
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ    ΣΟΤΡΝΟΤΑ   Ε3   19βδ  2018 

ΑΚ  14  ΕΣΩΝ 

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΗ:12 ΕΣΩΝ ( 2006 – 2007 – 2008 ),14 ΕΣΩΝ ( 2004 – 2005 – 2006 – 2007 ) 

16 ΕΣΩΝ ( 2002 – 2003 – 2004 – 2005 ) 

ΡΙ ΓΕΟΟΗΘΕΟΣΕ  ΣΡ  2008 & 2007  ΠΡΤ  ΑΓΩΟΙΖΡΟΣΑΙ ΑΟΣΙΣΡΙΧΑ   ΣΙ ΜΑΣΗΓΡΡΙΕ   12 ι 14 ΕΣΩΝ 

ΠΡΕΠΕΙ  ΟΑ ΕΧΡΤΟ ΜΝΕΙΕΚ ΣΑ 10 ι 11 ΕΣΗ ΞΙΑ ΞΕΡΑ ΠΡΙΟ ΣΗΟ ΕΟΑΡΠΗ ΣΩΟ ΑΓΩΟΩΟ 

ΠΡΟΟΥΗ:     Ο ΓΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΛΛΟΓΟ  ΔΙΝΑΙ  ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΔΚΓΟΗ 

                 Α)   ΑΓΔΙΑ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΓΗΠΔΓΩΝ. 

                 Β)   ΑΓΔΙΑ  ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ   ΑΓΩΝΩΝ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

 
12 – 13 ΞΑΛΡΤ  2018  

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΛΛΟΓΟ 

 
Ρ.Α.ΠΑΟΘΗ 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΓΗΠΕΔΩΝ 

 
Θ.ΔΡΤΜΑ 1  ΠΑΟΘΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟ & ΕΙΔΟ ΓΗΠΕΔΩΝ 

 
4  ΗΝΕΜΣΡΡΦΩΣΙΖΡΞΕΟΑ  QUICK 

 
ΔΗΛΩΕΙ – ΑΠΟΤΡΕΙ  ΜΕΧΡΙ: 

 
ΣΕΣΑΡΣΗ  09 ΞΑΛΡΤ  2018 & ΩΡΑ: 15:00΄ 

 
ΕΠΙΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 
www.aenosi.gr 

 
MAIL  ΔΗΛΩΗ-ΑΠΟΤΡΗ 

 
e-efoa.gr 

 
ΚΛΗΡΩΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΔΗΜΟΙΑ  ΣΗΝ ΕΔΡΑ  ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΜΕΣΑ ΣΑ SIGNIN 

 
ΣΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 
2541029797 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΒΑΙΝΡΤΔΗ  ΗΝΙΑ 

 
ΕΠΙΔΙΑΙΣΗΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΑΞΑΡΑ  ΕΝΕΟΗ  6979263046 

 
ΒΟΗΘΟ  ΕΠΙΔΙΑΙΣΗΣΗ 

 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΕΤΘΤΟΗ  ΡΞΙΝΡΤ  2541029797 

 
ΙΑΣΡΙΚΗ  ΚΑΛΤΨΗ 

 
ΘΑ  ΑΟΑΜΡΙΟΩΘΕΙ 

 

 



 

 

Οι  Δθλώςεισ υμμετοχισ των ακλθτών γίνεται από τους υλλόγουσ ι ατομικά από τουσ ακλθτζσ, 

μόνο θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ www.e-efoa.gr  . Σα ωματεία και πολλοί 

ακλθτζσ διακζτουν ιδθ ςχετικό κωδικό πρόςβαςθσ. Οι Ακλθτζσ χωρίσ πρόςβαςθ μποροφν να 

λαμβάνουν κωδικοφσ με τθν βοικεια των ωματείων τουσ. Σο ωματείο μπορεί να ακυρώςει τθν 

ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει ενθμερώςει για τθν τιμωρία τθν ΕΦΟΑ. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  ΑΘΛΗΣΩΝ 

 

Δελτίο Ακλθτικισ Σαυτότθτασ (Δ.Α.Σ.). όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ρμοςπονδία. Η πρώτθ εγγραφι 

ςτα Ξθτρώα τθσ ΕΦΡΑ και θ ζκδοςθ του Δ.Α.Σ (τφπου πιςτωτικισ κάρτασ) ζχει κόςτοσ 12€. 

Ετιςια ενεργοποίθςθ ΔΑΣ: Σο Δελτίο ενεργοποιείται κάκε χρόνο με τθν καταβολι παραβόλου, που 

κα περιλαμβάνει και το κόςτοσ τθσ Μάρτασ Ακλθτι. Για το 2018 ορίηεται ωσ εξισ: 

Παλαιά Δελτία                                 Νζα Δελτία 

Ζκδοςθ ανά τετράμθνο                 Ζκδοςθ ανά τετράμθνο 

Α'     Β'        Γ'                                  Α'        Β'          Γ' 

35 €   25 €    15 €                            25 €       15 €     10 € 

Για τθν Ενεργοποίθςθ του Δ.Α.Σ. κα ηθτθκεί από τουσ ακλθτζσ να προςκομίςουν Ιατρικι Βεβαίωςθ, 

εκδοκείςα από 1/12/2017 και μετά και να καταβάλουν το ςχετικό παράβολο για το 2018, ώςτε ΞΡΟΗ 

θ Ακλθτικι Σαυτότθτα να αποδεικνφει τθν ενθμερότθτα τουσ ςε όλα. 

 

Παράβολο ςυμμετοχισ:15 ΕΤΡΩ 

Ηλεκτρονικι διλωςθ. 

Σιρθςθ     Κώδικα  υμπεριφοράσ  και  Κανονιςμών  του ακλιματοσ. 

 

Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν ζδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τθ λιξθ 

του αγώνατουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί). ε περίπτωςθ άρνθςθσ κα 

επιβάλλεται θ ποινιαποκλειςμοφ από το Πρωτάκλθμα. 

 

 

ΣΡΟΠΟ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΣΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 

1.Η  επιλογι  των  ακλθτών /τριών  για      τθν  κατάρτιςθ  του  ταμπλό  κα  γίνει  βάςει τθσ      

τελευταίασ ιςχφουςασ  πανελλινιασ βακμολογίασ . 

 

Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν με ςφςτθμα knock-out ςτα 2 νικθφόρα  sets των 6 games. 

 ε περίπτωςθ μεγάλθσ ςυμμετοχισ οι αγώνεσ ζωσ και τα προθμιτελικά  μπορεί να διεξαχκοφν ςε 2 

νικθφόρα sort sets των 4 games sπάντα με τθν κρίςθ του επιδιαιτθτι των αγώνων. 

 

 



 

 

 

2.Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται ςε μζχρι τρεισ αγώνεσ τθν θμζρα (2 αγώνεσ Μονοφ και 1 Διπλοφ, 1 

Μονοφ και2 Διπλών, 3 Διπλών ι 3 αγώνων Μονοφ με mini-set) ανά κατθγορία ςυμμετοχισ, κακώσ 

και ςεδιαιτθςία αν τουσ ηθτθκεί. Η ςειρά των αγώνων κακορίηεται από τον επιδιαιτθτι. 

 

3. Από το ζτοσ 2018 εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ NO LET RULE. Αν θ μπάλα, κατά τθ διάρκεια του 

ςζρβισ  (1ο ι 2ο ), χτυπιςει το φιλζ και καταλιξει ςτο ςωςτό κουτάκι του ςζρβισ, ο πόντοσ 

ςυνεχίηεται κανονικά. 

 

4. ε περίπτωςθ που ςε κάποια κατθγορία δεν υπάρχουν τουλάχιςτον οκτώ (8) ακλθτζσ/τριεσ  τότε 

θ κατθγορία αυτι δεν  κα διεξάγεται. 

 

5. Οι λοιποί κανονιςμοί διζπονται από τον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό τθσ ΕΦΟΑ 2018 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Παρακαλούνηαι  οι  (όμιλοι  - παίκηες)  όηαν για  κάποιο  λόγο δεν  θα  αγωνιζηούν  ενώ έτοσν  

δηλώζει  ζσμμεηοτή  ζηοσς  αγώνες  να  επικοινωνούν  με  ηο  επιδιαιηηηή  αγώνων και  να ηο  

δηλώνοσν  για  να  μην  ηαλαιπωρούνηαι  οι  άλλοι  ζσναθληηές  ηοσς. 

 

 

 

Ο                                                                                         Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                        ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

                   ΒΑΧΑΡΙΔΗ  ΚΤΡΙΑΚΟ                                                                ΚΩΣΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ 


