υποχρεωτικά τα
παρακάτω:







Υποχρεωτικό δελτίο αθλητή, όπως αυτό εκδίδεται, θεωρείται ή ανανεώνεται από την
Ομοσπονδία.
Ιατρική βεβαίωση (ημερομηνία ενός έτους)
Ηλεκτρονική δήλωση (βλ. επόμενη ενότητα)
Κάρτα ασφάλισης, το κόστος της οποίας ορίζεται στα 25€ για όλες τις κατηγορίες και θα
ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της.
Παράβολο συμμετοχής
25 € για τα μονά-διπλά και 6 € αν παίζουν μόνο στα διπλά.

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
•

•

Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται από τους ίδιους τους αθλητές
απευθείας στην ΕΦΟΑ, ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή όπου αλλού
υποδείξει η Ομοσπονδία, με την προϋπόθεση ότι οι αθλητές διαθέτουν δελτίο από της
Ε.Φ.Ο.Α.
Οι δηλώσεις θα γίνονται πριν από τις ημερομηνίες οι οποίες θα αναφέρονται στις
προκηρύξεις κάθε πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:
 Για τα Open Πρωταθλήματα οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε όποιες
κατηγορίες επιθυμούν και τους επιτρέπεται ηλικιακά να συμμετάσχουν και το
ηλεκτρονικό σύστημα θα τους τοποθετήσει αυτόματα στο πρωτάθλημα που μπορούν
τελικά να αγωνιστούν, με κριτήριο τη βαθμολογία τους στις κατηγορίες που έκαναν τη
δήλωση.
 Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ταμπλό σε κάποιο Open πρωτάθλημα οι αθλητές, θα
δίνεται η δυνατότητα στον επιδιαιτητή να ενώνει ηλικιακές κατηγορίες ώστε να
συμπληρωθεί το ταμπλό.
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Σε περίπτωση απόσυρσης, μετά το τέλος των δηλώσεων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή
του ως επί τόπου αναπληρωματικού σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα την ίδια εβδομάδα.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές,
απευθείας στην WSF ή την ESF και σε συνεργασία με την ΕΦΟΑ όπου αλλού προβλέπεται από
τις προκηρύξεις (απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση SPIN από την WSF και ESF) Η δήλωση
για τους συνοδούς προπονητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να θεωρηθούν ότι είναι «επίσημος
προπονητής για την Ελλάδα» σε κάθε τουρνουά της WSF και ESF, θα πρέπει να γίνεται μόνο
εγγράφως, στα γραφεία της ΕΦΟΑ, μέχρι την Τρίτη, της εβδομάδας που λήγουν οι δηλώσεις
συμμετοχής του κάθε Τουρνουά.
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προπονητές είναι περισσότεροι από έναν, η επιλογή
θα γίνεται από την Επιτροπή Τοιχοσφαίρισης της Ομοσπονδίας.
Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
•
•

•

Η απόσυρση συμμετοχής, γίνεται όπως και η δήλωση, για όλα τα επίσημα Open
πρωταθλήματα οποιουδήποτε επιπέδου (Πανελλήνιο, Open).
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από ένα, κάποια ή όλα τα
πρωταθλήματα που έχει δηλώσει συμμετοχή, μέσα στα χρονικά περιθώρια τα οποία
αναφέρουν οι προκηρύξεις των αγώνων.
Στην περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης, από τα Εθνικά πρωταθλήματα ισχύουν τα
εξής:
1. Αθλητής του προκριματικού ή του κυρίως ταμπλό που δεν θα παρουσιαστεί στο
sign-in και δεν έχει κάνει έγγραφη απόσυρση, τιμωρείται με αφαίρεση δύο
βαθμών
2. Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση ή στη
διάρκεια των αγώνων, χωρίς να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση της οποίας
πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει θεωρημένο αντίγραφο από τον επιδιαιτητή των
αγώνων ή την ΕΦΟΑ, τιμωρείται με αφαίρεση δύο βαθμών, παίρνει όμως τους
βαθμούς μέχρι του σημείου που αγωνίστηκε.
3. Απόσυρση για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται μέχρι δύο Open Πρωταθλήματα
ετησίως χωρίς αφαίρεση βαθμών.
4. Για να μην τιμωρηθεί ο αθλητής, οφείλει να κατέχει ιατρική βεβαίωση την
οποία:
- Να αποστείλει με FAX στην έδρα της διοργάνωσης πριν από την ώρα
διεξαγωγής του προγραμματισμένου αγώνα του
- Να αποστείλει στην ΕΦΟΑ, την πρωτότυπη, μέχρι τη λήξη των αγώνων.
5. Ιατρική βεβαίωση μετά την έναρξη των αγώνων και μέχρι το τέλος αυτών,
χορηγείται μόνο από τον ιατρό των αγώνων. Σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος
εκτός του χώρου διεξαγωγής των αγώνων, αποστέλλεται η ιατρική γνωμάτευση
του θεράποντος ιατρού, άμεσα, στον γιατρό των αγώνων. Ο ιατρός των αγώνων
έχει το δικαίωμα να μην την κάνει αποδεκτή σύμφωνα με την κρίση του. (απόφ.
Εθνικής Επιτροπής 20.12.08).
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III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ













Η ενημέρωση των αθλητών, για τις προκηρύξεις, τις δηλώσεις, τις αποσύρσεις, την
εξέλιξη των συμμετοχών και την επιλογή του πρωταθλήματος που τελικά θα
συμμετάσχουν, θα γίνεται μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α.
www.efoa.gr. Ουδεμία αναδημοσίευση ή άλλη πηγή αναγνωρίζεται.
Οι αθλητές των Open πρωταθλημάτων και του κυρίως ταμπλό του Πανελληνίου,
υποχρεούνται να υπογράφουν για τη συμμετοχή τους (Sign-In) στην έδρα των αγώνων,
την ημέρα και ώρα που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη. Με το κλείσιμο του Sign-In θα
ακολουθεί η κλήρωση του σχετικού ταμπλό.
Οι αθλητές που έχουν κάρτα ελεύθερης συμμετοχής (wild card) δεν υποχρεούνται σε
εγγραφή (Sign-In).
Οι αθλητές που δηλώθηκαν εγκαίρως και έμειναν εκτός από το Κυρίως Ταμπλό ή από
αυτό των Προκριματικών, μπορούν να προσέλθουν και να υπογράψουν την ημέρα και
ώρα του sign in (αναπληρωματικοί) και θα έχουν προτεραιότητα από αθλητές που δεν
δηλώθηκαν στο πρωτάθλημα και εμφανίζονται στον χώρο των αγώνων (επί τόπου
αναπληρωματικοί). Οι κενές θέσεις θα συμπληρώνονται πρώτα από τους έχοντες κάνει
αρχική δήλωση (αναπληρωματικοί) και στη συνέχεια από τους υπόλοιπους επί τόπου
αναπληρωματικούς με την Βαθμολογία τους, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός του
ταμπλό των αγώνων που προκηρύχτηκε από την ΕΦΟΑ . Στις ισοβαθμίες γίνεται
κλήρωση. Στα Open πρωταθλήματα συμπληρώνεται μόνο το ταμπλό που έχει κενές
θέσεις και δεν ανοίγει νέο (π.χ. προκριματικών αν δεν υπάρχει)
Αθλητής που έχει χάσει στα προκριματικά μπορεί να υπογράψει σε λίστα τυχερού
χαμένου (lucky looser) και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο κυρίως ταμπλό τότε
αγωνίζεται σ' αυτό. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των αθλητών που έχασαν
στον τελευταίο γύρο των προκριματικών και έχουν βαθμολογία. Εάν οι θέσεις δεν
καλυφθούν με τους βαθμολογημένους παίκτες γίνεται κλήρωση μεταξύ των
αβαθμολόγητων αθλητών που έχασαν στον τελευταίο γύρο προκριματικών.
Οι αθλητές υποχρεούνται σε, μέχρι τρείς (3) αγώνες την ημέρα, οι οποίοι θα πρέπει να
απέχουν τουλάχιστον τρείς (3) ώρες μεταξύ τους, εκτός και αν ο αθλητής συμφωνήσει
να αγωνισθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα, καθώς και σε διαιτησία αν τους
ζητηθεί. Η σειρά των αγώνων καθορίζεται από τον επιδιαιτητή.
Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21:30 εκτός αν
ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν και συμφωνήσουν γι' αυτό ο επιδιαιτητής και ο
γιατρός των αγώνων.
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IV. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α/Κ 12/14/16/18
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ανοικτής
Προκριματικά
συμμετοχής
32άρι ταμπλό
22 άμεσες συμμετοχές
Κυρίως
ταμπλό
8 από προκριματικά
μέχρι 2 w.c. ΕΦΟΑ

ΔΙΠΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά
ανοικτής
συμμετοχής
Κυρίως ταμπλό
16άρι ταμπλό
11 άμεσες αποδοχές
4 από προκριματικά
1 w.c. Ε.Φ.Ο.Α.




OPEN
32άρι ταμπλό
32άρι ταμπλό
22 άμεσες συμμετοχές
8 από προκριματικά
μέχρι 2 w.c. ΕΦΟΑ

ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ
OPEN

16άρι
ταμπλό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά
ανοικτής
συμμετοχής
Κυρίως ταμπλό
16άρι ταμπλό
11 άμεσες αποδοχές
4 από προκριματικά
1 w.c. Ε.Φ.Ο.Α.

OPEN

8άρι
ταμπλό

Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στα Διπλά Μικτά.
Η επιλογή των ζευγαριών που θα συμμετέχουν στα ταμπλό των διπλών, θα γίνεται με
βάση την ατομική βαθμολογία τους.
Στα Open πρωταθλήματα οι αγώνες των διπλών θα διεξάγονται, αν το επιτρέπουν οι
συνθήκες.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑ
Πανελλήνιο (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό):
3 νικηφόρα games.
Open Πρωταθλήματα (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό):
3 νικηφόρα games.

ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό):
2 νικηφόρα games
Open Πρωταθλήματα (Κυρίως ταμπλό)
2 νικηφόρα games.

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η γενική βαθμολογία είναι μία, συνδυαστική Μονών και Διπλών και διατηρείται για 52
εβδομάδες (Rolling). Εβδομάδα αγώνων θεωρείται αυτή η οποία περιέχει την ημερομηνία
έναρξης του κυρίως ταμπλό.
Κατηγορίες 13-15-17-19: Προσμετρούνται οι βαθμολογήσεις από: α) τα 5 Open
Πρωταθλήματα, β) το Masters και γ) το Πανελλήνιο.
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 19: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 19αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 1996-2002.
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 17: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 17αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 1998-2002.
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 15: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 15αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 2000 - 2005 (κλεισμένα τα 10)
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 13: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 13αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 2002 - 2005 (κλεισμένα τα 10)
Βαθμολογική βάση η βαθμολογία των 15αριών. Μειωμένη ποσόστωση 50%
για τα 13άρια, αυξημένη στο 100% για τα 17άρια και αυξημένη κατά 150% για
τα 19άρια.
Οι βαθμολογίες που αποκτούνται σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία προσμετρούνται
μόνο στην κατηγορία αυτή, ενώ μπορούν να μεταφερθούν στην μικρότερη ως εξής:
α. 17άρια: δεν μεταφέρουν βαθμολογία από τα Open πρωταθλήματα των Α/Κ 19
β. 15άρια: 2 βαθμολογήσεις 17αριών
γ. 13άρια: 2 βαθμολογήσεις 13αριών
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Η βαθμολογία θα εκδίδεται κάθε βδομάδα ή αραιότερα, αν δεν υπάρχει αγωνιστική
δραστηριότητα και θα φέρει τον αριθμό της εβδομάδας έκδοσης.
Όλα τα πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με βάση την Πανελλήνια βαθμολογία της
εβδομάδας που γίνονται οι κληρώσεις.

Επισημάνσεις
Οι αθλητές οι οποίοι περνούν τον 1ο γύρο, είτε των προκριματικών είτε του κυρίως Ταμπλό, με
BYE ή με W.O. ή με MEDICAL και χάνουν στο 2ο γύρο, λαμβάνουν πόντους ηττημένου του 1 ου
γύρου.
Οι αθλητές που αγωνίζονται στο κυρίως ταμπλό σαν τυχεροί χαμένοι (lucky looser) παίρνουν
μόνο τους βαθμούς, από τη θέση που θα καταλάβουν, στο κυρίως ταμπλό.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αθλητής αγωνισθεί στα προκριματικά ενώ η βαθμολογία
του θα τον κατέτασσε στο κυρίως ταμπλό, εφόσον προκριθεί, θα πάρει μόνο τους πόντους που
του αντιστοιχούν από την πορεία του στο κυρίως ταμπλό και όχι πόντους πρόκρισης από τα
προκριματικά.
Βαθμολογία από προκριματικά για το κυρίως ταμπλό παίρνουν μόνο όσοι έχουν κάνει νίκη σε
αγώνα προκριματικών.
Σε όλες τις διοργανώσεις, εάν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές οι
αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι.
Δεν μπορεί να προστεθεί βαθμολογία από διεθνή σε αριθμό μεγαλύτερο από τον μέχρι τότε
διεξαχθέντων και προσμετρούμενων Εθνικών Πρωταθλημάτων.
ΓΕΝΙΚΑ
Η βαθμολογία του 2015 θα εξάγεται με βάση τους πίνακες που ακολουθούν και συνάδει με
τους πίνακες βαθμολόγησης Juniors της ESF :


Η βαθμολογία για κατάταξη σε όλους τους αγώνες μονών και διπλών θα είναι η ενιαία
συνδυαστική.
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Οι πίνακες τη Βαθμολογίας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:

2015 - Βαθμολογία Μονά Α/Κ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Νικητής γύρου 8
Ηττημένος γύρου 8

13άρια
50%

135.00
90.00
67.50
50.25
40.50
36.00
32.25
27.00
22.50
19.50
18.75
18.00
17.25
16.50
15.75
14.25
11.25
10.50
9.75
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
2,5
2,5

15άρια
100%
Κυρίως ταμπλό

270.00
180.00
135.00
100.50
81.00
72.00
64.50
54.00
45.00
39.00
37.50
36.00
34.50
33.00
31.50
28.50
22.50
21.00
19.50
18.00
17.50
17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50
14.00
13.50
13.00
12.50
12.00
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
5
5

17άρια

19άρια

150%

200%

405.00
270.00
202.50
150.75
121.50
108.00
96.75
81.00
67.50
58.50
56.25
54.00
51.75
49.50
47.25
42.75
33.75
31.50
29.25
27.00
26.25
25.50
24.75
24.00
23.25
22.50
21.75
21.00
20.25
19.50
18.75
18.00

540.00
360.00
270.00
101.00
162.00
144.00
129.00
108.00
90.00
78.00
75.00
72.00
69.00
66.00
63.00
57.00
45.00
42.00
39.00
36.00
35.00
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
24.00

10
10

12,5
12,5

2015 - Βαθμολογία Διπλά Α/Κ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
1
2
3-4
5-8
9-16

13άρια

15άρια

17άρια

19άρια

50%
15
12,5
10
6,5
4

100%
30
25
20
13
8

200%
60
50
40
26
16

250%
75
62,5
50
32,5
20
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2015 - Βαθμολογία Μονά Α/Κ
OPEN

13άρια

15άρια

17άρια

19άρια

50%

100%

200%

250%

270.00
180.00
135.00
100.50
81.00
72.00
64.50
54.00
45.00
39.00
37.50
36.00
34.50
33.00
31.50
28.50
22.50
21.00
19.50
18.00
17.50
17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50
14.00
13.50
13.00
12.50
12.00

405.00
270.00
202.50
150.75
121.50
108.00
96.75
81.00
67.50
58.50
56.25
54.00
51.75
49.50
47.25
42.75
33.75
31.50
29.25
27.00
26.25
25.50
24.75
24.00
23.25
22.50
21.75
21.00
20.25
19.50
18.75
18.00

10
10

12,5
12,5

Κυρίως ταμπλό
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Νικητής γύρου 8
Ηττημένος γύρου 8

67.50
45,00
33.75
25.125
20.25
18,00
16.125
13.50
11.25
9.75
9.375
9,00
8.625
8.25
7.875
7.125
5.625
5.25
4.875
4.50
4.375
4.25
4.125
4,00
3.875
3.75
3.625
3.50
3.375
3.25
3.125
3,00
2,5
2,5

135.00
90.00
67.50
50.25
40.50
36.00
32.25
27.00
22.50
19.50
18.75
18.00
17.25
16.50
15.75
14.25
11.25
10.50
9.75
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
5
5

2015 - Βαθμολογία Διπλά Α/Κ
OPEN
1
2
3-4
5-8
9-16

13άρια

15άρια

17άρια

19άρια

50%
15
12,5
10
6,5
4

100%
30
25
20
13
8

200%
60
50
40
26
16

250%
75
62,5
50
32,5
20
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MASTERS Α/Κ
Κατάταξη 13άρια 15άρια 17άρια 19άρια
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

40

80

160

200

35

70

140

175

30

60

120

150

25

50

100

125

20

40

80

100

15

30

60

75

10

20

40

50

5

10

20

25
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Β. ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Εισαγωγικό σημείωμα
• Για τις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών θα διοργανωθούν συνολικά 5 Πρωταθλήματα, 4 Open
και το Πανελλήνιο.
• Στο τέλος της χρονιάς θα διεξαχθούν και βαθμολογούμενοι αγώνες MASTERS, μεταξύ των
πρώτων οκτώ της κάθε κατηγορίας.
• Όσα θέματα δεν αναφέρονται στους κανονισμούς, καλύπτονται από τους αντίστοιχους
κανόνες και κανονισμούς (Rules & Regulations) της WSF (World Squash Federation) και της
ESF (European Squash Federation).
• Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Κανόνες & Κανονισμούς, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του 2015.
• Σε όλο το κείμενο, όπου αναφέρονται οι λέξεις «παίκτης, αθλητής, κτλ.» εννοείται βεβαίως
και «παίκτρια, αθλήτρια, κτλ.».
• Η πρόταση της Επιτροπής Τοιχοσφαίρισης είναι οι παρών κανόνες και κανονισμοί να
ισχύσουν για 3 χρόνια,2015,2016,2017.

Ειδικότερα για το 2015


Η Πανελλήνια Βαθμολογία θα υπολογίζεται με βάση τα 4 Open το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
και τα Masters.



Η βαθμολογία των διπλών δεν θα υπολογίζεται στην ατομική βαθμολογία των αθλητών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες, Ομογενείς και αλλοδαποί αθλητές νόμιμα
εγγεγραμμένοι της Ε.Φ.Ο.Α. από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Επισημαίνουμε
ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών μπορούν να συμμετάσχουν μόνον Έλληνες
αθλητές-τριες.
Στα ΔΙΕΘΝΗ Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλήτριες από το
δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με τον κανονισμό της WSF. (Age Eligibility
Rule).
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Θεωρημένο δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. ενός (1) έτους από ιατρό (απόφ. Εθνικής Επιτροπής
20.12.08) για συμμετοχή σε αγώνες.
2. Κάρτα ασφάλισης αθλητή που εκδίδεται πριν την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς που
θα αγωνισθεί ο αθλητής και έχει κόστος 25 € για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες
με ισχύ 12 μηνών από την πληρωμή της.
3. Παράβολο συμμετοχής 25 € για μονά-διπλά και 8 € μόνο για τα διπλά.

ΙΙ. ΑΓΩΝΕΣ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Διεθνών Αγώνων Ανδρών-Γυναικών, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα
Πρωταθλήματα WSF και ESF.
2. Εθνικών Αγώνων Ανδρών-Γυναικών, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα
Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Επιτροπή Τοιχοσφαίρισης της Ομοσπονδίας και
συγκεκριμένα, για το 2015 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 64άρι ταμπλό και
προκριματικά ανοικτής συμμετοχής και τα Ανοιχτά (ΟPEN) Πανελλαδικά, προκειμένου:
να υπάρχει αρκετή αγωνιστική δραστηριότητα, να υπάρχει δυνατότητα σε όσους
επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά να το κάνουν και με αυτούς τους αγώνες
(παράλληλα με τους διεθνείς) και τέλος να δημιουργηθεί αγωνιστικό αντικείμενο για
όσους και όσες θέλουν να ασχοληθούν με το αγωνιστικό τένις και μετά τα juniors.
Τα Ανοιχτά (OPEN) Πανελλαδικά Πρωταθλήματα θα είναι ανοικτής συμμετοχής με βαθμολογία
όπως αυτή των Πανελλαδικών του 2015 και θα διοργανώνονται από την Ε.Φ.Ο.Α. Το μέγεθος
του τυχόν prize money, τα έξοδα και η διοργάνωση κάθε πρωταθλήματος, είναι αποκλειστική
ευθύνη των διοργανωτών στους οποίους θα αναθέσει η Επιτροπή Τοιχοσφαίρισης της Ε.Φ.Ο.Α.
την διοργάνωση, χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση η Ομοσπονδία.

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ


Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται από τον αθλητή με συμπλήρωση
του ειδικού εντύπου και υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού Μητρώου του αθλητή,
ως εξής:
α. Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πρωτάθλημα 15 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στην
Ε.Φ.Ο.Α.
β. Για τα ΟΡΕΝ 7 ημέρες πριν την έναρξη των διοργανωτή.
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ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές,
απευθείας στην WSF και ESF και σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Α. όπου αλλού προβλέπεται
από τις προκηρύξεις.
(Απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση IPIN από την WSF ή την ESF).

Γ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από αγωνιστική διοργάνωση ως
εξής:
1. Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πρωτάθλημα 7 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στην Ε.Φ.Ο.Α.
Επισημαίνεται ότι η απόσυρση είναι αποκλειστική ευθύνη των.
2. Για τα ΟΡΕΝ 5 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στο διοργανωτή όμιλο.
Επισημαίνεται ότι η απόσυρση είναι αποκλειστική ευθύνη των.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν τα εξής:
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη έγκαιρη απόσυρση για ιατρικούς λόγους, επιτρέπεται μέχρι δύο
πρωταθλήματα ετησίως χωρίς αφαίρεση βαθμών. Ο αθλητής οφείλει να αποστείλει
στην έδρα της διοργάνωσης με fax πριν τον προγραμματισμένο αγώνα ή μετά στην
Ε.Φ.Ο.Α. την επίσημη ιατρική βεβαίωση μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου
πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνει και φυλάσσει αντίγραφο
αυτής θεωρημένο από αυτόν που την παρέλαβε.
2. Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση, χωρίς να
προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση, τιμωρείται με αφαίρεση 3 βαθμών από την
Πανελλαδική του Βαθμολογία, την οποία είχε εκείνη την χρονική στιγμή (όχι των
διεθνών).
3. Απόσυρση μετά την έναρξη των αγώνων για ιατρικούς λόγους γίνεται με βεβαίωση
μόνο από το γιατρό των αγώνων. Σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος εκτός του χώρου
διεξαγωγής των αγώνων, αποστέλλεται η ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού,
άμεσα, στον γιατρό των αγώνων. Ο ιατρός των αγώνων έχει το δικαίωμα να μην την
κάνει αποδεκτή σύμφωνα με την κρίση του (απόφ. Εθνικής Επιτροπής 20.12.08).
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι προκηρύξεις των αγώνων και κάθε σχετική πληροφορία θα αναρτώνται στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. και είναι υποχρέωση των ομίλων και των αθλητών να λαμβάνουν
γνώση από εκεί.
Είναι ευθύνη κάθε αθλητή να ενημερωθεί από τη διοργάνωση των αγώνων για το αν
αγωνίζεται στο κυρίως ταμπλό ή στα προκριματικά


ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Κάθε αθλητής υποχρεούται να υπογράψει τη συμμετοχή του (sign-in)
σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από την προκήρυξη των αγώνων. Με το κλείσιμο του
sign-in θα ακολουθεί κλήρωση.
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ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δεν θα υπάρχει εγγραφή (sign-in) για τους αθλητές του κυρίως
ταμπλό καθώς και για τους αθλητές που έχουν wild card (κάρτα ελεύθερης
συμμετοχής). Η κλήρωση γίνεται την προηγούμενη μέρα από την έναρξή του και όχι
αργότερα από τις 17:00. Το πρόγραμμα των αγώνων για το κυρίως ταμπλό
ανακοινώνεται δύο (2) ώρες μετά την κλήρωση και είναι υποχρέωση των αθλητών να
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των αγώνων του τουρνουά ή να επισκεφθούν την
επίσημη ιστοσελίδα www.efoa.gr για να ενημερωθούν πότε αγωνίζονται.

Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο τουρνουά μπορεί να υπογράψει στην λίστα των
αναπληρωματικών παρόντων (Alternate on site) που θα ανοίγεται κατά τη διάρκεια του sign-in
των προκριματικών αγώνων και θα κλείνει με την λήξη του. Επίσης μπορεί να υπογράψει για το
κυρίως ταμπλό ως επί τόπου αναπληρωματικός (Alternate on site) εφόσον δεν υπάρχουν
προκριματικά. Προηγούνται οι αθλητές που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και σε περίπτωση
ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.
Οι αθλητές υποχρεούνται σε, μέχρι τρείς (3) αγώνες την ημέρα, οι οποίοι θα πρέπει να
απέχουν τουλάχιστον τρείς (3) ώρες μεταξύ τους, εκτός και αν ο αθλητής συμφωνήσει να
αγωνισθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα, καθώς και σε διαιτησία αν τους ζητηθεί. Η σειρά
των αγώνων καθορίζεται από τον επιδιαιτητή.
Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 22:00, εκτός αν
ειδικές καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν, με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν γι΄ αυτό, ο
επιδιαιτητής και ο γιατρός των αγώνων.
Αθλητής που έχει χάσει στα προκριματικά μπορεί να υπογράψει σε λίστα τυχερού χαμένου
(lucky loser) και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο κυρίως ταμπλό τότε αγωνίζεται σ΄ αυτό. Η
επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των αθλητών που έχασαν στον τελευταίο γύρο των
προκριματικών και έχουν βαθμολογία. Εάν οι θέσεις δεν καλυφθούν με τους
βαθμολογημένους παίκτες γίνεται κλήρωση μεταξύ των αβαθμολόγητων αθλητών που έχασαν
στον τελευταίο γύρο προκριματικών.
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ΙΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

MONA
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής

Κυρίως ταμπλό

64άρι ταμπλό
44 άμεσες συμμετοχές
16 προκριματικά
4 wild cards Ε.Φ.Ο.Α.

OPEN
ανοικτής συμμετοχής
32άρι ταμπλό
14 άμεσες συμμετοχές
16 από τα προκριματικά
1 wild card ΕΦΟΑ
1 w.c. από διοργανωτές

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΑ: Οι αγώνες των προκριματικών και του κυρίως ταμπλό του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ θα διεξάγονται στα 3 νικηφόρα games με. Οι αγώνες των προκριματικών σε
όλα τα άλλα Πρωταθλήματα θα διεξάγονται στα 3 νικηφόρα games, εκτός αν ειδικές συνθήκες
επιβάλουν την διεξαγωγή των αγώνων στα 2 νικηφόρα games.
Διακριτές Θέσεις (Seeds): Ο αριθμός των διακριτών θέσεων (seeds) θα προσδιορίζεται από τον
κανονισμό της WSF, όπου ο αριθμός των διακριτών θέσεων σε κάθε ταμπλό αγώνων, είναι κατ’
ελάχιστο το 25% των θέσεων του ταμπλό και κατά μέγιστο 16 θέσεις.


Η επιλογή των διακριτών θέσεων (seeded players) και η λίστα αποδοχής, για την
κατάρτιση των ταμπλό, θα γίνεται με βάση την πανελλήνια βαθμολογία των παικτών την
εβδομάδα ολοκλήρωσης των δηλώσεων συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν
αναρτηθεί η λίστα αποδοχής.



Στην περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα, παίχτες με βαθμολογία
PSA ή WSA, τότε αυτοί προηγούνται στην κατάταξη των διακριτών θέσεων των παιχτών
που έχουν πανελλήνια βαθμολογία και κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία τους
στο PSA και το WSA.
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ΙV. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Οι βαθμολογίες ανά πρωτάθλημα διαμορφώνονται για το 2015 ως εξής:
Εθνικά Πρωταθλήματα Μονά με ανεξάρτητη βαθμολογία:
ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Νικητής
Τελικός
Ημιτελικοί
Προημιτελικοί
Γύρος 16
Γύρος 32
Γύρος 64
Νικητής τελευταίου γύρου προκρ.
Ηττημένος τελευταίου γύρου προκρ.

ΜΟΝΑ
Πανελλήνιο
Open
45
20
30
14
18
9
11
5
6
3
3
1,5
0
0
0
0
0

V. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Η Εθνική κατάταξη θα εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά την λήξη των αγώνων.
Αν το διάστημα από την λήξη ενός πρωταθλήματος μέχρι τη λήξη των δηλώσεων του επόμενου
είναι μικρότερο των 12 εργάσιμων ημερών η κλήρωση του επόμενου θα μπορεί να γίνεται και
με την αμέσως προηγούμενη εκδοθείσα βαθμολογία.
Οι βαθμολογίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. και οι αθλητές έχουν
δικαίωμα ένστασης εντός 2 ημερών. Μετά το διήμερο και την εξέταση τυχόν ενστάσεων
θεωρούνται οριστικές.
Οι ενστάσεις εξετάζονται άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Ε.Φ.Ο.Α.
Η βαθμολογία θα είναι αθροιστική όλων των βαθμολογούμενων πρωταθλημάτων στα οποία
θα συμμετέχουν οι παίκτες-τριες, Open και Πανελλήνιο, και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Μήνας
αγώνων θεωρείται ο μήνας εντός του οποίου αρχίζει το κυρίως ταμπλό.
Σε όλες τις διοργανώσεις, αν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές οι
αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι.
Πόντοι δεν δίδονται εάν δεν συγκεντρωθούν και αγωνισθούν στο κυρίως ταμπλό διοργάνωσης
τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές (διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια πρώτου γύρου).
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Για το κεφάλαιο Διαιτησία, προβλέπονται τα εξής:
Οι διοργανωτές που θα αναλαμβάνουν την διοργάνωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος της
Ε.Φ.Ο.Α., πρέπει να έχουν επίσημη οργανωτική ομάδα που θα περιλαμβάνει





έναν (1) επιδιαιτητή επιπέδου SILVER BADGE, ή WHITE BADGE ή LEVEL 1
αριθμό διαιτητών πιστοποιημένων από την Ευρωπαϊκή ή Παγκόσμια Ομοσπονδία
(ESF ή WSF)
βοηθών επιδιαιτητή
και θα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της "on site" διαιτησίας, στο κάθε
Πρωτάθλημα.

Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη
λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί). Σε περίπτωση άρνησης
θα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία
αθλητής ο οποίος είναι συγγενής έως δευτέρου βαθμού ενός εκ των δυο αγωνιζομένων
αθλητών.

ΕΔΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Οι διοργανωτές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή επίσημων πρωταθλημάτων, πρέπει να
διαθέτουν γήπεδα διεθνών προδιαγραφών σύμφωνα με τους κανονισμούς της ESF.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Η σωστά οργανωμένη και σύμφωνη με τα ισχύοντα στην τοιχοσφαίριση, διοργάνωση των
Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και επιπέδων, είναι πολύ σημαντική και αποτελεί
βασική προτεραιότητα της ΕΦΟΑ.
Ο Επιδιαιτητής ή ο Διευθυντής του τουρνουά υποχρεούται να στείλει εντός τριών (3) ημερών
τα αποτελέσματα των αγώνων που διοργάνωσαν μαζί με, την Αναφορά του Επιδιαιτητή, την
επίσημη Φόρμα αγώνων της ΕΦΟΑ ή των Διεθνών Οργανισμών πλήρως συμπληρωμένη (με
υποχρεωτικό αρ. μητρώου αθλητή) και λίστα καρτών αθλητών για την οποία θα φέρει πλήρως
την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης.
Λάθη των Επιδιαιτητών και πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους θα λαμβάνονται υπόψη
για επόμενες αναθέσεις και θα μπορούν να επιφέρουν και ποινή από την ΕΦΟΑ. Σε περίπτωση
καταγγελίας πλαστού ταμπλό, την ευθύνη έχει ο διοργανωτής σύλλογος και ο επιδιαιτητής οι
οποίοι θα τιμωρούνται από την ΕΦΟΑ με αποκλεισμό.
Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες κανόνες και κανονισμούς, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του 2015-2016-2017.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ U19 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1996-1997
Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν δύο (2) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

i.
ii.
iii.

Ο πρώτος βαθμολογούμενος-η, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία U19, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
Ο Νικητής-ρια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι ο πρώτος στην
Πανελλήνια βαθμολογία U19, τότε θα επιλέγεται ως δεύτερο μέλος το δεύτερος
καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ U17 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1998-1999
Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν δύο (2) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

i.
ii.
iii.

Ο πρώτος βαθμολογούμενος-η, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία U17, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
Ο Νικητής-ρια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι ο πρώτος στην
Πανελλήνια βαθμολογία U17, τότε θα επιλέγεται ως δεύτερο μέλος το δεύτερος
καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.

ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ U15 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ

2000-2001

Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν δύο (2) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

i.
ii.
iii.

Ο πρώτος βαθμολογούμενος-η, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία U15, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
Ο Νικητής-ρια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι ο πρώτος στην
Πανελλήνια βαθμολογία U15, τότε θα επιλέγεται ως δεύτερο μέλος το δεύτερος
καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ U19 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1996-1997
Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν τρείς (3) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

iv.
v.
vi.

Οι δύο καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία U19, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
Ο Νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι πρώτος ή
δεύτερος στην Πανελλήνια βαθμολογία U19, τότε θα επιλέγεται ως τρίτο μέλος το
τρίτος καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ U17 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1998-1999
Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν τρείς (3) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

vii.
viii.
ix.

Οι δύο καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία U17, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
Ο Νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι πρώτος ή
δεύτερος στην Πανελλήνια βαθμολογία U17, τότε θα επιλέγεται ως τρίτο μέλος το
τρίτος καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.

ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ U15 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ

2000-2001

Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν τρείς (3) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

i.
ii.
iii.

Οι δύο καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία U15, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
Ο Νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι πρώτος ή
δεύτερος στην Πανελλήνια βαθμολογία U15, τότε θα επιλέγεται ως τρίτο μέλος το
τρίτος καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.
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ΑΝΔΡΕΣ/ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στην Εθνική Ομάδα Ανδρών/Γυναικών συμμετέχουν πέντε (5) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες

i.
ii.
iii.
iv.

Ο Νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Οι δύο καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
Πανελλήνια βαθμολογία, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της αποστολής.
Στην περίπτωση όπου ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι πρώτος ή
δεύτερος στην Πανελλήνια βαθμολογία, τότε θα επιλέγεται ως τρίτο μέλος το τρίτος
καλύτερα βαθμολογούμενος αθλητής.
Για τις θέσεις 4-5 της Εθνικής Ομάδας, η Επιτροπή Τοιχοσφαίρισης θα έχει την
δυνατότητα να διοργανώνει αγώνες επιλογής με μέγιστο αριθμό οκτώ (8)
συμμετεχόντων αθλητών, τους οποίους θα επιλέγει από την Πανελλήνια κατάταξη
Ανδρών/Γυναικών καθώς και από την Πανελλήνια κατάταξη Juniors. Η Επιτροπή
Τοιχοσφαίρισης, θα έχει την δυνατότητα επιλογής ενός αθλητή για μια από τις θέσεις 4
και 5 εκτός των αγώνων επιλογής, εφόσον κρίνει ότι η συνθήκες είναι τέτοιες που
επιτάσουν αυτή την επιλογή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Τα κριτήρια για την επιλογή των συνοδών προπονητών σε αποστολή της Ομοσπονδίας στο
εξωτερικό είναι τα κάτωθι

1. Ο Προπονητής – τρια που έχει στην επίβλεψη του περισσότερους του ενός αθλητού της
αποστολής

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ο Προπονητής –τρια του πρώτου αθλητή της αποστολής
Ο Προπονητής-τρια της πρώτης αθλήτριας της αποστολής
Ο Προπονητής-τρια του δεύτερου αθλητή της αποστολής
Ο Προπονητής –τρια της δεύτερης αθλήτριας της αποστολής
Ο Προπονητής –τρια του τρίτου αθλητή της αποστολής
Ο Προπονητής-τρια της τρίτης αθλήτριας της αποστολής.

Τονίζεται εδώ ότι με τον όρο –Προπονητής-τρια - εννοείται ο υπεύθυνος προπονητής-τρια του
αθλητή η της αθλήτριας.
Η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποιο σύνοδο Προπονητή-τρια αν κατά το
παρελθόν και σε αποστολή της Ομοσπονδίας δεν επέδειξε την δέουσα προσοχή για την
ασφάλεια των αθλητών και αθλητριών
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