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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Τηλ. 6984237444, 6977515899, fax: 2310 27 99 84 

E-mail: 2enosite@otenet.gr  site: www.benosi.gr 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Ε3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
   ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 (2006-2003) 

 και 10άρια γεν. το 2007 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως την 02/02/17 
1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Ε3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 (2004-2001) 

04 – 05 / 02 / 2017 
 

Η Β΄ Ένωση αναθέτει στον Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ, τηλ. 6942445264, 6977543441) το 1ο βαθμολογούμενο Ενωσιακό Ε3 
Πρωτάθλημα για  
 

Αγόρια & Κορίτσια 14 ετών (2006-2003) και 10άρια γεν. το 2007 με την προϋπόθεση να 
έχουν κλείσει τα 10 έως την 02/02/17 
 
Αγόρια & Κορίτσια 16 ετών (2004-2001) 
 

από Σάββατο 4 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. 
 Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μια μέρα 
νωρίτερα ή να τελειώσουν μια μέρα αργότερα.   
 
Με βάση την απόφαση για διεξαγωγή των αγώνων Junior, έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
όλοι οι αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Β΄ Ένωσης.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές/τριες δεν θα 
διεξάγεται το πρωτάθλημα και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται 
με ευθύνη της Ένωσης. 
 

Γήπεδα διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε έξι (6) green set. 
 

Δηλώσεις συμμετοχής: ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε3 ΜΟΝΟ στο E-
mail της Β’ Ένωσης: 2enosite@otenet.gr , μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 01.02.2017 (Μη 
ξεχνάτε τον Αριθμό Μητρώου και ηλικία- κατηγορία)  
Απόσυρση: στην Β’ Ένωση στο E-mail της Β’ Ένωσης: 2enosite@otenet.gr , μέχρι 

ΠΕΜΠΤΗ 02.02.2017 και ώρα 09:30π.μ.. 
 

Κλήρωση Αγώνων: 
Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά το τέλος του sign in, στην κάθε 
κατηγορία, στις Εγκαταστάσεις του Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ, από 
τον επιδιαιτητή και έχουν δικαίωμα να την παρακολουθήσουν ή και να συμμετέχουν 

αθλητές/τριες, προπονητές καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων.  
 

mailto:2enosite@otenet.gr
http://www.benosi.gr/
mailto:2enosite@otenet.gr
mailto:2enosite@otenet.gr


 2 

Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in): Οι ώρες 

προσέλευσης των αθλητών για το Sign in, θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 03 
Φεβρουαρίου 2017 από την Ένωση σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων.  

 

Υπεύθυνος αγώνων:     κ. Μπουμπάκη Σοφία – 6977 543441 

Επιδιαιτητής αγώνων:   κ. Τριανταφυλλίδης Απόστολος – 6942 445264 

Ιατρική Κάλυψη:               Θα ανακοινωθεί 

 
 

Υποχρεώσεις αθλητών: αθλητική ταυτότητα, ιατρική  βεβαίωση, κάρτα  αθλητή 25€,  

τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και κανονισμού του αθλήματος, διαιτησία αν τους ζητηθεί,  

παράβολο συμμετοχής 15 € (6 € στην Β’ Ένωση και  9 € στον σύλλογο). 

 

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων :  
Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει βάση την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 
 
Οι  αγώνες  θα διεξαχθούν σε δυο νικηφόρα mini set των 4άρων games 
(4-4 tie break των 7 πόντων) και σε περίπτωση 3ου set θα παίζετε ένα tie 
break των 10 πόντων στους πρώτους γύρους. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί 
θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets των 6 games. 
 

 
Βαθμολογία: 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΟΑ . 

 
 

 

   Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 
 
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αμουτζόγλου  Κων/νος                                       Καζίλας Χαράλαμπος 
 
    
 


