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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1ου ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΒΟΡΡΑ  

ΠΑΙΔΩΝ- ΚΟΡΑΙΔΩΝ 
 ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ  2016 

 
 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 
Πρωτάθλημα Ονομαςία 

1ο Ατομικό Πρωτάκλθμα Βορρά 
Παίδων- Κοραςίδων  2016 

Ημερομηνίες 
10άρια 
(2006-2007) 
 

πρώτθ θμζρα  
αγώνων 

Παραςκευι  20 Μαΐου 

θμερομθνία λιξθσ 
πρωτακλιματοσ 
Κυριακι 22 Μαΐου 

θμερομθνία 
παράταςθσ 

Δευτζρα 23 Μαΐου    
 

*** το Ατομικό Πρωτάκλθμα τα Αγόρια αγωνίηονται ςε ξεχωριςτι κατθγορία από τα 
Κορίτςια. 

 
 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ Ο.Α.ΚΙΛΚΙ 
Διεφκυνςθ γθπζδων 

Δρόμοσ προσ Προφιτθ Θλία 
Επιφάνεια 
Σζςςερα (4) green set 
 

Μπάλεσ 

Wilson (Πράςινεσ) 

Επιδιαιτητήσ 
 

Παλαιςτι Ντζπυ 
6976698676 
 

Διευθφντρια 
αγώνων 

Μαρίνα Κανελιά 
6977244549 

Γιατρόσ Σςιλικίδθσ Νίκοσ 
6942274308 

Σηλζφωνο κατά τθ διάρκεια των αγώνων 

23410 20520 
6948005012 

 
 

ΔΗΛΩΕΙ - ΑΠΟΤΡΕΙ 
Ημερομηνία δήλωςησ - απόςυρςησ Σρίτθ 17 Μαΐου 2016 12:00 

e-mail ςυμμετοχήσ diloseis@efoa.gr  
Θα λαμβάνετε από τθν ΕΦΟΑ επιβεβαίωςθ παραλαβισ μζςω e-mail.  
Μετά τθ λιξθ αποςτολισ ςυμμετοχών, ςε περίπτωςθ που δεν λάβετε επιβεβαίωςθ πρζπει 
να επικοινωνείτε με τθν ΕΦΟΑ ςτα τθλ. 210 7563170,-1,-2 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΚΛΗΡΩΗ 
Η πρώτθ λίςτα για ζλεγχο κα αναρτθκεί τθν Σρίτη 17 Μαΐου.  site 

www.efoa.gr 
 

Η Κλιρωςθ των αγώνων κα γίνει Σετάρτθ 18 Μαΐου – ώρα 13.00 
Γραφεία Ε.Φ.Ο.Α., Τμθττοφ 267, 116 31 Παγκράτι 

Ενθμζρωςθ ακλθτών για το πρόγραμμα αγώνων Σετάρτθ 18 Μαΐου. 

 
 

http://www.efoa.gr/
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 Ο ςωςτόσ Αρικμόσ Μθτρώου Ε.Φ.Ο.Α. και θ κατθγορία που ςυμμετζχουν  να 
αναγράφονται υποχρεωτικά ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ 

 Ιατρικι βεβαίωςθ ι ιατρικι βεβαίωςθ ςτο δελτίο ΕΦΟΑ 

 κάρτα ακλθτι ΕΦΟΑ 25€ 

 παράβολο ςυμμετοχισ 20 € (3 €  Ζνωςθ, 3 € ΕΦΟΑ, 14 € διοργανωτισ ςφλλογοσ) 

 Οι νικθτζσ/-τριεσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν ζδρα των αγώνων μία 
(1) ώρα μετά τθ λιξθ του αγώνα τουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ που τουσ 
ηθτθκεί) με ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ. Δεν μπορεί να κάνει 
διαιτθςία ακλθτισ/τρια ςε αγωνιηόμενο/θ από τον Όμιλό του 

 
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

 
* Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετοχών με ζνα από τα 
παρακάτω ςυςτιματα: 
1.  φςτθμα ομίλων, ςτο οποίο  οι παίκτεσ κα αγωνιςκοφν πρώτα ςε  ομίλουσ με 
αρικμό ομίλων ανάλογο των ςυμμετοχών (Round Robin) και ςτθ ςυνζχεια οι 
καλφτεροι των ομίλων κα αγωνιςκοφν, ςε  αγώνεσ μονοφ αποκλειςμοφ ( Knock-out),  
μζχρι και τουσ τελικοφσ. 
 
το ταμπλό, που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ καλφτερουσ των ομίλων, ςε περίπτωςθ 
που δεν εμφανιςτεί κάποιοσ ακλθτισ/-τρια να αγωνιςτεί κα ιςχφςει ο κανονιςμόσ 
του lucky looser. Οι ακλθτζσ/-τριεσ μποροφν να εγγραφοφν ςτθ λίςτα των lucky 
looser που κα ανοίξει ο Επιδιαιτθτισ μιςι ώρα πριν τθν ζναρξθ των αγώνων. Θ  
προτεραιότθτα κα δοκεί ανάλογα τθν κζςθ που πιραν οι ακλθτζσ/τριεσ ςτουσ 
ομίλουσ. ε περίπτωςθ που είναι ςτθ ίδια κζςθ κα γίνεται κλιρωςθ.  
τθ λίςτα των lucky looser δεν μποροφν να δθλώςουν ακλθτζσ/-τριεσ που δεν ζχουν 
αγωνιςτεί ςτθ φάςθ των ομίλων. 
 
Οι Όμιλοι και οι ςυναντιςεισ μετά τθ φάςθ των ομίλων, κα καταρτιςτοφν με 
κλιρωςθ χωρίσ διακριτζσ κζςεισ.  
 
2. φςτθμα Σαμπλό,  με τθν ελάχιςτθ διεξαγωγι των 2 ςυναντιςεων για κάκε 
ακλθτι.   
 
Θ επιλογι του ςυςτιματοσ διεξαγωγισ κα γίνει τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ, Σετάρτθ  
18 Μαΐου και κα ανακοινωκεί, μαηί με το πρόγραμμα αγώνων, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΕΦΟΑ. 
 
* Σο sign-in των παικτών,  κα γίνεται πριν τθν ζναρξθ του πρώτου τουσ  αγώνα ςτο 
πρωτάκλθμα. 
 
* Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςτο 1 κανονικό ςετ 6-6 (tie-break των 7 πόντων), ςτο      
   κανονικό γιπεδο του μονοφ με πράςινεσ μπάλεσ (75% τθσ πίεςθσ τθσ κανονικισ).  
   Ιςχφουν όλοι οι επίςθμοι κανονιςμοί του μονοφ παιχνιδιοφ. 
* Κάκε παίκτθσ μπορεί να αγωνιςκεί μζχρι και ςε 3 αγώνεσ τθν θμζρα, αν αυτό 
κρικεί απαραίτθτο από τθν επιδιαιτθτι του Πρωτακλιματοσ . 
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* Δεν επιτρζπεται θ ζναρξθ αγώνα μετά τισ 21:30, εκτόσ και αν υπάρξει ςυμφωνία 
και των δφο παικτών κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον επιδιαιτθτι του Πρωτακλιματοσ. 
 
Ενςτάςεισ: 
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ, γίνεται για όλα τα κζματα Κανονιςμών και διαδικαςίασ 
προσ τον Επιδιαιτθτι με παράβολο 15 €  από τον προπονθτι τθσ ομάδασ εκτόσ των 
αποφάςεων κρίςεων αγωνιςτικοφ περιεχομζνου όπου οι αποφάςεισ του 
Επιδιαιτθτι είναι  Σ Ε Λ Ε  Ι Δ Ι Κ Ε . Ο Επιδιαιτθτισ αποφαςίηει και απαντά 
εγγράφωσ ςτον ενιςτάμενο με βάςθ τουσ υπάρχοντεσ Κανόνεσ ITF και ΕΦΟΑ  για 
κζματα Κανονιςμών και Προκιρυξθσ Αγώνων. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
 
 
πφροσ Ηαννιάσ     Δθμιτρθσ ταματιάδθσ 

                      
- 
 
 
 

 


