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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014(Γ’ΕΘΝΙΚΗ) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΔΡΕΣ  

(από2000) 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
(από2000) 

πρώτη ημέρα αγώνων 
Παρασκευή 28/11/2014 

ημερομηνία λήξης  
Κυριακή 30/11/2014 

ημερομηνία παράτασης  
Δευτέρα 01/12/2014 

- Η ημέρα έναρξης θα εξαρτηθεί από τις συμμετοχές - 
ΕΔΡΑ 

Έδρα ΛΑΜΙΑ 
Διεύθυνση γηπέδων 

ΓΗΠΕΔΑ ΦΘΙΩΤΙΚΟΥ Ο.Α.  
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α.Κ. ΛΑΜΙΑ 

Επιφάνεια γηπέδων 
 

2 ΧΩΜΑΤΙΝΑ 
 

Μπάλες 
Wilson 

Επιδιαιτητής Σακκά Νάντια  
6979979464 

Γιατρός 
Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής αγώνων Σέγκης Παναγιώτης  
6987322744 

Γραμματεία 
αγώνων 

Βάρσου Ελένη 

Τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των αγώνων 
6987322744 

Τηλέφωνο επιβεβαίωσης παραλαβής συμμετοχής 
22310-22274 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία λήξης δήλωσης συμμετοχών Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 (12:00) 

Ημερομηνία απόσυρσης Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 (12:00) 
Δήλωση συμμετοχής Στο email diloseis@eesake.gr  

Τηλέφωνο για πληροφορίες  22310-22274 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eesake.gr 
 

SIGN IN – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 
Το sign in θα ανακοινωθεί μετά την λήξη συμμετοχών και αποσύρσεων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί 

αμέσως μετά την λήξη του sign in. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

στη δήλωση 
συμμετοχής να 
αναγράφεται: 

αριθμός μητρώου 
ημερομηνία 
γέννησης. 

δελτίο ΕΦΟΑ 
θεωρημένο από 

γιατρό 

 
 

παράβολο 
συμμετοχής 40 €/ 

ομάδα 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
• Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει ανάλογα με τις συμμετοχές (round robin η Knock out) 
• Πρώτα αγωνίζονται τα Νο 2 των συλλόγων, 10 λεπτά μετά την λήξη του 1ου αγώνα 

αγωνίζονται τα Νο 1 των συλλόγων.  
• Εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 20 λεπτά μετά το τέλος του 2ου αγώνα αρχίζουν οι 

αγώνες των διπλών. 
• 10 λεπτά μετά το τέλος των μονών ο προπονητής-συνοδός έχει δικαίωμα να αλλάξει την 

σύνθεση του διπλού για οποιονδήποτε λόγο. 
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες που έχουν γεννηθεί  από το 2000 και 

πριν και να μην κατέχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 
αντισφαίρισης.  

• Κάθε σύλλογος για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να έχει ομάδα με 2 αθλητές - τριες 
(υποχρεωτικά) και 1 αναπληρωματικό (προαιρετικά) 

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα ανάλογο των συμμετοχών (knock out σε περίπτωση 
πολλών συμμετοχών), (round robin σε περίπτωση λίγων συμμετοχών). 
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• Όλες οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν 2 μονά και 1 διπλό σε περίπτωση ισοπαλίας των 
μονών. Το διπλό θα είναι προαιρετικό σε περίπτωση που το σκορ είναι 2-0 στα μονά.   

• Κάθε ομάδα μπορεί να αγωνισθεί μέχρι 2 συναντήσεις  ημερησίως αναλόγως το ταμπλό. 
• Κανένας αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει μετά τις 21:30 εκτός εάν συντρέχει λόγος και 

εάν το επιθυμούν και οι 2 ομάδες αλλά πάντα  με την απόφαση του επιδιαιτητή και του 
διευθυντή αγώνων. 

• Η αξιολόγηση των ομάδων για την δημιουργία των τιράζ ή οι επικεφαλείς των 
γκρουπ θα γίνει  με την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στο διασυλλογικό 
πρωτάθλημα 2013 Γ’ Εθνικής της Ένωσης. Ομάδα η οποία δήλωσε συμμετοχή και 
δεν εμφανίσθηκε (w.o.) δεν θα θεωρηθεί καταταγμένη.  

• Η σειρά των αθλητών-τριων δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνον εάν προκύψει θέμα 
συμμετοχής αναπληρωματικού. Η σειρά επίσης δεν μπορεί να αλλάξει την ίδια ημέρα εφ’ 
όσον διεξαχθεί και 2ος γύρος.  

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets με tie break των 7 πόντων και σε 
περίπτωση ισοπαλίας (1-1 σετ) θα διεξαχθεί match tie break των 10 πόντων. 

• Για την κατάκτηση της 3η
ς θέσης θα διεξαχθεί μικρός τελικός μεταξύ των ηττημένων των 

ημιτελικών. 
• Μισή ώρα πριν την έναρξη της κάθε συνάντησης ο προπονητής-συνοδός θα πρέπει να 

δηλώσει στον επιδιαιτητή τους 2 αθλητές - τριες που θα αγωνισθούν στα μονά και τους 2 
αθλητές που θα αγωνισθούν στα διπλά εφ’ όσον προκύψουν. 

• Επισημάνεται ότι οι αθλητές-τριες οι οποίοι τελούν υπό μεταγραφή δεν μπορούν να 
αγωνισθούν με τον νέο όμιλό τους  διότι οι μεταγραφές ισχύουν για το 2015.  

 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Α/Α ΑΝΔΡΕΣ Γ'ΕΘΝΙΚΗ 

 
Α/Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γ'ΕΘΝΙΚΗ 

1 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ   1 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 

2 Α.Σ.ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   2 Α.Σ.ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

3 ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦ. ΛΑΜΙΑΣ   3 ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦ. ΛΑΜΙΑΣ 

4 Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ   4 Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ 

5 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ Ο.Α.   5 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

6 Ο.Α. "ΦΟΙΒΟΣ" ΛΑΡΙΣΑΣ   6 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ Ο.Α. 

7 Ο.Α.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   7 Ο.Α. "ΦΟΙΒΟΣ" ΛΑΡΙΣΑΣ 

8 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ   8 Ο.Α.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

9 Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ   9 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ 

10 Ο.Α.ΛΑΜΙΑΣ   10 Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 

11 Ο.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ   11 Ο.Α.ΛΑΜΙΑΣ 

12 Ο.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   12 Ο.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 

13 

Ο.Α.ΣΟΦΑΔΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

"ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" 
  

13 
Ο.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

14 
Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ   

14 

Ο.Α.ΣΟΦΑΔΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

"ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" 

15 Π.Σ.ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ   15 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

16 Σ.Α.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   16 Π.Σ.ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

17 Σ.Ο.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ   17 Σ.Α.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

18 Σ.Φ.Φ.Α. Η ΑΜΙΛΛΑ   18 Σ.Ο.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ 

19 ΦΙΛΑΘΛΗΤ. ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ   19 Σ.Φ.Φ.Α. Η ΑΜΙΛΛΑ 

      20 ΦΙΛΑΘΛΗΤ. ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΣΕΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 


