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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου Ε3 βδ37 2017 

Αγόρια Κορίτσια 12 16 

16 & 17 Σεπτεμβρίου 2017 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε3 βδ37 ΑΚ 12 16 - Ε' Ένωσης 
Κατηγορίες: 
12άρια: όσοι είναι 11 ή 12 ετών και όσοι έχουν κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την 
έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του τουρνουά συμμετοχής τους (δηλ. για το έτος 2017 οι γεννηθέντες τα έτη 
2005-2007.  
16άρια: όσοι είναι 13 έως 16 ετών (δηλ. για το έτος 2017 οι γεννηθέντες τα έτη 2001-2004. 
 
Πρώτη ημέρα αγώνων: 16 Σεπτεμβρίου 2017 
Ημερομηνία λήξης: 17 Σεπτεμβρίου 2017 
Ημερομηνία παράτασης: 18 Σεπτεμβρίου 2017 

ΕΔΡΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Έδρα: ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Διεύθυνση γηπέδων: Τέρμα Ενιπέως - Λάρισα 
Επιφάνεια γηπέδων: 4 συνθετικού χλοοτάπητα (ΑΚ 12 & Κ16), 2 Χωμάτινα (Α16) 
Επιδιαιτητής αγώνων: Σκουρτιάς Ευθύμης (6986106967) 
Βοηθός επιδιαιτητή:  
Διευθυντής αγώνων: Μιχαλόπουλος Φοίβος(6946685861) 
Γραμματεία αγώνων: ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΥ 
Ιατρική κάλυψη: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 

Λήξη συμμετοχών: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 (12:00) 
Λήξη αποσύρσεων: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 (12:00) 
E-mail συμμετοχών: diloseis@eesake.gr με επισυναπτόμενη την φόρμα συμμετοχής. Τονίζεται ότι οι 
δηλώσεις συμμετοχών θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον από τον σύλλογο και από το email του συλλόγου. 
Ανάρτηση λίστας συμμετοχών για έλεγχο: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 
Ανάρτηση τελικής λίστας συμμετοχών: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 
Ανακοίνωση sign in: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 
Κληρώσεις: Στην έδρα του διοργανωτή μετά την λήξη του sign in κάθε κατηγορίας. 
Επίσημη ενημέρωση: http://www.eesake.gr 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

• Σύμφωνα με τον νέο αγωνιστικό σχεδιασμό τα Ε3 δύναται να διοργανώνονται σε δύο 
Σαββατοκύριακα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στους αθλητές-τριες να συμμετέχουν σε 2 
κατηγορίες. Δηλαδή τα 12αρια στα 14αρια και τα 14αρια στα 16αρια.  

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα knock-out στα 2 νικηφόρα sets των 6 games. Σε περίπτωση 
μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες έως και την 16αδα μπορεί να διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα σετ των 4 
games και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 σετ match tie break των 10 πόντων, πάντα με την κρίση του 
επιδιαιτητή των αγώνων. Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει σύμφωνα με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΟΑ.   

• Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 8 αθλητών-τριών η κατηγορία δεν θα διεξαχθεί. 
• Οι λοιποί κανονισμοί διέπονται από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ 

diloseis@eesake.gr%20
www.eesake.gr


 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Αθλητική ταυτότητα  
• Ιατρική βεβαίωση 1 έτους  
• Κάρτα ασφάλισης αθλητή η οποία ορίζεται ως εξής για το 2017: Α’ τριμ:25€  Β’ τριμ:20€ Γ’ τριμ:15€ 

Δ’ τρίμ:10€ . Για όσους-ες έχουν πληρώσει κάρτα και βρίσκονται στην εκάστοτε acceptance list στις 
Υπχρ. θα πρέπει να έχουν την σχετική απόδειξη.  

• Τήρηση κώδικα συμπεριφοράς  
• Μετά το τέλος του κάθε αγώνα παραμονή για 1 ώρα στα γήπεδα με υποχρέωση διαιτησίας αν τους 

ζητηθεί. 
• Παράβολο συμμετοχής 15€. (11€ στον διοργανωτή, 4€ στην Ένωση) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Βαθμολογία Πρωταθλημάτων Ε3 για τις κατηγορίες U 12 16 έτσι όπως αναφέρεται στον νέο αγωνιστικό 
σχεδιασμό ΕΦΟΑ 2017. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΣΕΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                   ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 


