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Βετεράνοι 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
SENIORS 

 

Σκοπός και στόχος της ΕΦΟΑ είναι η ενεργοποίηση και εξυπηρέτηση ενός 
δυναμικού και σημαντικού τομέα του τένις (80 % του παγκόσμιου τένις είναι οι 
βετεράνοι). 

Για το 2021 οι κατηγορίες αγώνων (Μονά - Διπλά) διαμορφώνονται ως εξής: 

α. To Πανελλήνιο πρωτάθλημα  
β. Το Κύπελλο Ελλάδος 
γ. Πρωταθλήματα Seniors S1 
δ. Πρωταθλήματα Seniors S2 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
• Υπάρχουν 2 επίπεδα δυναμικότητας. Το 1ο επίπεδο S1 αφορά σε αθλητές με 

υψηλότερη δυναμικότητα, ενώ το 2ο επίπεδο S2 σε αθλητές με χαμηλότερη 
δυναμικότητα.  

• Οι ηλικιακές κατηγορίες ξεκινούν από την ηλικία των 35 ετών και χωρίζονται 
ανά 5 έτη  

2021 Έτος γέννησης Ηλικία 

κατηγορίες από έως από έως 

 35+ 1986 1982 35 39 

 40+ 1981 1977 40 44 

 45+ 1976 1972 45 49 

 50+ 1971 1967 50 54 

 55+ 1966 1962 55 59 

 60+ 1961 1957 60 64 

 65+ 1956 1952 65 69 

 70+ 1951 1947 70 74 

75+ 1946 1942 75 79 

80+ 1941 1937 80 85 

• Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το επίπεδο δυναμικότητας 
και την ηλικιακή κατηγορία που επιθυμούν να αγωνιστούν. Εάν επιθυμούν, 
μπορούν να επιλέξουν μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, αλλά όχι μεγαλύτερη. 

• Η ΕΦΟΑ αναθέτει στους Συλλόγους την οργάνωση των πρωταθλημάτων, αφού 
αυτά εκφράσουν την σχετική επιθυμία και εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές 
που ισχύουν για όλα τα πρωταθλήματα της.  

• Κάθε πρωτάθλημα S1 οργανώνεται σε διαφορετική περίοδο. Σε περίπτωση που 
δύο Σύλλογοι επιθυμούν να οργανώσουν S2 την ίδια περίοδο, η ΕΦΟΑ θα 
αποφασίζει, αποφεύγοντας την εγγύτητα των εδρών. 
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• Ο κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε 1 μονό και 2 διπλά (είτε 2 
διπλά, είτε διπλά και μικτά) στο επίπεδο που έχει δηλώσει. 

• Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πρέπει να ολοκληρώνεται κατά μέγιστο εντός 15 
ημερών, ενώ τα υπόλοιπα εντός 9 ημερών. 

• Το Αντίτιμο συμμετοχής σε Αγώνες καθορίζεται κατόπιν προτάσεως του 
διοργανωτή και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΦΟΑ. To αντίτιμο του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδος καθορίζεται από την ΕΦΟΑ. 

• Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Μονά κάθε πρωταθλήματος θα καταχωρούνται 
από τους ενδιαφερόμενους αθλητές στο site της Ομοσπονδίας (e-efoa.gr), με 
ταυτόχρονη on-line καταβολή του sign-in. 

• Οι Λίστες Αποδοχής θα είναι ανοικτές μόνο για αθλητές εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο της ΕΦΟΑ, που έχουν ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους ύψους 
10€. 

• Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις των ταμπλό θα γίνονται από τον επιδιαιτητή σε 
προγραμματισμένη μέρα και ώρα, που θα αναφέρεται στην προκήρυξη και 
τουλάχιστον 3 μέρες πριν την έναρξη των αγώνων. Για να συμπεριληφθεί το 
όνομα του αθλητή στην κλήρωση θα πρέπει να έχει καταβάλει το αντίτιμο της 
συμμετοχής. 

• Αμέσως μετά θα ανακοινώνεται και το πρόγραμμα των αγώνων. Τα ειδικά 
κωλύματα των αθλητών ως προς τις ώρες που αδυνατούν να αγωνιστούν θα 
αποστέλλονται με e-mail στον διοργανωτή Σύλλογο, πριν τις κληρώσεις, αλλά 
δεν θα δεσμεύουν τον υπολογισμό του προγράμματος. 

• Τα Διπλά θα δηλώνονται επί τόπου στον επιδιαιτητή των αγώνων με μέγιστο 
κόστος το μισό των Μονών. 

2. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Μ Ο Ν Α 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ / ΚΥΠΕΛΛΟ S1 & S2 

Κυρίως 
ταμπλό 

ανοικτής συμμετοχής 
2 WC (1 ΕΦΟΑ / 1 διοργανωτής) 

ανοιχτής συμμετοχής 
2 WC διοργανωτής 

   

ΔΙΠΛΑ & ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ / ΚΥΠΕΛΛΟ S1 & S2 

Κυρίως 
ταμπλό 

ανοικτής συμμετοχής 
2 WC (1 ΕΦΟΑ / 1 διοργανωτής) 

ανοιχτής συμμετοχής 
2 WC διοργανωτής 

 

• Δεν θα υπάρχει βαθμολογία για τα Διπλά Μικτά. 

• Στα πρωταθλήματα S1 και S2 οι αγώνες των Διπλών θα ακυρώνονται, αν οι 
καιρικές συνθήκες ή άλλοι δυσμενείς παράγοντες δεν επιτρέπουν την ομαλή 
εξέλιξη και λήξη του τουρνουά. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1. ΜΟΝΑ : 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 πόντων σε όλα τα sets με 3ο set match 
tie-break 10 πόντων. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδος οι 
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ημιτελικοί και τελικοί θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 
πόντων σε όλα τα sets. 

2. ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ : 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε 
κάθε set και χωρίς πλεονέκτημα (no-ad scoring system), με 3ο set match tie-
break 10 πόντων. 

Σε όλους τους παραπάνω αγώνες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η Εφορεία 
Αγωνιστικού σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο διεξαγωγής των αγώνων (2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 πόντων σε όλα 
τα set και με 3ο set match tie-break 10 πόντων, 2 short set των 4 games και τελικό 
set match tie-break των 7 πόντων, No-Ad scoring system κλπ) καθώς και την 
επιφάνεια των γηπέδων αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η γενική βαθμολογία είναι ξεχωριστή για Μονά και Διπλά.  

Οι βαθμοί κάθε πρωταθλήματος μετρούν για ένα χρόνο (52 εβδομάδες), εκτός του 
Πανελληνίου πρωταθλήματος, που αντικαθίσταται από αυτό της επόμενης χρονιάς 
ανεξάρτητα από την συμπλήρωση των 52 βδομάδων όποτε αυτό και να γίνει. 

Εβδομάδα αγώνων θεωρείται αυτή, η οποία περιέχει την ημερομηνία έναρξης του 
κυρίως ταμπλό. 

Οι αθλητές που περνούν τον πρώτο γύρο, είτε των προκριματικών, είτε του κυρίως 
Ταμπλό, με BYE και χάνουν στον επόμενο γύρο, λαμβάνουν πόντους ηττημένου του 
πρώτου γύρου. Σε όλα τα πρωταθλήματα, ανεξαρτήτως ταμπλό οι αθλητές που 
χάνουν στο 1ο γύρο παίρνουν τη βαθμολογία του γύρου των 32 και αντίστοιχα στο 
Πανελλήνιο του γύρου των 64άρων. Αντίστοιχα στα Διπλά, ως πρώτος γύρος 
ορίζεται ο γύρος που προκηρύσσονται. Το wo θεωρείτε νίκη του αθλητή. 

Προσμετρούνται οι 4 καλύτερες βαθμολογήσεις πρωταθλημάτων Μονού / Διπλού. 

Η Βαθμολογία που κερδίζει κάθε αθλητής από την συμμετοχή του σε οποιοδήποτε 
πρωτάθλημα ΕΦΟΑ, αθροίζεται στην κατηγορία που έλαβε μέρος. Σε περίπτωση 
που η κατηγορία που επιλέξει ένας αθλητής να αγωνιστεί συμπτυχθεί με μικρότερη 
κατηγορία, τότε και μόνο τότε παίρνει τους βαθμούς στην κατηγορία που δήλωσε 
αρχικά. 

Εάν ο αθλητής επιλέξει να αγωνιστεί σε ηλικιακή κατηγορία μικρότερη της 
κατηγορίας του, είτε γίνει σύμπτυξη των κατηγοριών ισχύουν τα εξής: 

• Εάν κατέβει 1 ηλικιακή κατηγορία, συμμετέχει με 30% μείωση της βαθμολογίας 

• Εάν κατέβει 2 ηλικιακές κατηγορίες, συμμετέχει με 60% μείωση της βαθμολογίας 

• Εάν κατέβει 3 ηλικιακές κατηγορίες, συμμετέχει με 90% μείωση της βαθμολογίας 

• Εάν κατέβει 4 ηλικιακές κατηγορίες, συμμετέχει με μηδενική βαθμολογία   

Όταν ο αθλητής αλλάζει ηλικιακή κατηγορία μεταφέρει τη βαθμολογία του στην 
ανώτερη κατηγορία. 

Όλα τα πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με βάση την Πανελλήνια 
βαθμολογία της εβδομάδας που αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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Αθλητές που έχουν βαθμολογία στην ITF seniors (από 1-60) θα καταλαμβάνουν το 
Νο1 seeded στο ταμπλό. 

Επισημάνσεις 

• Οι αθλητές που περνούν τον πρώτο γύρο του κυρίως Ταμπλό με BYE και 
χάνουν στον επόμενο γύρο, λαμβάνουν πόντους ηττημένου του γύρου των 
32 για τα Μονά και του γύρου των 16 για τα Διπλά. Στο Μονό του 
Πανελλήνιου πρώτος γύρος του Μονού είναι εκείνος των 64. Το walk-over 
θεωρείται νίκη του αθλητή. 

• Στις ισοβαθμίες θα γίνεται αυτόματη κλήρωση. 

• Σε όλες τις διοργανώσεις από 5 αθλητές και πάνω οι αγώνες θα είναι 
knock-out. Από 4 αθλητές και κάτω ο Σύλλογος επιλέγει εάν θα κάνει 
Round Robin ή σύμπτυξη της κατηγοριών. Στο Πανελλήνιο δεν γίνεται 
σύμπτυξη κατηγοριών. 

 

Πίνακας Βαθμολογίας ΜΟΝΟΥ 

Θέση Πανελλήνιο Κύπελλο S1 S2 

1ος 400 240 200 100 

2ος 280 168 140 70 

3-4 180 108 90 45 

5-8 120 72 60 30 

9-16 80 48 40 20 

17-32 40 24 20 10 

33-64 20 12     

65-128 10 6     

     
Πίνακας Βαθμολογίας ΔΙΠΛΩΝ 

Θέση Πανελλήνιο Κύπελλο S1 S2 

1ος 400 240 200 100 

2ος 280 168 140 70 

3-4 180 108 90 45 

5-8 120 72 60 30 

9-16 80 48 40 20 

17-32 40 24     
 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SENIORS 

H Εθνική ομάδα Seniors θα απαρτίζεται από 4 άνδρες & 4 γυναίκες, ανά ηλικιακή 
κατηγορία. Ο καταρτισμός των ομάδων θα γίνεται με βάση την Πανελλήνια 
κατάταξη του αθλητή.  
Οι αλλοδαποί αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα πρωταθλήματα εκτός 
του Πανελληνίου και του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά δεν καταλαμβάνουν θέση στην 
Εθνική Ομάδα.  
 
H ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής αθλητή για την εθνική ομάδα. 
 


