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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α’ ΕΣΑΞ 

ΑΘΗΝΑ,07/03/2018 

ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2018-ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Στις 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γ.Σ. της Α’ 

ΕΣΑΞ , μεταξύ των άλλων  συζητήθηκε το θέμα του αγωνιστικού 

σχεδιασμού για το 2018 και τυχόν αλλαγές του κανονισμού 

παιδιάς. Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των 

παρακάτω συλλόγων. 

1. ΠΣΑΞ –ΚΩΝ.- ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

2. ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ- Γ.ΚΟΣΜΑΣ 

3. ΑΟΡΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-Μ.ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 

4. ΟΜ.ΧΕΙ.Α’ ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ-Γ.ΓΡΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 

5. Ν.Α.Ο ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ-Γ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

6. ΕΝΟΑ-Χ.ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 

7. Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ-Δ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ 

8. Ο.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ-Κ.ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ 

9. ΑΟΞ ΣΥΡΟΣ-Κ.ΔΑΦΝΑΣ 

10.  ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ-Ε.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 

11. ΠΑΛΑΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ-ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ-Γ.ΧΡΟΝΙΟΥ 

Στην Γ.Σ προήδρευε ο έφορος της Α’ ΕΣΑΞ, κος Γιακουμής 

εκ μέρους της ΕΦΟΑ . 

Πριν αρχίσει η συζήτηση των εκπροσώπων , ο κος Γιακουμής 

έθεσε κατά αρχάς τις εξής παραμέτρους με άσκηση «βέτο». Α) Για 

να γίνει πρωτάθλημα επίσημο υπό την ΑΙΓΙΔΑ της ΕΦΟΑ , οι 

συμμετοχές θα είναι μόνον από συλλόγους που έχουν αιτηθεί την 

αθλητική τους αναγνώριση από την ΕΦΟΑ.Β) Οι αθλητές θα  

πρέπει να έχουν δελτία που θα εκδοθούν από την ΕΦΟΑ. Γ) Οι 

αθλητές θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για τυχόν τραυματισμό 

τους (ετήσιο ομαδικό ασφαλιστήριο 25,00 ανά αθλητή-η τιμή για το 

2018 αφορά 9 μήνες). Δ) Οι αθλητές που  τους έχει εκδοθεί δελτίο   

το 2017 από την ΕΦΟΑ, δεν μπορούν να αγωνιστούν το 2018 με 

άλλον σύλλογο ,αλλαγή  μόνον κατά την περίοδο των μεταγραφών 

(κάθε Νοέμβριο). Ε) Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να 
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πραγματοποιούνται σε γήπεδα που να έχουν άδεια λειτουργίας και 

άδεια τέλεσης αγώνων. 

ΜΟΝΟΝ ΜΕ  ΤΙΣ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.  

Ο κ.Γιακουμής επίσης ενημέρωσε την Γ.Σ. για την σχολή 

προπονητών ότι, η ΕΦΟΑ προσπαθεί να τη λειτουργήσει το 

ταχύτερο ώστε στο τέλος του καλοκαιριού να «βγουν» οι πρώτοι 

προπονητές με δίπλωμα Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ωστόσο πρώτα η 

Γ.Γ.Α. θα πρέπει να δώσει τον κωδικό του αθλήματος της 

ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ και την άδεια Λειτουργίας της  σχολής, την οποία 

την έχει αιτηθεί από τον Ιανουάριο  του 2018 . Οι αιτήσεις 

ενδιαφέροντος ανήλθαν στα 55 άτομα. 

Κατόπιν συνεδρίασαν οι εκπρόσωποι για τον αγωνιστικό 

σχεδιασμό και τις αλλαγές στον κανονισμό παιδιάς  και  

αποφασίσθηκαν τα εξής παρακάτω: 

Για να γίνει πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της ΕΦΟΑ θα πρέπει: 

1. Συμμετοχή μόνον από συλλόγους που έχουν αιτηθεί την 

αναγνώριση τους  από την ΕΦΟΑ. 

2. Συμμετοχή αθλητών μόνον με δελτία που εκδίδονται νόμιμα 

από την ΕΦΟΑ  (βεβαίωση γιατρού με ισχύ για ένα χρόνο 

καθώς και ασφάλιση του κάθε αθλητού μέσω της 

Ομοσπονδίας μας με κόστος 25,00) . 

3. Αποφασίστηκε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  τεσσάρων 

αγωνιστικών σε ΑΘΗΝΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ-ΚΑΒΑΛΑ- ΛΑΡΙΣΑ. Οι 

ημερομηνίες και οι ακριβείς τοποθεσίες θα καθορισθούν και 

θα ανακοινωθούν αργότερα. 

4. Για λόγους οικονομικής  βιωσιμότητας του διοργανωτή 

συλλόγου αλλά και σοβαρότητας των αγώνων του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος αποφασίσθηκε υποχρεωτικά ο 

ελάχιστος αριθμός συμμετοχών ανά  κατηγορία .α) 

ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ελάχιστος αριθμός 8 –ΔΥΑΔΕΣ 

ΑΝΔΡΩΝ ελάχιστος αριθμός 8. β) ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΤΡΑΔΕΣ 

ελάχιστος αριθμός 6-,ΜΙΚΤΕΣ  ΔΥΑΔΕΣ ελάχιστος 

αριθμός 6 ,γ) ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ελάχιστος αριθμός 

6-ΔΥΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ελάχιστος αριθμός 6. 
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5. Οι σύλλογοι θα πρέπει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που 

θα ανακοινωθεί ,να γνωστοποιήσουν στην Α’ ΕΣΑΞ την 

λίστα των αθλητών και των αθλητριών τους που θα 

συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach-

Racket to 2018. Στην συνέχεια οι σύλλογοι εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας θα πρέπει να δεσμευτούν με 

πόσες ομάδες το ελάχιστο ανά κατηγορία θα συμμετέχουν 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα( στις τέσσερις αγωνιστικές).  

Οι σύλλογοι μπορούν σε κάθε αγωνιστική να διαφοροποιούν 

την σύνθεσή της κάθε ομάδας τους ,σύμφωνα με τις ανάγκες 

τους και τις δυνατότητες τους. 

Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει με όσες ομάδες 

επιθυμεί σε κάθε κατηγορία. 

6. Πρωταθλητής σύλλογος σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά, θα 

βγει εκείνος που συγκέντρωσε αθροιστικά την μεγαλύτερη 

βαθμολογία μετά το πέρας των τεσσάρων αγωνιστικών , 

λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη θέση που πέτυχε σε 

κάθε αγωνιστική. 

7. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή ενός συλλόγου στο 

πρωτάθλημα στην κάθε κατηγορία, πρέπει να λάβει μέρος 

και στις τέσσερις προγραμματισμένες αγωνιστικές 

τουλάχιστον με μια ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση 

αποκλείεται από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 

8. Αθλητές-Αθλήτριες που δεν τους έχει εκδοθεί Δελτίο μέχρι 

σήμερα από την ΕΦΟΑ, δύνανται να εκδώσουν κατά την 

διάρκεια του πρωταθλήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! έχει κάποιο 

χρόνο η διαδικασία έκδοσής του. (αίτηση 

υπογεγραμμένη από αθλητή +σύλλογο+ γιατρός και 

αποστολή στην ΕΦΟΑ). 

 

9. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  στα 60 

Km πλέον. 

 

10. BONUS  ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Σύμφωνα με το ποσοστό 

συγκομιδής πόντων για την κάθε πλευρά (δεξιά- αριστερά) 

θα προστίθεται στο τελικό σκορ ένα bonus ομαδικότητας για 
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την κάθε ομάδα ανάλογα με το ποσοστό πόντων ανά πλευρά 

κατά τον εξής τρόπο: 

Από 35%- 65%για κάθε ποσοστό επί τοις % και έως το 50%- 

50% Η ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ 1% ΕΠΊ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΚΟΡ. 

Παράδειγμα 1ον : Αν μια ομάδα έκανε 1000 πόντους και το 

ποσοστό συμμετοχής ανά πλευρά ήταν 40%-60% τότε η 

ομάδα θα πάρει επιπλέον ένα 5% ήτοι (5%*1000)= 50 

πόντους επιπλέον. Παράδειγμα 2ον Αν μια ομάδα έκανε 

1000 πόντους και με ποσοστό 50%-50% ανά πλευρά θα 

πάρει το ανώτερο bonus  που είναι 15% ήτοι 

(15%*1000)=150 πόντους. Παράδειγμα 3ον.: Αν μια ομάδα 

έκανε 1000 πόντους και το ποσοστό συμμετοχής ανά 

πλευρά 35%-65% δεν δικαιούται  bonus ομαδικότητας. 

Παράδειγμα 4ον: Αν μια ομάδα έκανε 1000 πόντους με 

ποσοστό 36%-64% ανά πλευρά , τότε θα πάρει 1% bonus 

ήτοι(1%*1000)= 10 πόντους. 

Η ανωτέρω αλλαγή θα συνοδευτεί και με την ανάλογη 

ένδειξη στις οθόνες των αγώνων , έτσι ώστε οι ομάδες να 

πληροφορούνται ανά πάσα στιγμή τα ποσοστά της κάθε 

πλευράς. 

11. Οι Αρνητικοί πόντοι : Για κάθε πτώση της μπάλας 

πλέον οι αρνητικοί πόντοι αυξάνονται από 2 (δυο) που ήταν 

μέχρι τώρα σε 3 (τρεις). 

12. Εξοπλισμός: Το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται η 

ρακέτα θα πρέπει να είναι 100% από ξύλο. Αποκλείονται 

όλα τα άλλα υλικά. 

 

 

 

Εκ του Δ.Σ της Α’ ΕΣΑΞ 


