
 
 

       Αρ.Πρωτ.:  3001 
Ημερομηνία: 19/05/2017 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 Β΄ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 & 
NATIONAL ORANGE (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 

κάτω 10 ετών 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρωτάθλημα Ονομασία 

Β Φάση πρωταθλήματος Πράσινου επιπέδου & National Orange 
Παίδων – Κορασίδων κάτω των 10 ετών 

Β΄ΦΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  

Ημερομηνίες 
10άρια 
(2007-2008) 

πρώτη ημέρα  
αγώνων 

Παρασκευή  09 Ιουνίου 

ημερομηνία λήξης 
πρωταθλήματος 
Κυριακή 11 Ιουνίου 

ημερομηνία 
παράτασης 

Δευτέρα 12 Ιουνίου    
 

NATIONAL ORANGE 10 

Ημερομηνίες 
10άρια 
(2007-2008) 

Ημέρα έναρξης και λήξης των αγώνων 

Κυριακή 11 Ιουνίου 

*** Τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστή κατηγορία από τα Κορίτσια και στα δύο 
πρωταθλήματα 

 
 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 
Διεύθυνση γηπέδων 

Γρηγορίου Ε΄14, Νίκαια Λάρισας 
Επιφάνεια 
12 green set 

Μπάλες 

………. (Πράσινες) 
………… (Πορτοκαλί) 

Επιδιαιτητής 
 
 

Καφφέ Μαγδαληνή 
6986412224 

Διευθυντές 
αγώνων 

Παπαστεργίου Θωμάς 6974827692 
Μπαλάφας Απόστ. 6987415579 

Γιατρός Θα ανακοινωθεί Τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των αγώνων 

2410 922354  

 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 12:00 

e-mail συμμετοχής diloseis@efoa.gr  
Θα λαμβάνετε από την ΕΦΟΑ επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail.  
Μετά τη λήξη αποστολής συμμετοχών, σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση πρέπει 
να επικοινωνείτε με την ΕΦΟΑ στα τηλ. 210 7563170,-1,-2 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  στο site  www.efoa.gr 
Η πρώτη λίστα για έλεγχο θα αναρτηθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 
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ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Η Κλήρωση των αγώνων θα γίνει Τετάρτη 7 Ιουνίου – ώρα 13.00 Γραφεία του Ο.Α. 
ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, Γρηγορίου Ε΄14. 

Ενημέρωση αθλητών για το πρόγραμμα αγώνων  Τετάρτη 7 Ιουνίου μετά τις 16:00. 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Η Κλήρωση των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 10 Ιουνίου στη έδρα του συλλόγου μετά το 
sign in των αθλητών / -τριων  

Το sign in του πορτοκαλί επιπέδου θα ορισθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 Ο σωστός Αριθμός Μητρώου Ε.Φ.Ο.Α.,  η ημερομηνία γέννησης  και η κατηγορία 
που συμμετέχουν  να αναγράφονται υποχρεωτικά στη δήλωση συμμετοχής 

 Ιατρική βεβαίωση ή ιατρική βεβαίωση στο δελτίο ΕΦΟΑ 

 κάρτα αθλητή ΕΦΟΑ 20€ (μόνο για το πράσινο επίπεδο) 

 παράβολο συμμετοχής για την Β΄Φάση 20 € (6 € ΕΦΟΑ, 14 € διοργανωτής 
σύλλογος) 

 παράβολο συμμετοχής για το Orange 10 € 

 Οι νικητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία 
(1) ώρα μετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους 
ζητηθεί) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει 
διαιτησία αθλητής/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Β΄ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
 

* Οι αθλητές/-τριες που στην Ά Φάση (1ο Ατομικό πρωτάθλημα) έφτασαν στην 8άδα 
στο Βορρά και στην 8άδα στο Νότο θα αποτελέσουν τους seeded αθλητές σε ένα 
ανοιχτό ταμπλό. 

 
Θα υπάρχει ελάχιστη διεξαγωγή 2 συναντήσεων σε κάθε αθλητή. 
 
* Το sign-in των παικτών,  θα γίνεται πριν την έναρξη του πρώτου τους  αγώνα στο 

πρωτάθλημα. 
 
* Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie-break των 7 πόντων), στο      
   κανονικό γήπεδο του μονού με πράσινες μπάλες (75% της πίεσης της κανονικής).  
   Ισχύουν όλοι οι επίσημοι κανονισμοί του μονού παιχνιδιού. 
 
* Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνισθεί μέχρι και σε 3 αγώνες την ημέρα, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο από τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος . 
  
* Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία και 

των δύο παικτών κατόπιν συνεννόησης με τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
NATIONAL ORANGE 

 
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  

ΜΟΝΑ ROUND ROBIN 
 

 Οι αγώνες παίζονται σε Σύστημα ομίλων, οι παίκτες χωρίζονται σε group των 3-4 
αθλητών, με τέτοια κλήρωση ώστε να αποφευχθεί να συναντηθούν στο ίδιο 
group αθλητές από τον ίδιο σύλλογο εκτός και αν κάποιος σύλλογος διαθέτει 
μεγάλο αριθμό αθλητών και δεν γίνεται διαφορετικά. Σε περίπτωση διπλής 
ισοβαθμίας στο γκρουπ προηγείται ο κερδισμένος του μεταξύ τους παιχνιδιού. Σε 
περίπτωση τριπλής ή παραπάνω ισοβαθμίας στο γκρουπ παίρνουν όλοι την ίδια 
θέση  

 

  Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 1 short set 4 games, 4-4 (tie-break των 7 πόντων), 
στις διαστάσεις του πορτοκαλί γηπέδου (18μ. x 6,5μ. – 80εκ. ύψος φιλέ) με 
«πορτοκαλί μπάλες» (50% χαμηλότερης πίεσης). 

 

 Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία και 
των δύο παικτών κατόπιν συνεννόησης με τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος. 

 
Η καθοδήγηση των παικτών (coaching) επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια των 
αλλαγών και όχι ανάμεσα στους πόντους. 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
Σπύρος Ζαννιάς     Δημήτρης Σταματιάδης 

                      
- 
 
 
 

 


