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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ 

Κανόνεσ & Κανονιςμοί 2014 

Α. JUNIORS 12-14-16-18 
Ειςαγωγικό ςθμείωμα 

• Για τισ κατθγορίεσ 12-14-16, το ςφςτθμα των Εκνικϊν Πρωτακλθμάτων κα διεξαχκεί με 32αρια 
κλειςτά προκριματικά ταμπλό, με διπλά μόνο ςτο κυρίωσ ταμπλό, διαβακμιςμζνα ςε 3 
βακμολογικά επίπεδα. Σο 1ο επίπεδο (Ε1) με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία, το 2ο επίπεδο (Ε2) με 
μικρότερθ βακμολογία από το 1ο και το 3ο ςε επίπεδο Ενϊςεων (Ε3) που κα διεξάγονται με 
κυρίωσ ταμπλό (ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ) και κα βακμολογοφνται με μικρότερθ βακμολογία 
από το 2ο επίπεδο. 

• Σα Πρωτακλιματα ςε επίπεδο 2ο, κα διεξάγονται 3 ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ, ςε 
διαφορετικζσ ζδρεσ κατανεμθμζνεσ γεωγραφικά. 

• Για τθν κατθγορία Α/Κ 18 κα διοργανωκοφν ςυνολικά 4 Πρωτακλιματα, 3 Open ςε Επίπεδο 1 
και το Πανελλινιο. Για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, ο αγωνιςτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι μικρότεροσ 
ςε Εκνικό επίπεδο και ςε άλλεσ θμερομθνίεσ από τισ κατθγορίεσ 12/14/16, για να δοκεί θ 
δυνατότθτα ςτουσ ακλθτζσ να αγωνιςτοφν ςτα Διεκνι Juniors ITF και ςτα Διεκνι 
Πρωτακλιματα Ανδρϊν-Γυναικϊν. Όπου είναι δυνατόν, ο προγραμματιςμόσ κα δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτισ κατθγορίεσ 14 και 16 να ςυμμετζχουν ςτθν κατθγορία 18. Με δεδομζνο ότι τα 
πρωτακλιματα ςτθν κατθγορία 18 είναι ςε Επίπεδο 1, κα διεξάγονται υποχρεωτικά και αγϊνεσ 
διπλοφ. 

• ε όλεσ τισ κατθγορίεσ κα διεξαχκοφν, ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ και βακμολογοφμενοι αγϊνεσ 
masters, μεταξφ των πρϊτων οκτϊ τθσ κάκε κατθγορίασ. 

• Όςα κζματα δεν αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ, καλφπτονται από τουσ αντίςτοιχουσ κανόνεσ 
και κανονιςμοφσ (Rules & Regulations) τθσ ITF και τθσ TE. 

• Η ΕΦΟΑ διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ Κανόνεσ & Κανονιςμοφσ, αν 
αυτό κρικεί απαραίτθτο, κατά τθ διάρκεια του 2014. 

• ε όλο το κείμενο, όπου αναφζρονται οι λζξεισ «παίκτθσ, ακλθτισ, κτλ.» εννοείται βεβαίωσ και 
«παίκτρια, ακλιτρια, κτλ.». 

Ειδικότερα για το 2014 

 Θα γίνει μείωςθ των βακμολογιϊν που ανζβαηαν τα 12άρια ςτα 14άρια από το 70% ςτο 50%. 

 Η βακμολογία από τα 16 ςτα 14 (κατζβαςμα) κα υπολογιςτεί ςτο ακζραιο. 

 Οι ςυντελεςτζσ για τα 12, 16 και 18 κα είναι αρικμθτικά ακριβϊσ ςφμφωνα με το ποςοςτό 
(50%, 200% και 250%) ςε όλα τα επίπεδα. 

 Η Βακμολογία κα υπολογιςτεί με τα 8 καλφτερα μονά και τα 3 καλφτερα διπλά, 
περιλαμβανομζνου του Πανελλθνίου και των Masters. 

 Η βακμολογία για κατάταξθ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ μονϊν και διπλϊν κα είναι θ ενιαία 
ςυνδυαςτικι. 
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I. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΓΩΝΩΝ 

Για το 2014 οι αγϊνεσ ανά κατθγορία διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

Α/Κ 18 
α. Σο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα (Μονά - Διπλά) 
β. 3 OPEN Πρωτακλιματα Επιπζδου 1 (Μονά - Διπλά) 
γ. 3 Διεκνι Πρωτακλιματα ITF 
δ. 1 Πρωτάκλθμα Masters (Μονά) 

Α/Κ 16 
α. Σο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα (Μονά- Διπλά) 
β. 6 Εκνικά Πρωτακλιματα Επιπζδου 1 (Μονά - Διπλά) 
γ. 18 (6x3) Εκνικά Πρωτακλιματα Επιπζδου 2 (Μονά - Διπλά) 
δ. Πζντε Ενωςιακά πρωτακλιματα Επιπζδου 3, τα Διπλά είναι προαιρετικά και διεξάγονται 
κατόπιν απόφαςθσ τθσ εκάςτοτε Ζνωςθσ 
ε. 3 Διεκνι Πρωτακλιματα TE 
ςτ. 1 Πρωτάκλθμα Masters (Μονά) 

Α/Κ 14 
α. Σο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα (Μονά - Διπλά) 
β. 6 Εκνικά Πρωτακλιματα Επιπζδου 1 (Μονά- Διπλά) 
γ. 18 (6x3) Εκνικά Πρωτακλιματα Επιπζδου 2 (Μονά- Διπλά) 
δ. Πζντε Ενωςιακά πρωτακλιματα Επιπζδου 3, τα Διπλά είναι προαιρετικά και διεξάγονται 
κατόπιν απόφαςθσ τθσ εκάςτοτε Ζνωςθσ 
ε. 2 Διεκνι Πρωτακλιματα TE 
ςτ. 1 Πρωτάκλθμα Masters (Μονά) 

Α/Κ 12 
α. Σο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα (Μονά - Διπλά) 
β. 6 Εκνικά Πρωτακλιματα Επιπζδου 1 (Μονά - Διπλά) 
γ. 18 (6Χ3) Εκνικά Πρωτακλιματα Επιπζδου 2 (Μονά - Διπλά) 
δ Πζντε Ενωςιακά πρωτακλιματα Επιπζδου 3, τα Διπλά είναι προαιρετικά και διεξάγονται 
κατόπιν απόφαςθσ τθσ εκάςτοτε Ζνωςθσ 
ε. 2 Διεκνι Πρωτακλιματα TE 
ςτ. 1 Πρωτάκλθμα Masters (Μονά) 

Οι Ενϊςεισ ζχουν το δικαίωμα να διοργανϊνουν όςα Ενωςιακά πρωτακλιματα (Ατομικά, 
Διπλά, Διαςυλλογικά, Open, κλπ.) επικυμοφν, για τισ κατθγορίεσ Α/Κ 12-14-16-18, όμωσ μόνο 
τα ανωτζρω αναφερόμενα κα είναι βακμολογοφμενα, ςτθν Πανελλαδικι Βακμολογία. 

II. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

• Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν Ζλλθνεσ, Ομογενείσ και αλλοδαποί ακλθτζσ νόμιμα 
εγγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ Ελλθνικϊν αναγνωριςμζνων ωματείων-Μελϊν τθσ Ε.Φ.Ο.Α. 
Επιςθμαίνουμε ότι ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα για τισ κατθγορίεσ Α/Κ 12/14/16/18, μποροφν 
να ςυμμετάςχουν μόνον Ζλλθνεσ ακλθτζσ. 

• το Πανελλινιο πρωτάκλθμα οι ακλθτζσ αγωνίηονται ςτθν θλικιακι κατθγορία ςτθν οποία 
ανικουν. 
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• τα πρωτακλιματα Ε1 και Ε2, ςτισ θλικιακζσ κατθγορίεσ που διεξάγονται τθν ίδια εβδομάδα, οι 
ακλθτζσ και ακλιτριεσ ζχουν δικαίωμα να δθλϊςουν ςε όποια θλικιακι κατθγορία ι 
πρωτάκλθμα επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, αλλά κα λάβουν μζροσ μόνο ςε αυτό που κα 
επιλεγεί από το θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ Ομοςπονδίασ (Περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). 

• ε περίπτωςθ καταγγελίασ ςυμμετοχισ ακλθτι ςε διαφορετικι κατθγορία από αυτιν που 
επιτρζπεται ι ςε παραπάνω από μία κατθγορία πρωτακλθμάτων, που διεξάγονται τθν ίδια 
εβδομάδα, θ Ε.Φ.Ο.Α. κα το επαλθκεφει και κα επιβάλλεται ποινι μθδενιςμοφ του ακλθτι ςτο 
ςυγκεκριμζνο πρωτάκλθμα και αποκλειςμόσ από αγϊνεσ τθσ Ομοςπονδίασ για οριςμζνο 
χρονικό διάςτθμα. 

• Πρωτάκλθμα MASTERS: Δικαίωμα ςυμμετοχισ κα ζχουν οι ακλθτζσ τθσ πρϊτθσ 8άδασ. Ακλθτισ 
ι ακλιτρια που βρίςκεται μζςα ςε 2 ι περιςςότερεσ οκτάδεσ κα ζχει το δικαίωμα τθσ επιλογισ 
ςε ποιά κα παίξει και οι κζςεισ που κα μείνουν κενζσ και μόνο αυτζσ κα καλφπτονται από τον 
9ο, κλπ. Μόνο ςτθν κατθγορία των 18 θ λίςτα αποδοχισ κα φτάνει μζχρι το Νο 12. Οι αγϊνεσ κα 
διεξαχκοφν με το ςφςτθμα Round Robin ι των 2 ομίλων ανά κατθγορία. 

Ακλθτζσ κάτω των 12 ετών: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 
2002-2003 κακϊσ και οι ακλθτζσ, που ζχουν γεννθκεί το 2004 με τθν προχπόκεςθ να ζχουν 
κλείςει το 10ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, μία θμζρα πριν τθν ζναρξθ του Κυρίωσ Σαμπλό του τουρνουά, 
ςτο οποίο δθλϊνουν ςυμμετοχι. Αυτοί μποροφν να ςυμμετάςχουν παράλλθλα και ςτα 
Πρωτακλιματα Πράςινου επιπζδου. 

Ακλθτζσ κάτω των 14 ετών: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 
2000 ωσ και 2003, κακϊσ και οι ακλθτζσ, που ζχουν γεννθκεί το 2004 με τθν προχπόκεςθ να ζχουν 
κλείςει το 10ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, μία θμζρα πριν τθν ζναρξθ του Κυρίωσ Σαμπλό του 
πρωτακλιματοσ ςτο οποίο δθλϊνουν ςυμμετοχι. 

Ακλθτζσ κάτω των 16 ετών: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 
1998 ωσ και 2001. 

Ακλθτζσ κάτω των 18 ετών: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 
1996 ωσ και 2001. 

Β. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Για τθ ςυμμετοχι ακλθτϊν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ Α/Κ 12-14-16-18 ετϊν είναι υποχρεωτικά τα 
παρακάτω: 

 Τποχρεωτικό δελτίο ακλθτι, όπωσ αυτό εκδίδεται, κεωρείται ι ανανεϊνεται από τθν 
Ομοςπονδία.  

 Ιατρικι βεβαίωςθ (θμερομθνία ενόσ ζτουσ)  

 Ηλεκτρονικι διλωςθ (βλ. επόμενθ ενότθτα)  

 Κάρτα αςφάλιςθσ, το κόςτοσ τθσ οποίασ ορίηεται ςτα 25€ για όλεσ τισ κατθγορίεσ και κα 
ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ. 

 Παράβολο ςυμμετοχισ 

 20 € για τα μονά-διπλά και 6 € αν παίηουν μόνο ςτα διπλά. 

Γ. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

• Η διλωςθ ςυμμετοχισ για κάκε διοργάνωςθ γίνεται, από τουσ ίδιουσ τουσ ακλθτζσ, 
απευκείασ ςτθν ΕΦΟΑ, θλεκτρονικά, μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ ι όπου αλλοφ 
υποδείξει θ Ομοςπονδία, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ακλθτζσ διακζτουν δελτίο από 
ωματείο-Μζλοσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α. 
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• Οι δθλϊςεισ κα γίνονται πριν από τισ θμερομθνίεσ οι οποίεσ κα αναφζρονται ςτισ 
προκθρφξεισ κάκε πρωτακλιματοσ. 

Αναλυτικά: 

 Για το Πανελλινιο πρωτάκλθμα οι ακλθτζσ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι μόνο ςτθν 
θλικιακι κατθγορία που ανικουν. 

 Για τα Πρωτακλιματα Ε1 και τα Ενωςιακά Πρωτακλιματα οι ακλθτζσ μποροφν να 
δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε όποιεσ κατθγορίεσ επικυμοφν και τουσ επιτρζπεται θλικιακά να 
ςυμμετάςχουν και το θλεκτρονικό ςφςτθμα κα τουσ τοποκετιςει αυτόματα ςτο 
πρωτάκλθμα που μποροφν τελικά να αγωνιςτοφν, με πρϊτο κριτιριο τθ ςειρά προτίμθςθσ 
και δεφτερο κριτιριο τθ βακμολογία τουσ ςτισ κατθγορίεσ που ζκαναν τθ διλωςθ. 

 Για τα Πρωτακλιματα Ε2, οι ακλθτζσ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι και ςε όποιεσ 
κατθγορίεσ, επικυμοφν και τουσ επιτρζπεται θλικιακά να ςυμμετάςχουν, αλλά και ςε όποιο 
από τα 3 πρωτακλιματα τθσ ίδιασ κατθγορίασ επικυμοφν, ενϊ το θλεκτρονικό ςφςτθμα κα 
τουσ τοποκετιςει αυτόματα ςτο πρωτάκλθμα που μποροφν τελικά να πάρουν μζροσ, με 
κριτιριο τθ βακμολογία τουσ. 

 ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ ταμπλό ςε κάποιο πρωτάκλθμα οι ακλθτζσ, οι οποίοι το 
ζχουν επιλζξει ωσ πρϊτθ επιλογι, κα τοποκετοφνται, αυτόματα, ςε αυτό τθσ 2θσ επιλογισ 
τουσ. 

 ε περίπτωςθ απόςυρςθσ, μετά το τζλοσ των δθλϊςεων, δεν είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ωσ 
επί τόπου αναπλθρωματικοφ ςε οποιοδιποτε πρωτάκλθμα τθν ίδια εβδομάδα 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

Η διλωςθ ςυμμετοχισ για κάκε διοργάνωςθ γίνεται μόνο από τουσ ίδιουσ τουσ ακλθτζσ, 
απευκείασ ςτθν ITF ι τθν TE και ςε ςυνεργαςία με ΟΜΙΛΟΤ - ΕΦΟΑ όπου αλλοφ προβλζπεται από 
τισ προκθρφξεισ (απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ απόκτθςθ iPIN από τθν ITF) Η διλωςθ για τουσ 
ςυνοδοφσ προπονθτζσ οι οποίοι ενδιαφζρονται να κεωρθκοφν ότι είναι «επίςθμοσ προπονθτισ 
για τθν Ελλάδα» ςε κάκε τουρνουά τθσ TE, κα πρζπει να γίνεται μόνο εγγράφωσ και μόνο από τον 
Όμιλο του ακλθτι, ςτα γραφεία τθσ ΕΦΟΑ, μζχρι τθν Σρίτθ, τθσ εβδομάδασ που λιγουν οι 
δθλϊςεισ ςυμμετοχισ του κάκε Σουρνουά. 

τθν περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι προπονθτζσ είναι περιςςότεροι από ζναν, θ επιλογι κα 
γίνεται από τθν Ομοςπονδία. 

Δ. ΑΠΟΤΡΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΙΑΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

• Η απόςυρςθ ςυμμετοχισ, γίνεται όπωσ και θ διλωςθ, για όλα τα επίςθμα πρωτακλιματα 
οποιουδιποτε επιπζδου (Πανελλινιο, Open, Ε1, Ε2 και Ενωςιακά Ε3). 

• Κάκε ακλθτισ ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθ ςυμμετοχι του από ζνα, κάποια ι όλα τα 
πρωτακλιματα που ζχει δθλϊςει ςυμμετοχι, μζςα ςτα χρονικά περικϊρια τα οποία 
αναφζρουν οι προκθρφξεισ των αγϊνων. 

• τθν περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ απόςυρςθσ, από τα Εκνικά πρωτακλιματα (όχι τα Ενωςιακά), 
ιςχφουν τα εξισ: 

1. Ακλθτισ του προκριματικοφ ι του κυρίωσ ταμπλό που δεν κα παρουςιαςτεί ςτο 
sign-in και δεν ζχει κάνει ζγγραφθ απόςυρςθ, τιμωρείται με αφαίρεςθ δφο βακμϊν  

2. Ακλθτισ που δεν κα παρουςιαςτεί να αγωνιςτεί μετά τθν κλιρωςθ ι ςτθ διάρκεια 
των αγϊνων, χωρίσ να προςκομίςει Ιατρικι Βεβαίωςθ τθσ οποίασ πρζπει 
οπωςδιποτε να παίρνει κεωρθμζνο αντίγραφο από τον επιδιαιτθτι των αγϊνων ι 
τθν ΕΦΟΑ, τιμωρείται με αφαίρεςθ δφο βακμϊν, παίρνει όμωσ τουσ βακμοφσ μζχρι 
του ςθμείου που αγωνίςτθκε. 
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3. Απόςυρςθ για ιατρικοφσ λόγουσ επιτρζπεται μζχρι δφο Πρωτακλιματα ετθςίωσ 
χωρίσ αφαίρεςθ βακμϊν. 

4. Για να μθν τιμωρθκεί ο ακλθτισ, οφείλει να κατζχει ιατρικι βεβαίωςθ τθν οποία: 
- Να αποςτείλει με FAX ςτθν ζδρα τθσ διοργάνωςθσ πριν από τθν ϊρα διεξαγωγισ 

του προγραμματιςμζνου αγϊνα του 
- Να αποςτείλει ςτθν ΕΦΟΑ, τθν πρωτότυπθ, μζχρι τθ λιξθ των αγϊνων. 

5. Ιατρικι βεβαίωςθ μετά τθν ζναρξθ των αγϊνων και μζχρι το τζλοσ αυτϊν, 
χορθγείται μόνο από τον ιατρό των αγϊνων. ε περίπτωςθ ιατρικοφ κωλφματοσ 
εκτόσ του χϊρου διεξαγωγισ των αγϊνων, αποςτζλλεται θ ιατρικι γνωμάτευςθ του 
κεράποντοσ ιατροφ, άμεςα, ςτον γιατρό των αγϊνων. Ο ιατρόσ των αγϊνων ζχει το 
δικαίωμα να μθν τθν κάνει αποδεκτι ςφμφωνα με τθν κρίςθ του. (απόφ. Εκνικισ 
Επιτροπισ 20.12.08). 

III. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 Η ενθμζρωςθ των ακλθτϊν, για τισ προκθρφξεισ, τισ δθλϊςεισ, τισ αποςφρςεισ, τθν εξζλιξθ 
των ςυμμετοχϊν και τθν επιλογι του πρωτακλιματοσ που τελικά κα ςυμμετάςχουν, κα 
γίνεται μόνο από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ε.Φ.Ο.Α. www.efoa.gr. Ουδεμία 
αναδθμοςίευςθ ι άλλθ πθγι αναγνωρίηεται. 

 Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ακλθτι ςε πρωτάκλθμα Διπλοφ άλλθσ θλικιακισ κατθγορίασ 
ι άλλθσ ζδρασ, από εκεί που ζπαιξε το Μονό του. 

 Οι ακλθτζσ των πρωτακλθμάτων Ε1, Ε2 και του κυρίωσ ταμπλό του Πανελλθνίου, 
υποχρεοφνται να υπογράφουν για τθ ςυμμετοχι τουσ (Sign-In) ςτθν ζδρα των αγϊνων, τθν 
θμζρα και ϊρα που ορίηει θ εκάςτοτε προκιρυξθ. Με το κλείςιμο του Sign-In κα ακολουκεί 
θ κλιρωςθ του ςχετικοφ ταμπλό. 

 Οι ακλθτζσ που ζχουν κάρτα ελεφκερθσ ςυμμετοχισ (wild card) δεν υποχρεοφνται ςε 
εγγραφι (Sign-In). 

 Οι ακλθτζσ που δθλϊκθκαν εγκαίρωσ και ζμειναν εκτόσ από το Κυρίωσ Σαμπλό ι από αυτό 
των Προκριματικϊν, μποροφν να προςζλκουν και να υπογράψουν τθν θμζρα και ϊρα του 
sign in (επί τόπου αναπλθρωματικοί) και κα ζχουν προτεραιότθτα από ακλθτζσ που δεν 
δθλϊκθκαν ςτο πρωτάκλθμα και εμφανίηονται ςτον χϊρο των αγϊνων. Οι κενζσ κζςεισ κα 
ςυμπλθρϊνονται πρϊτα από τουσ ζχοντεσ κάνει αρχικι διλωςθ και με τθ βακμολογία τουσ 
και ςτθ ςυνζχεια από τουσ υπόλοιπουσ επί τόπου αναπλθρωματικοφσ και πάλι με τθν 
Βακμολογία τουσ. τισ ιςοβακμίεσ γίνεται κλιρωςθ. 

 Ακλθτισ που ζχει χάςει ςτα προκριματικά μπορεί να υπογράψει ςε λίςτα τυχεροφ χαμζνου 
(lucky looser) και εφόςον υπάρχει κενι κζςθ ςτο κυρίωσ ταμπλό τότε αγωνίηεται ς' αυτό. Η 
επιλογι γίνεται με κλιρωςθ μεταξφ των ακλθτϊν που ζχαςαν ςτον τελευταίο γφρο των 
προκριματικϊν και ζχουν βακμολογία. Εάν οι κζςεισ δεν καλυφκοφν με τουσ 
βακμολογθμζνουσ παίκτεσ γίνεται κλιρωςθ μεταξφ των αβακμολόγθτων ακλθτϊν που 
ζχαςαν ςτον τελευταίο γφρο προκριματικϊν. 

 Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται ςε, μζχρι τρεισ αγϊνεσ τθν θμζρα (δφο αγϊνεσ Μονοφ και ενόσ 
Διπλοφ, ενόσ μονοφ και 2 διπλϊν, τριϊν διπλϊν) ανά κατθγορία ςυμμετοχισ κακϊσ και ςε 
διαιτθςία αν τουσ ηθτθκεί. Η ςειρά των αγϊνων κακορίηεται από τον επιδιαιτθτι. 

 Η ϊρα ζναρξθσ του τελευταίου παιχνιδιοφ δεν κα είναι αργότερα από τισ 21:30 εκτόσ αν 
ειδικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ (π.χ. καφςωνασ) το επιβάλλουν και ςυμφωνιςουν γι' αυτό ο 
επιδιαιτθτισ και ο γιατρόσ των αγϊνων. 
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IV. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α/Κ 12/14/16/18 

Α. ΤΝΘΕΗ - ΣΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

Μ Ο Ν Α 
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 Ε3 Ενωςιακά 

Προκριματικά 
ανοικτισ 

32άρι ταμπλό 

Ανοικτό 
ταμπλό 

ςυμμετοχισ 

Κυρίωσ 
ταμπλό 

64άρι ταμπλό 32άρι ταμπλό 

44 άμεςεσ αποδοχζσ 24 άμεςεσ αποδοχζσ 

16 από προκριματικά 8 από  προκριματικά 

μζχρι 4 w.c. ΕΦΟΑ μζχρι 2 w.c. ΕΦΟΑ 

 

Δ Ι Π Λ Α Δ Ι Π Λ Α   Μ Ι Κ Σ Α 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 

Προκριματικά   Προκριματικά   

ανοικτισ 
ςυμμετοχισ 

  
ανοικτισ 

ςυμμετοχισ 
  

Κυρίωσ ταμπλό 16άρι Κυρίωσ ταμπλό 8άρι 

16άρι ταμπλό ταμπλό 16άρι ταμπλό ταμπλό 

13 άμεςεσ αποδοχζσ   13 άμεςεσ αποδοχζσ   

2 από προκριματικά   2 από προκριματικά   

1 w.c. Ε.Φ.Ο.Α.   1 w.c. Ε.Φ.Ο.Α.   

 Δεν κα υπάρχει βακμολογία ςτα Διπλά Μικτά. 

 Η επιλογι των ηευγαριϊν που κα ςυμμετζχουν ςτα ταμπλό των διπλϊν, κα γίνεται με βάςθ 
τθν ατομικι βακμολογία τουσ. 

 τα πρωτακλιματα Ε1 και Ε2 οι αγϊνεσ κα διεξάγονται, αν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ. 

Β. ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

ΜΟΝΑ 

Πανελλινιο (Προκριματικά & Κυρίωσ ταμπλό): 
2 νικθφόρα sets με tie-break των 7 νικθφόρων πόντων ςε όλα τα sets. 

Πρωτακλιματα Ε1 και Ε2 (Προκριματικά & Κυρίωσ ταμπλό): 
2 νικθφόρα sets με tie-break των 7 νικθφόρων πόντων ςε όλα τα sets. 

Ενωςιακά Πρωτακλιματα: Επιλογι των Ενϊςεων 

ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΣΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (Προκριματικά & Κυρίωσ ταμπλό): 
2 νικθφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 νικθφόρων πόντων ςε κάκε set και χωρίσ 
πλεονζκτθμα (no-ad scoring system), με 3ο set match tie-break 10 πόντων 

Πρωτακλιματα Ε1 και Ε2 (Κυρίωσ ταμπλό) 
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2 νικθφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 νικθφόρων πόντων ςε κάκε set και χωρίσ 
πλεονζκτθμα (no-ad scoring system), με 3ο set match tie-break των 10 πόντων. 

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η γενικι βακμολογία είναι μία, ςυνδυαςτικι Μονϊν και Διπλϊν και διατθρείται για 52 
εβδομάδεσ. Εβδομάδα αγϊνων κεωρείται αυτι θ οποία περιζχει τθν θμερομθνία ζναρξθσ του 
κυρίωσ ταμπλό. 

Κατθγορίεσ 12-14-16: Προςμετροφνται οι 8 καλφτερεσ βακμολογιςεισ από: α) Εκνικά-Ενωςιακά 
Πρωτακλιματα και των 3 επιπζδων, Masters και Πανελλινιο, β) Διεκνι Πρωτακλιματα 
ATP/WTA/ITF/TE και οι 3 καλφτερεσ βακμολογιςεισ ςτα διπλά ανεξαρτιτωσ θλικιακισ κατθγορίασ, 
εκτόσ τθσ βακμολογίασ ςτα 18άρια. 

Κατθγορία 18: Προςμετροφνται οι 8 καλφτερεσ βακμολογιςεισ από: α) Εκνικά Πρωτακλιματα 
masters και Πανελλινιο β) Διεκνι Πρωτακλιματα ITF και οι 3 καλφτερεσ βακμολογιςεισ ςτα διπλά 
ανεξαρτιτωσ θλικιακισ κατθγορίασ. 

Βακμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 16: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βακμολογιςεισ όλων των 
θλικιϊν που επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςτα 16αρια. Για το 2014 κα ςυμπεριλθφκοφν οι 
γεννθμζνοι 1998-99-2000-2001. 

Βακμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 14: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βακμολογιςεισ όλων των 
θλικιϊν που επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςτα 14αρια. Για το 2014 κα ςυμπεριλθφκοφν οι 
γεννθμζνοι 1999-2000-01-02-03-04 (κλειςμζνα τα 10) 

Βακμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 12: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βακμολογιςεισ όλων των 
θλικιϊν που επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςτα 12αρια. Για το 2014 κα ςυμπεριλθφκοφν οι 
γεννθμζνοι 2002-03-04 (κλειςμζνα τα 10) 

Βακμολογικι βάςθ θ βακμολογία των 14αριών. Μειωμζνθ ποςόςτωςθ 50% για 
τα 12άρια, αυξθμζνθ ςτο 200% για τα 16άρια και αυξθμζνθ κατά 250% για τα 
18άρια. 

Οι βακμολογίεσ που αποκτοφνται ςε μεγαλφτερθ θλικιακι κατθγορία προςμετροφνται μόνο 
ςτθν κατθγορία αυτι, ενϊ μποροφν να μεταφερκοφν ςτθν μικρότερθ ωσ εξισ: 

α. 16άρια: δεν μεταφζρουν βακμολογία από τα εκνικά πρωτακλιματα των Α/Κ 18 
β. 14άρια: 3 βακμολογιςεισ 16αριϊν 
γ. 12άρια: 3 βακμολογιςεισ 14αριϊν 

Για τα Α/Κ 16 και 18 μόνο, κα υπάρχει προςμζτρθςθ: 

 με αντικατάςταςθ, των βακμολογιςεων τθσ ITF, με αυξθμζνθ ποςόςτωςθ ςτο 200% 

 με αντικατάςταςθ των βακμολογιςεων ςτα Ευρωπαϊκά ατομικά Πρωτακλιματα 14/16. 

 με αντικατάςταςθ των βακμολογιςεων των μελϊν των Εκνικϊν ομάδων 14/16/18 που 
ςυμμετζχουν ςτα Ομαδικά Καλοκαιρινά και χειμερινά Πρωτακλιματα, ςφμφωνα με τθ 
βακμολογία τθσ ΣΕ θ οποία και δίνεται μόνο ςτισ ομάδεσ που περνάνε ςτισ τελικζσ οκτάδεσ. 

Η βακμολογία κα εκδίδεται κάκε βδομάδα ι αραιότερα, αν δεν υπάρχει αγωνιςτικι 
δραςτθριότθτα και κα φζρει τον αρικμό τθσ εβδομάδασ ζκδοςθσ.  

Όλα τα πρωτακλιματα κα πραγματοποιοφνται με βάςθ τθν Πανελλινια βακμολογία τθσ 
εβδομάδασ που γίνονται οι κλθρϊςεισ. 
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Επιςθμάνςεισ 

Οι ακλθτζσ οι οποίοι περνοφν τον 1ο γφρο, είτε των προκριματικϊν είτε του κυρίωσ Σαμπλό, με 
BYE ι με W.O. ι με MEDICAL και χάνουν ςτο 2ο γφρο, λαμβάνουν πόντουσ θττθμζνου του 1ου 
γφρου (Ε1, Ε2 και Ε3 γφροσ των 32). 

Οι ακλθτζσ που αγωνίηονται ςτο κυρίωσ ταμπλό ςαν τυχεροί χαμζνοι (lucky looser) παίρνουν μόνο 
τουσ βακμοφσ, από τθ κζςθ που κα καταλάβουν, ςτο κυρίωσ ταμπλό. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που ακλθτισ αγωνιςκεί ςτα προκριματικά ενϊ θ βακμολογία του 
κα τον κατζταςςε ςτο κυρίωσ ταμπλό, εφόςον προκρικεί, κα πάρει μόνο τουσ πόντουσ που του 
αντιςτοιχοφν από τθν πορεία του ςτο κυρίωσ ταμπλό και όχι πόντουσ πρόκριςθσ από τα 
προκριματικά. 

Βακμολογία από προκριματικά για το κυρίωσ ταμπλό παίρνουν μόνο όςοι ζχουν κάνει νίκθ ςε 
αγϊνα προκριματικϊν. 

Βακμολογία από Διεκνζσ Πρωτάκλθμα ITF ι Tennis Europe μπορεί να αντικαταςτιςει αντίςτοιχθ 
Εκνικοφ ι Ενωςιακοφ. 

Η διαδικαςία για τθν αντικατάςταςθ αυτι είναι θ ακόλουκθ: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι παίκτεσ κατακζτουν ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. το ταμπλό των Διεκνϊν 
αγϊνων που αγωνίςκθκαν μζςα ςε 15 θμζρεσ το αργότερο μετά τθ λιξθ του ςχετικοφ 
πρωτακλιματοσ 

2. Η ΕΦΟΑ αντικακιςτά ι προςμετρά ςτθν Πανελλινια βακμολογία των 
ενδιαφερομζνων τθν ςυγκεκριμζνθ διεκνι βακμολόγθςθ τουσ, ακριβϊσ ςτθν 
κατθγορία που αγωνίςτθκαν ςτο Διεκνζσ Πρωτάκλθμα και όχι ςτθν κατθγορία που 
ανικουν θλικιακά. Η βακμολογία μπορεί να είναι και μόνο από Διεκνι 
Πρωτακλιματα. 

ε όλεσ τισ διοργανϊςεισ, εάν δεν δθλωκοφν και αγωνιςκοφν τουλάχιςτον οκτϊ (8) ακλθτζσ 
οι αγϊνεσ κα είναι αβακμολόγθτοι. 
Δεν μπορεί να προςτεκεί βακμολογία από διεκνι ςε αρικμό μεγαλφτερο από τον μζχρι τότε 
διεξαχκζντων και προςμετροφμενων Εκνικϊν Πρωτακλθμάτων. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η τελικι βακμολογία του 2013 και αρχικι του 2014, για λόγουσ ιςότθτασ και μθχανογραφικοφσ κα 
διαμορφωκεί ωσ εξισ: 

 Θα γίνει μείωςθ των βακμολογιϊν που ανζβαηαν τα 12άρια ςτα 14άρια από το 70% ςτο 
50%. 

 Η βακμολογία από τα 16 ςτα 14 (κατζβαςμα) κα υπολογιςτεί ςτο ακζραιο. 

 Οι ςυντελεςτζσ για τα 12, 16 και 18 κα είναι αρικμθτικά ακριβϊσ ςφμφωνα με το ποςοςτό 
(50%, 200% και 250%) ςε όλα τα επίπεδα. 

 Θα υπολογιςτεί με τα 8 καλφτερα μονά και 3 καλφτερα διπλά, περιλαμβανομζνων του 
Πανελλθνίου και των Masters.  

 Η βακμολογία για κατάταξθ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ μονϊν και διπλϊν κα είναι θ ενιαία 
ςυνδυαςτικι. 
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Οι πίνακεσ τθ Βακμολογίασ ανά κατθγορία είναι οι ακόλουκοι: 

 

2014 - Βακμολογία Μονά Α/Κ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
12άρια 14άρια 16άρια 18άρια 

50% 100% 200% 250% 

Κυρίωσ ταμπλό 

1 60 120 240 300 

2 50 100 200 250 

3-4 37,5 75 150 187,5 

5-8 25 50 100 125 

9-16 15 30 60 75 

17-32 10 20 40 50 

33-64 5 10 20 25 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ 

Νικθτισ γφρου 32 2,5 5 10 12,5 

Ηττθμζνοσ γφρου 32 2,5 5 10 12,5 

Ηττθμζνοσ γφρου 64 1,5 3 6 7,5 

Ηττθμζνοσ γφρου 128 1 2 4 5 

Ηττθμζνοσ γφρου 256 0,5 1 2 2,5 

2014 - Βακμολογία Διπλά Α/Κ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
12άρια 14άρια 16άρια 18άρια 

50% 100% 200% 250% 

1 15 30 60 75 

2 12,5 25 50 62,5 

3-4 10 20 40 50 

5-8 6,5 13 26 32,5 

9-16 4 8 16 20 
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2014 - Βακμολογία Μονά Α/Κ 

12άρια 50% Ε1 Ε2 Ε3 14άρια 100% Ε1 Ε2 Ε3 

Κυρίωσ ταμπλό Κυρίωσ ταμπλό 

1 30 15 6 1 60 30 12 

2 25 12,5 5 2 50 25 10 

3-4 15 7,5 3 3-4 30 15 6 

5-8 10 5 2 5-8 20 10 4 

9-16 7,5 4 1,5 9-16 15 8 3 

17-32 5 2,5 1 17-32 10 5 2 

33-64     0,5 33-64     1 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ 

Νικθτισ γφρου 16 2 1   Νικθτισ γφρου 16 4 2   

Νικθτισ γφρου 32 2 1   Νικθτισ γφρου 32 4 2   

Ηττθμζνοσ γφρου 32 1,5 0,5   Ηττθμζνοσ γφρου 32 3 1   

16άρια 200% Ε1 Ε2 Ε3 18άρια 250% Ε1 Ε2 Ε3 

Κυρίωσ ταμπλό Κυρίωσ ταμπλό 

1 120 60 24 1  150     

2 100 50 20 2 125      

3-4 60 30 12 3-4 75      

5-8 40 20 8 5-8  50     

9-16 30 16 6 9-16 37.5      

17-32 20 10 4 17-32 25      

33-64     2  33-64       

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ 

Νικθτισ γφρου 16 8 4   Νικθτισ γφρου 16 10     

Νικθτισ γφρου 32 8 4   Νικθτισ γφρου 32 10     

Ηττθμζνοσ γφρου 32 6 2   Ηττθμζνοσ γφρου 32 7,5     

 

2014 - Βακμολογία Διπλά Α/Κ 

12άρια Ε1 Ε2 14άρια Ε1 Ε2 

1 7,5 4 1 15 8 

2 6,5 3 2 13 6 

3-4 4 2 3-4 8 4 

5-8 2,5 1,5 5-8 5 3 

9-16 2 1 9-16 4 2 

16άρια Ε1 Ε2 18άρια Ε1 Ε2 

1 30 16 1 37,5   

2 26 12 2 32,5   

3-4 16 8 3-4 20   

5-8 10 6 5-8 12,5   

9-16 8 4 9-16 10   
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MASTERS Α/Κ 
Κατάταξθ 12άρια 14άρια 16άρια 18άρια 

1οσ 50 100 200 250 

2οσ 40 80 160 200 

3οσ 35 70 140 175 

4οσ 30 60 120 150 

5οσ 25 50 100 125 

6οσ 20 40 80 100 

7οσ 15 30 60 75 

8οσ 10 20 40 50 
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Β. ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί το 2004 και μετά. 

Για τθν κατθγορία αυτι οι Ενϊςεισ κα διεξαγάγουν Ομαδικά & Ατομικά Διαςυλλογικά 
Πρωτακλιματα και Πρωτακλιματα διπλοφ. Η I.T.F. και θ Ε.Φ.Ο.Α. προτείνουν τα παιδιά κάτω των 
10 ετϊν να μθν προπονοφνται ι να αγωνίηονται με κανονικι μπάλα ςε κανονικό γιπεδο. Πρζπει 
να χρθςιμοποιοφν κόκκινθ, πορτοκαλί και πράςινθ μπάλα ςτο προςαρμοςμζνο μζγεκοσ γθπζδου. 

Με αυτζσ τισ ςυνκικεσ τα παιδιά μποροφν να αναπτφξουν καταλλθλότερθ τεχνικι και εφαρμογι 
πολλϊν καταςτάςεων τακτικισ, κάτι το οποίο είναι αδφνατο να το πετφχουν με κανονικι μπάλα 
και κανονικό γιπεδο. 

ΑΓΩΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α/Κ < 10 
Για το 2014 οι αγϊνεσ τθσ κατθγορίασ των 10αριϊν κα διοργανωκοφν και από τθν Ομοςπονδία και 
από τισ Ενϊςεισ. 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 
τουσ αγϊνεσ κα ςυμμετζχουν Αγόρια και Κορίτςια γεννθκζντα το 2004 και το 2005.  

Οι μορφζσ των αγϊνων που κα διεξαγάγει θ Ομοςπονδία για το 2014 είναι οι ακόλουκεσ: 

ΑΣΟΜΙΚΑ ι ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ: Αρικμόσ Πρωτακλθμάτων: Ζνα Πανελλινιο και ζνα Πανελλαδικό 
(Βοράσ, Νότοσ) ατομικά ι διαςυλλογικά με απόφαςθ τθσ ΕΦΟΑ. 

ΑΣΟΜΙΚΟ: 
Σρόποσ Διεξαγωγισ: Θα ανακοινϊνεται ςτισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ των πρωτακλθμάτων, ςε 
κάκε περίπτωςθ όμωσ, οι αγϊνεσ κα διεξάγονται υποχρεωτικά και μόνο με πράςινη μπάλα, ςε 
κανονικό γήπεδο και χωρίσ αποκλειςμό με ζναν μόνο αγώνα. 

Βακμολογία: Δεν κα υπάρχει Πανελλαδικι ι Ενωςιακι βακμολογία για τθν κατθγορία αυτι, ενϊ θ 
κατάρτιςθ του πίνακα αγϊνων κα γίνεται με κλιρωςθ χωρίσ να υπάρχουν διακριτζσ κζςεισ (seeds).  

ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ:  
Σρόποσ διεξαγωγισ:  

Ομάδα 2 βαςικϊν και μζχρι 2 αναπλθρωματικϊν παικτϊν-τριϊν 9-10 ετϊν (μπορεί να είναι 
και μεικτζσ) 
Σο κάκε ςωματείο ζχει το δικαίωμα να ςυμμετάςχει μζχρι και με 2 ομάδεσ 
Οι αγϊνεσ μεταξφ των ομάδων είναι 2 μονά και 1 διπλό υποχρεωτικά 
Οι αγϊνεσ του μονοφ κα παίηονται ςτο 1 κανονικό ςετ 6-6 (tie brake 7 πόντων)  
Οι αγϊνεσ του διπλοφ κα παίηονται ςτο 1 κανονικό ςετ 6-6 (tie brake 7 πόντων), χωρίσ 
πλεονζκτθμα (No ad score) 

Οι αγϊνεσ του διπλοφ κα παίηονται ςτο κανονικό γιπεδο του μονοφ 

ΕΝΩΕΙ 
Οι Ενϊςεισ και τα ςωματεία κα διοργανϊςουν για το 2014 αγϊνεσ για αγόρια και κορίτςια κάτω 
των 10 ετϊν. Σα επίπεδα που κα χωρίηονται οι παίκτεσ, τα γιπεδα οι μπάλεσ κακϊσ και τα 
ςυςτιματα αγϊνων ζχουν ωσ εξισ: 

α) Πράςινο επίπεδο 

τουσ αγϊνεσ ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια, οι αγϊνεσ μπορεί να είναι και μεικτοί.  

Οι αγϊνεσ κα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, ςε κανονικό γιπεδο, με «πράςινεσ» μπάλεσ. 
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Σο ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι εκείνο που κα κρίνει θ κάκε Ζνωςθ ωσ το 
καταλλθλότερο. Σο μόνο ςφςτθμα που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί είναι αυτό του αποκλειςμοφ 
(knock out) με ζναν αγώνα. 

Προτεινόμενα ςυςτιματα:  
Round robin (όλοι με όλουσ) 
φςτθμα ομίλων με Round robin 
φςτθμα Maurant 

Αγϊνεσ ι ζνασ αγϊνασ Consolation για τουσ χαμζνουσ του πρϊτου αγϊνα. 

Οι αγωνιςτικζσ μορφζσ, που κα εφαρμόςει θ κάκε Ζνωςθ κα πρζπει υποχρεωτικά να επιλεγοφν 
από τισ αγωνιςτικζσ μορφζσ που προτείνει θ I. T. F. και είναι περιςςότεροι Ομαδικοί αγϊνεσ και 
λιγότεροι Ατομικοί. 

Ομαδικοί αγώνεσ:  
Αγϊνεσ Ομάδων με αρικμό παικτϊν και τρόπο διεξαγωγισ που κα ορίηει, χωρίσ κάποιο περιοριςμό 
θ κάκε Ζνωςθ, ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ. 

Οι ομαδικοί αγϊνεσ που προτείνονται είναι διαςυλλογικοί και αγϊνεσ διπλοφ, με αρικμό παικτϊν 
και τρόπο διεξαγωγισ ίδιο με αυτά που προβλζπονται για το Εκνικό επίπεδο. 

2 νικθφόρα mini sets 1 short set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων) 
2 νικθφόρα mini sets, με tiebreak των 7 πόντων, αντί για 3ο set 
1 κανονικό set (6 games/ 6-6 games tiebreak των 7 πόντων) 

Οι αγϊνεσ του διπλοφ κα παίηονται ςτο κανονικό γιπεδο του μονοφ.  

β) Πορτοκαλί επίπεδο 

τουσ αγϊνεσ ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια και μπορεί να είναι και μεικτοί. 

Οι αγϊνεσ κα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, ςε «πορτοκαλί» γιπεδο, με «πορτοκαλί» μπάλεσ. 

Σο ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι εκείνο που κα κρίνει θ κάκε Ζνωςθ ωσ το 
καταλλθλότερο. Σο μόνο ςφςτθμα που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί είναι αυτό του αποκλειςμοφ 
(knock out) με ζναν αγώνα. 

Προτεινόμενα ςυςτιματα:  
Round robin (όλοι με όλουσ). 
φςτθμα ομίλων με Round robin. 
φςτθμα Maurant. 

Αγϊνεσ ι ζνασ αγϊνασ Consolation για τουσ χαμζνουσ του πρϊτου αγϊνα. 

Οι αγωνιςτικζσ μορφζσ, που κα εφαρμόςει θ κάκε Ζνωςθ κα πρζπει υποχρεωτικά να επιλεγοφν 
από τισ αγωνιςτικζσ μορφζσ που προτείνει θ I. T. F. και είναι: Περιςςότεροι Ομαδικοί αγϊνεσ και 
λιγότεροι Ατομικοί 

Οι ομαδικοί αγώνεσ που προτείνονται είναι διαςυλλογικοί και αγώνεσ διπλοφ, με αρικμό 
παικτών και τρόπο διεξαγωγισ ίδιο με αυτά που προβλζπονται για το Εκνικό επίπεδο. 

2 νικθφόρα match-tiebreaks ςτουσ 7 πόντουσ. 
1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων) 

Οι αγϊνεσ του διπλοφ κα παίηονται ςτο πορτοκαλί γιπεδο του μονοφ. 
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γ) Κόκκινο επίπεδο 

υμμετζχουν αγόρια και κορίτςια και κα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, ςε «κόκκινο» γιπεδο, 
με «κόκκινεσ» μπάλεσ. 

Σο ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι εκείνο που κα κρίνει θ κάκε Ζνωςθ ωσ το 
καταλλθλότερο. Σο μόνο ςφςτθμα που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί είναι αυτό του αποκλειςμοφ 
(knock out) με ζναν αγώνα. 

Προτεινόμενα ςυςτιματα: 
1) Round robin (όλοι με όλουσ) 
2) φςτθμα ομίλων με Round robin 
3) φςτθμα Maurant 
4) Αγϊνεσ ι ζνασ αγϊνασ Consolation για τουσ χαμζνουσ του πρϊτου αγϊνα 

Οι αγωνιςτικζσ μορφζσ, που κα εφαρμόςει θ κάκε Ζνωςθ κα πρζπει υποχρεωτικά να επιλεγοφν 
από τισ αγωνιςτικζσ μορφζσ που προτείνει θ I.T.F. και είναι: 

Περιςςότεροι Ομαδικοί αγϊνεσ και λιγότεροι Ατομικοί. 
2 νικθφόρα match-tiebreaks ςτουσ 7 πόντουσ. 
1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων) Οι αγϊνεσ κα διεξάγονται μόνο ςε 
Ενωςιακό και ςωματειακό επίπεδο και όχι ςε Εκνικό. 
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Γ. ΑΝΔΡΕ - ΓΤΝΑΙΚΕ 

Ι. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν Ζλλθνεσ, Ομογενείσ και αλλοδαποί ακλθτζσ νόμιμα 
εγγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ Ελλθνικϊν αναγνωριςμζνων ςωματείων-μελϊν τθσ Ε.Φ.Ο.Α. από το 
δζκατο τζταρτο (14ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Επιςθμαίνουμε ότι ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα 
Ανδρϊν- Γυναικϊν μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνον Ζλλθνεσ ακλθτζσ-τριεσ. 

τα ΔΙΕΘΝΗ Πρωτακλιματα Ανδρϊν-Γυναικϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ακλιτριεσ από το 
δζκατο τζταρτο (14ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό τθσ I.T.F. (Age Eligibility 
Rule). 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ  

Απαιτοφνται τα παρακάτω:  

1. Ζκδοςθ δελτίου ακλθτι Ε.Φ.Ο.Α. 
2. Θεωρθμζνο δελτίο ακλθτι Ε.Φ.Ο.Α. ενόσ (1) ζτουσ από ιατρό (απόφ. Εκνικισ Επιτροπισ 

20.12.08) για ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ. 
3. Κάρτα αςφάλιςθσ ακλθτι που εκδίδεται ςτθν πρϊτθ διοργάνωςθ τθσ χρονιάσ που κα 

αγωνιςκεί ο ακλθτισ και ζχει κόςτοσ 25 € για όλουσ τουσ ακλθτζσ και τισ ακλιτριεσ με ιςχφ 
12 μθνϊν από τθν πλθρωμι τθσ.  

4. Παράβολο ςυμμετοχισ 20 € για μονά-διπλά και 8 € μόνο για τα διπλά.  

ΙΙ. ΑΓΩΝΕ 
Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΓΩΝΩΝ  

1. Κατθγορία Διεκνών Αγώνων Ανδρών-Γυναικών, που περιλαμβάνει όλα τα Πρωτακλιματα 
I.T.F, A.T.P και W.T.A. από τα GRAND SLAM μζχρι τα FUTURE. 

2. Κατθγορία Εκνικών Αγώνων Ανδρών-Γυναικών, που περιλαμβάνει όλα τα Πρωτακλιματα 
που διοργανϊνει θ Ε.Φ.Ο.Α. και ςυγκεκριμζνα, για το 2011 το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα με 
64άρι ταμπλό και προκριματικά ανοικτισ ςυμμετοχισ και τα Ανοιχτά (ΟPEN) Πανελλαδικά, 
προκειμζνου: να υπάρχει αρκετι αγωνιςτικι δραςτθριότθτα, να υπάρχει δυνατότθτα ςε 
όςουσ επικυμοφν να αςχολθκοφν επαγγελματικά να το κάνουν και με αυτοφσ τουσ αγϊνεσ 
(παράλλθλα με τουσ διεκνείσ) και τζλοσ να δθμιουργθκεί αγωνιςτικό αντικείμενο για όςουσ 
και όςεσ κζλουν να αςχολθκοφν με το αγωνιςτικό τζνισ και μετά τα juniors. 

Σα Ανοιχτά (OPEN) Πανελλαδικά Πρωτακλιματα κα είναι ανοικτισ ςυμμετοχισ με βακμολογία 
όπωσ αυτι των Πανελλαδικϊν του 2013 και κα διοργανϊνονται από όποια ςωματεία το 
επικυμοφν, με τθ ςυνεργαςία τθσ Ε.Φ.Ο.Α. Σο μζγεκοσ του τυχόν prize money, τα ζξοδα και θ 
διοργάνωςθ κάκε πρωτακλιματοσ, είναι αποκλειςτικι ευκφνθ των διοργανωτϊν ωματείων και 
αν το επικυμοφν και των Ενϊςεων, χωρίσ να ζχει καμία οικονομικι υποχρζωςθ θ Ομοςπονδία. 

Β. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 Η διλωςθ ςυμμετοχισ για κάκε διοργάνωςθ γίνεται από τον ακλθτι με ςυμπλιρωςθ του 
ειδικοφ εντφπου και υποχρεωτικι αναγραφι του αρικμοφ Μθτρώου του ακλθτι, ωσ εξισ:  
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α. Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πρωτάκλθμα 15 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων ςτθν Ε.Φ.Ο.Α.  
β. Για τα ΟΡΕΝ 7 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων ςτο διοργανωτι όμιλο.  

 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

Η διλωςθ ςυμμετοχισ για κάκε διοργάνωςθ γίνεται μόνο από τουσ ίδιουσ τουσ ακλθτζσ, 
απευκείασ ςτθν I.T.F., τθν A.T.P. τθν Σ.Ε. και τθν W.T.A. και ςε ςυνεργαςία με ΟΜΙΛΟΤ - 
Ε.Φ.Ο.Α. όπου αλλοφ προβλζπεται από τισ προκθρφξεισ.  

(Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ απόκτθςθ IPIN από τθν I.T.F.). 
α. Για τουσ άνδρεσ θ διλωςθ γίνεται 18 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων του κυρίωσ ταμπλό 
ςτθν I.T.F. 
β. Για τισ γυναίκεσ θ διλωςθ γίνεται 18 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων του κυρίωσ ταμπλό 
ςτθν I.T.F. 

Γ. ΑΠΟΤΡΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Κάκε ακλθτισ ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθ ςυμμετοχι του από αγωνιςτικι διοργάνωςθ ωσ εξισ:  
1. Για τουσ Άνδρεσ και Γυναίκεσ 13 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων του κυρίωσ ταμπλό 

ςτθν I.T.F. Επιςθμαίνεται ότι θ απόςυρςθ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ των ακλθτϊν και των 
Ομίλων τουσ.  

2. Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πρωτάκλθμα 7 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. 
3. Για τα ΟΡΕΝ 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων ςτο διοργανωτι όμιλο. 

Σε περίπτωςη μη ζγκαιρησ απόςυρςησ ιςχφουν τα εξήσ: 

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

1. ΠΡΟΟΧΗ: Μθ ζγκαιρθ απόςυρςθ για ιατρικοφσ λόγουσ, επιτρζπεται μζχρι δφο 
πρωτακλιματα ετθςίωσ χωρίσ αφαίρεςθ βακμϊν. Ο ακλθτισ οφείλει να αποςτείλει ςτθν 
ζδρα τθσ διοργάνωςθσ με fax πριν τον προγραμματιςμζνο αγϊνα ι μετά ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. τθν 
επίςθμθ ιατρικι βεβαίωςθ μζχρι τθ λιξθ του ςυγκεκριμζνου πρωτακλιματοσ. ε κάκε 
περίπτωςθ πρζπει να λαμβάνει και φυλάςςει αντίγραφο αυτισ κεωρθμζνο από αυτόν 
που τθν παρζλαβε. 

2. Ακλθτισ που δεν κα παρουςιαςτεί να αγωνιςτεί μετά τθν κλιρωςθ, χωρίσ να 
προςκομίςει Ιατρικι Βεβαίωςθ, τιμωρείται με αφαίρεςθ 2 βακμών από τθν Πανελλαδικι 
του Βακμολογία, τθν οποία είχε εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι (όχι των διεκνϊν). 

3. Απόςυρςθ μετά τθν ζναρξθ των αγϊνων για ιατρικοφσ λόγουσ γίνεται με βεβαίωςθ μόνο 
από το γιατρό των αγϊνων. ε περίπτωςθ ιατρικοφ κωλφματοσ εκτόσ του χϊρου 
διεξαγωγισ των αγϊνων, αποςτζλλεται θ ιατρικι γνωμάτευςθ του κεράποντοσ ιατροφ, 
άμεςα, ςτον γιατρό των αγϊνων. Ο ιατρόσ των αγϊνων ζχει το δικαίωμα να μθν τθν κάνει 
αποδεκτι ςφμφωνα με τθν κρίςθ του (απόφ. Εκνικισ Επιτροπισ 20.12.08). 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ απόςυρςθσ ιςχφουν οι Διεκνείσ Κανονιςμοί. Οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να ενθμερϊνονται από το site τθσ I.T.F., ςτισ εξισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:  

http://www.itftennis.com/mens/circuitinfo/rules 
http://www.itftennis.com/womens/circuitinfo/rules 

 
 

 

http://www.itftennis.com/mens/circuitinfo/rules
http://www.itftennis.com/womens/circuitinfo/rules
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Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

Οι προκθρφξεισ των αγϊνων και κάκε ςχετικι πλθροφορία κα αναρτϊνται ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα τθσ Ε.Φ.Ο.Α. και είναι υποχρζωςθ των ομίλων και των ακλθτϊν να λαμβάνουν γνϊςθ 
από εκεί.  

Είναι ευκφνθ κάκε ακλθτι να ενθμερωκεί από τθ διοργάνωςθ των αγϊνων για το αν αγωνίηεται 
ςτο κυρίωσ ταμπλό ι ςτα προκριματικά  

 ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ: Κάκε ακλθτισ υποχρεοφται να υπογράψει τθ ςυμμετοχι του (sign-in) ςε 
χρόνο και τόπο που ορίηεται από τθν προκιρυξθ των αγϊνων. Με το κλείςιμο του sign-in 
κα ακολουκεί κλιρωςθ.  

 ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ: Δεν κα υπάρχει εγγραφι (sign-in) για τουσ ακλθτζσ του κυρίωσ ταμπλό 
κακϊσ και για τουσ ακλθτζσ που ζχουν wild card (κάρτα ελεφκερθσ ςυμμετοχισ). Η 
κλιρωςθ γίνεται τθν προθγοφμενθ μζρα από τθν ζναρξι του και όχι αργότερα από τισ 
17:00. Σο πρόγραμμα των αγϊνων για το κυρίωσ ταμπλό ανακοινϊνεται δφο (2) ϊρεσ μετά 
τθν κλιρωςθ και είναι υποχρζωςθ των ακλθτϊν να επικοινωνιςουν με τθ γραμματεία των 
αγϊνων του τουρνουά ι να επιςκεφκοφν τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα www.efoa.gr για να 
ενθμερωκοφν πότε αγωνίηονται.  

Ακλθτισ που δεν ζχει δθλωκεί ςτο αντίςτοιχο τουρνουά μπορεί να υπογράψει ςτθν λίςτα των 
αναπλθρωματικϊν παρόντων (Alternate on site) που κα ανοίγεται κατά τθ διάρκεια του sign-in 
των προκριματικϊν αγϊνων και κα κλείνει με τθν λιξθ του. Επίςθσ μπορεί να υπογράψει για το 
κυρίωσ ταμπλό ωσ επί τόπου αναπλθρωματικόσ (Alternate on site) εφόςον δεν υπάρχουν 
προκριματικά. Προθγοφνται οι ακλθτζσ που ζχουν μεγαλφτερθ βακμολογία και ςε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ γίνεται κλιρωςθ. 

Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται ςε,  μζχρι, τρείσ αγϊνεσ τθν θμζρα (δφο αγϊνεσ ςτα μονά και ζναν 
αγϊνα ςτα διπλά, ζναν  ςτα μονά και 2 ςτα διπλά, τρείσ  ςτα διπλά) ανά κατθγορία ςυμμετοχισ 
κακϊσ και ςε διαιτθςία αν τουσ ηθτθκεί.  

Η ϊρα ζναρξθσ του τελευταίου παιχνιδιοφ δεν κα είναι αργότερα από τισ 22:00, εκτόσ αν ειδικζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν (π.χ. καφςωνασ), με τθν προχπόκεςθ ότι κα ςυμφωνιςουν γιϋ 
αυτό, ο επιδιαιτθτισ και ο γιατρόσ των αγϊνων.  

Ακλθτισ που ζχει χάςει ςτα προκριματικά μπορεί να υπογράψει ςε λίςτα τυχεροφ χαμζνου (lucky 
loser) και εφόςον υπάρχει κενι κζςθ ςτο κυρίωσ ταμπλό τότε αγωνίηεται ςϋ αυτό. φμφωνα με 
τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ, θ επιλογι γίνεται με κλιρωςθ μεταξφ των ακλθτϊν που ζχαςαν ςτον 
τελευταίο γφρο των προκριματικϊν και ζχουν βακμολογία. Εάν οι κζςεισ δεν καλυφκοφν με τουσ 
βακμολογθμζνουσ παίκτεσ γίνεται κλιρωςθ μεταξφ των αβακμολόγθτων ακλθτϊν που ζχαςαν 
ςτον τελευταίο γφρο προκριματικϊν. 

http://www.efoa.gr/
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ΙΙΙ. ΤΝΘΕΗ ΣΑΜΠΛΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Α. ΤΝΘΕΗ ΣΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

MONA 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  OPEN 

Προκριματικά ανοικτισ ςυμμετοχισ ανοικτισ ςυμμετοχισ 

Κυρίωσ ταμπλό 

64άρι ταμπλό 

44 άμεςεσ αποδοχζσ 

16 προκριματικά  

4 wild cards Ε.Φ.Ο.Α. 

32άρι ταμπλό 

14 άμεςεσ αποδοχζσ 

16 από τα προκριματικά 

1 wild card ΕΦΟΑ 

1 w.c. από διοργανωτζσ 

 

Δ Ι Π Λ Α 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  OPEN 

Προκριματικά:  ανοικτισ ςυμμετοχισ ανοικτισ ςυμμετοχισ 

Κυρίωσ ταμπλό: 

16άρι ταμπλό 

11 άμεςεσ αποδοχζσ 

4 ηευγ. από τα προκριματικά 

1 ηευγάρι wild card Ε.Φ.Ο.Α. 

16άρι ταμπλό 

11 άμεςεσ αποδοχζσ 

4 ηευγ. από τα προκριματικά 

1 ηευγάρι wild card Ε.Φ.Ο.Α. 

 
Β. ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  

ΜΟΝΑ: Οι αγϊνεσ των προκριματικϊν και του κυρίωσ ταμπλό του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ κα διεξάγονται ςτα 2 νικθφόρα sets (6 games) με tie-break ςε κάκε set. Οι 
αγϊνεσ των προκριματικϊν ςε όλα τα άλλα Πρωτακλιματα κα διεξάγονται ςτα 2 νικθφόρα sets (6 
games) με tie-break ςε κάκε set, εκτόσ αν ειδικζσ ςυνκικεσ επιβάλουν τθν διεξαγωγι των αγϊνων 
ςτα 2 νικθφόρα mini sets με 3ο SET, match tie-break των 10 πόντων.  

ΔΙΠΛΑ: Οι αγϊνεσ κα διεξάγονται ςτα 2 νικθφόρα sets (6 games) με tie-break ςε κάκε set χωρίσ 
πλεονζκτθμα (no-ad scoring system) και ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ (1-1 set) κα διεξάγεται ζνα 
match tie-break των 10 πόντων. 

Η επιλογι των διακριτϊν κζςεων(seeds) και λίςτα αποδοχισ, για τθν κατάρτιςθ των ταμπλό, κα 
γίνεται με τισ εξισ προτεραιότθτεσ: 

1. Και οι δφο παίκτεσ ζχουν βακμολογία διπλοφ (άκροιςμα πόντων). 
2. Ζνασ παίκτθσ ζχει βακμολογία διπλοφ (ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των πόντων διπλοφ 

προθγείται θ ομάδα που ο δεφτεροσ παίκτθσ ζχει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ μονοφ) 
3. Και οι δφο παίκτεσ ζχουν βακμολογία μονοφ (άκροιςμα πόντων). 
4. Ζνασ παίκτθσ ζχει βακμολογία μονοφ.  
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ΙV. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕ  
Οι βακμολογίεσ ανά πρωτάκλθμα διαμορφϊνονται για το 2014 ωσ εξισ: 

Διεκνι Πρωτακλιματα οποιουδιποτε επιπζδου: προςμετροφν ςτθν πανελλινια κατάταξθ 
ακριβϊσ οι βακμοί που προςμετροφν και ςτισ Διεκνείσ βακμολογίεσ A.T.P και W.T.A. 

Εκνικά Πρωτακλιματα μονά και διπλά με ανεξάρτθτθ βακμολογία: 

ΑΝΔΡΕ & ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΜΟΝΑ ΔΙΠΛΑ 

Πανελλινιο Open Πανελλινιο Open 

Νικθτισ 18 5 18 5 

Σελικόσ 12 3 12 3 

Ημιτελικοί 6 1.5 6 1.5 

Προθμιτελικοί 3 1 3 1 

Γφροσ 16 1 0.75 1 0.75 

Γφροσ 32 0.75 0.5 - - 

Γφροσ 64 0.5 - - - 

Νικθτισ τελευταίου γφρου προκρ. 0.15 0.1 - - 

Ηττθμζνοσ τελευταίου γφρου προκρ. 0.1 0.05 - - 

 

V. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η Εκνικι κατάταξθ κα εκδίδεται εντόσ δζκα εργάςιμων θμερϊν μετά τθν λιξθ των αγϊνων.  

Αν το διάςτθμα από τθν λιξθ ενόσ πρωτακλιματοσ μζχρι τθ λιξθ των δθλϊςεων του επόμενου 
είναι μικρότερο των 12 εργάςιμων θμερϊν θ κλιρωςθ του επόμενου κα μπορεί να γίνεται και με 
τθν αμζςωσ προθγοφμενθ εκδοκείςα βακμολογία. 

Οι βακμολογίεσ αναρτϊνται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ε.Φ.Ο.Α. και οι ακλθτζσ ζχουν δικαίωμα 
ζνςταςθσ εντόσ 2 θμερϊν. Μετά το διιμερο και τθν εξζταςθ τυχόν ενςτάςεων κεωροφνται 
οριςτικζσ. 

Οι ενςτάςεισ εξετάηονται άμεςα από τα αρμόδια όργανα τθσ Ε.Φ.Ο.Α. 

Η βακμολογία κα είναι ακροιςτικι όλων των βακμολογοφμενων πρωτακλθμάτων ςτα οποία κα 
ςυμμετζχουν οι παίκτεσ-τριεσ, Εκνικά και Διεκνι, και κα ζχει διάρκεια 52 εβδομάδων, ίδιασ 
χρονολογίασ ζναρξθσ και λιξθσ με τισ αντίςτοιχεσ βακμολογίεσ τθσ A.T.P. και τθσ W.T.A. Εβδομάδα 
αγϊνων κεωρείται αυτι τθσ ζναρξθσ του κυρίωσ ταμπλό. 

Ακλθτζσ που ςυμμετζχουν, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα ταμπλό αγϊνων, ςε ΔΙΕΘΝΗ τουρνουά ςτο 
εξωτερικό, βακμολογοφνται ςτθν πανελλινια κατάταξθ ακριβϊσ με τουσ ίδιουσ βακμοφσ που 
αποκτοφν και ςτισ αντίςτοιχεσ βακμολογίεσ A.T.P και W.T.A.  

Επιςιμανςθ: ςτθ διεκνι βακμολογία των γυναικϊν κα προςμετροφνται μόνο οι βακμοί παικτριϊν 
με κατάταξθ W.T.A. και όχι οι βακμοί παικτριϊν χωρίσ κατάταξθ W.T.A. (N.R.= NON RANKING) 

ε όλεσ τισ διοργανϊςεισ, αν δεν δθλωκοφν και αγωνιςκοφν τουλάχιςτον οκτϊ (8) ακλθτζσ οι 
αγϊνεσ κα είναι αβακμολόγθτοι. 
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Πόντοι δεν δίδονται εάν δεν ςυγκεντρωκοφν και αγωνιςκοφν ςτο κυρίωσ ταμπλό διοργάνωςθσ 
τουλάχιςτον οκτϊ (8) ακλθτζσ (διεξαχκοφν όλα τα παιχνίδια πρϊτου γφρου).  

VI. ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
Σο Διαςυλλογικό Πρωτάκλθμα Α/Γ για το 2014, διεξαχκεί ςε δφο φάςεισ όπωσ το 2013, ςτθν Α΄ 
Εκνικι κατθγορία ανδρϊν και γυναικϊν και ςτισ Β΄ Εκνικζσ κατθγορίεσ Βορά και Νότου ανδρϊν 
και γυναικϊν, ςφμφωνα με τον ειδικό κανονιςμό διεξαγωγισ αυτϊν. 

 

ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Για το κεφάλαιο Διαιτθςία, προβλζπονται τα εξισ: 

Σα ςωματεία που αναλαμβάνουν τθν διοργάνωςθ οποιουδιποτε Πρωτακλιματοσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α., 
πρζπει να ζχουν επίςθμθ διαιτθτικι ομάδα που κα περιλαμβάνει ζναν (1) επιδιαιτθτι επιπζδου ι 
SILVER BADGE, ι WHITE BADGE ι LEVEL 1 και αρικμό βοθκϊν επιδιαιτθτι, επιπζδου τουλάχιςτον 
National school - LEVEL 1, τζτοιο που κα καλφπτουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ τθσ "on site" διαιτθςίασ, 
ςτο κάκε Πρωτάκλθμα. 

Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν ζδρα των αγϊνων μία (1) ϊρα μετά τθ λιξθ 
του αγϊνα τουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί). ε περίπτωςθ άρνθςθσ κα 
επιβάλλεται θ ποινι αποκλειςμοφ από το Πρωτάκλθμα. Δεν μπορεί να κάνει διαιτθςία ακλθτισ ςε 
αγωνιηόμενο από τον Όμιλό του. 

ΕΔΡΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

Σα ςωματεία που αναλαμβάνουν τθ διεξαγωγι επίςθμων πρωτακλθμάτων, πρζπει να διακζτουν 
γιπεδα διεκνϊν προδιαγραφϊν και διαφόρων επιφανειϊν (χωμάτινα, quick, ςυνκετικό πλαςτικό, 
ςυνκετικό χόρτο, άςφαλτο). 

Σο Πανελλινιο, τα Ε1, Ε2 Ε.Φ.Ο.Α. και τα Διεκνι TE - ITF προκθρφςςονται από τθν Ε.Φ.Ο.Α. ι τθν 
TE ι τθν ITF και ανατίκεται θ διοργάνωςι τουσ ςε υλλόγουσ που διακζτουν τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ: 

 τουλάχιςτον 4 ι περιςςότερα φωτιηόμενα γιπεδα ιδίασ επιφανείασ. 

 χϊρουσ διαμονισ και υγιεινισ ακλθτϊν. 

 γραμματεία αγϊνων, διευκυντι τουρνουά, επιδιαιτθτι LEVEL 1 ι WHITE BADGE. 

 ιατρό αγϊνων. 

 μθχανογράφθςθ για τθν ςυμπλιρωςθ των επίςθμων εντφπων, που κα διακζτει θ ΕΦΟΑ και 
για τον ζλεγχο των ακλθτϊν από τθν βάςθ δεδομζνων. 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΤΛΛΟΓΩΝ 

Ο ςτόχοσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α. είναι θ περαιτζρω αφξθςθ τθσ αγωνιςτικισ δραςτθριότθτασ, ςε όλεσ τισ 
κατθγορίεσ, με ςκοπό τθν ενεργοποίθςθ των ςυλλόγων ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ 
ςε αγϊνεσ ςε όςουσ επικυμοφν να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αγωνιςτικι εμπειρία. Επικυμία μασ 
είναι να δοκεί θ δυνατότθτα διοργάνωςθσ ανοικτϊν βακμολογοφμενων ή μη Πρωτακλθμάτων, 
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Ανδρϊν και Γυναικϊν και Juniors, από όςουσ υλλόγουσ το επικυμοφν ςε περίοδο κενϊν 
θμερομθνιϊν του Αγωνιςτικοφ Προγράμματοσ. 

Τποχρζωςθ των ςυλλόγων είναι να προκθρφςςουν ζγκαιρα τουσ αγϊνεσ πριν τθν ζναρξι τουσ και 
να τουσ κοινοποιοφν ςτισ Ενϊςεισ και υποχρεωτικά ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. Οι ςφλλογοι είναι ελεφκεροι να 
επιλζξουν τθν θμερομθνία τθσ διοργάνωςθσ αφοφ πρϊτα ενθμερωκοφν από τθν Ε.Φ.Ο.Α. ότι είναι 
κενι. Παρακαλοφνται οι ςφλλογοι να ςτείλουν τισ αιτιςεισ ανάλθψθσ OPEN Πρωτακλιματοσ ςτθν 
Ε.Φ.Ο.Α. 

Για να αναγνωριςτοφν οι αγϊνεσ ωσ επίςθμθ ακλθτικι δραςτθριότθτα απαιτείται θ αποςτολι των 
προκθρφξεων, των ταμπλό αγϊνων και των βακμολογιϊν (όπου υπάρχουν) από τισ Ενϊςεισ ι τα 
ςωματεία ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. με επίςθμο πρακτικό. το τζλοσ τθσ αγωνιςτικισ περιόδου και όχι 
αργότερα από το τζλοσ Δεκεμβρίου οι Ενϊςεισ υποχρεοφνται να ζχουν αποςτείλει επίςθμα ςτθν 
Ε.Φ.Ο.Α. τον αρικμό των ακλθτϊν/ ακλθτριϊν ανά ωματείο που ζχουν λάβει μζροσ ςε επίςθμο 
αγϊνα. 

Δεν κα αναγνωρίηεται από τθν Ε.Φ.Ο.Α. ωσ επίςθμθ κάκε αγωνιςτικι δραςτθριότθτα θ οποία 
δεν είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τουσ παρόντεσ Κανόνεσ και Κανονιςμοφσ. 

Αγϊνασ κάκε επιπζδου, εκτόσ των αναφερομζνων ςτο επίςθμο αγωνιςτικό πρόγραμμα τθσ 
Ε.Φ.Ο.Α. ι των Ενϊςεων για να κεωρθκεί ωσ Αγωνιςτικι Δραςτθριότθτα, πρζπει: 

 Να ζχει ςταλεί ζγκαιρα, τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν τθ διεξαγωγι, θ προκιρυξθ ςε 
Ε.Φ.Ο.Α. ι Ενϊςεισ. 

 Να ζχει οριςκεί επίςθμοσ επιδιαιτθτισ ι παρατθρθτισ. 

 Να αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ ο επίςθμοσ επιδιαιτθτισ θ παρατθρθτισ. 

 Να ςταλεί ταμπλό αγϊνων μετά τθν κλιρωςθ και αποτελζςματα μζςα ςε 5 θμζρεσ μετά 
τθν ολοκλιρωςθ ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. ι ςε Ζνωςθ με ζκκεςθ του παρατθρθτι ι επιδιαιτθτι. 

 Να πλθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ και προχποκζςεισ που ζχουν και οι επίςθμοι αγϊνεσ 
(δελτίο ακλθτι, κάρτα, κενι θμερομθνία, ιατρικι κλπ.). 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Η ςωςτά οργανωμζνθ και ςφμφωνθ με τα ιςχφοντα ςτο τζνισ, διοργάνωςθ των Πρωτακλθμάτων 
όλων των κατθγοριϊν και επιπζδων, είναι πολφ ςθμαντικι και αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ 
ΕΦΟΑ. 

Ο Επιδιαιτθτισ ι ο Διευκυντισ του τουρνουά υποχρεοφται να ςτείλει εντόσ τριϊν (3) θμερϊν τα 
αποτελζςματα των αγϊνων που διοργανϊκθκαν ςτο ςφλλογό τουσ μαηί με, τθν Αναφορά του 
Επιδιαιτθτι, τθν επίςθμθ Φόρμα αγϊνων τθσ ΕΦΟΑ ι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν πλιρωσ 
ςυμπλθρωμζνθ (με υποχρεωτικό αρ. μθτρϊου ακλθτι) και λίςτα καρτϊν ακλθτϊν για τθν οποία 
κα φζρει πλιρωσ τθν ευκφνθ τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ. 

Λάκθ των Επιδιαιτθτϊν και πλθμμελισ άςκθςθ των κακθκόντων τουσ κα λαμβάνονται υπόψθ για 
επόμενεσ ανακζςεισ και κα μποροφν να επιφζρουν και ποινι από τθν ΕΦΟΑ. ε περίπτωςθ 
καταγγελίασ πλαςτοφ ταμπλό, τθν ευκφνθ ζχει ο διοργανωτισ ςφλλογοσ και ο επιδιαιτθτισ οι 
οποίοι κα τιμωροφνται από τθν ΕΦΟΑ με αποκλειςμό. 
 

Η ΕΦΟΑ διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ, αν 
αυτό κρικεί απαραίτθτο, κατά τθ διάρκεια του 2014. 

 


