
 

                                           Η  Γ΄ ΈΝΩΣΗ  
(  Ε.ΣΩ. Α. ΚΕ.Δ. Μ. ) 

προκηρύσσει το βαθμολογούμενο 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR  Ε3 37ης  εβδομάδας 2017  

Για ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 ετών 
από 16 έως 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

                          Αρ.πρωτ. 68 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ονομασία Πρωταθλήματος 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR Ε3  37ης  εβδομάδας  2017 

Κατηγορία 
14άρια (2003  έως  2006 και 10άρια γεν. το 2007 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 
16/09/17) 

πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017  
ημερομηνία λήξης : Κυριακή  17 Σεπτεμβρίου2017 
ημερομηνία παράτασης : Δευτέρα  18 Σεπτεμβρίου 2017 
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μια μέρα νωρίτερα ή να 
τελειώσουν μια μέρα αργότερα.   

 

ΕΔΡΑ 
 
Έδρα : Όμιλος Αντισφαίρισης Νέστωρ Γιαννιτσών 
 
Διεύθυνση γηπέδων : Πλατανότοπος Γιαννιτσών 
 
Επιφάνεια :  . 3 green set 

 
Διευθυντής αγώνων :  Μπάτσιος Κων/νος 6983665281 
 
Επιδιαιτητής : Σαχπατζίδης Γεώργιος 6986825817 
 
Βοηθός επιδιαιτητή : Τρεμπολίτου Μαρία  
 
Γραμματεία αγώνων : Κορώνα Παυλίνα  
 
Ιατρική κάλυψη : ΕΚΑΒ Γιαννιτσών  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης Μέχρι Τρίτη  12/09/2017  

Ημερομηνία απόσυρσης Μέχρι Τρίτη  12/09/2017 

Email   συμμετοχής esoakedm@otenet.gr  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Ανοιχτής συμμετοχής σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ & της Γ΄ ένωσης 
Η επιλογή των αθλητών /τριών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει βάσει της 
τελευταίας ισχύουσας πανελλήνιας βαθμολογίας μέχρι τη λήξη των δηλώσεων 
 
α) Ο αγώνας κρίνεται σε 2 νικηφόρα set των 6 games  για ταμπλό μέχρι 16αρι, (Σε περίπτωση 
ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί match tie-break των 10 πόντων.) 
ενώ εάν το ταμπλό της κάθε κατηγορίας είναι 32άρι και άνω μέχρι τη φάση των ημιτελικών θα 
διεξάγεται σε 2 νικηφόρα set των 4 games. Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα παιχτεί match tie-
break των 10 πόντων.   



β) Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) 
αθλητές/τριες, δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα 
ορίζεται με ευθύνη των Σωματείων της Ένωσης. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση αγώνων 
Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του  διοργανωτή  Ομίλου αμέσως μετά το τέλος του sign-in. 

 
Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in):  
Οι ώρες προσέλευσης  για το sign – in, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη  14/9/ 2017 από την Ένωση σε 
συνεργασία με τον  Επιδιαιτητή  των αγώνων.  
 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Αθλητική ταυτότητα, ( Α.Μ ) 
 
Κάρτα αθλητή (Κ.Α.), το κόστος της οποίας για το 2017 ορίζεται ως εξής:  
 
Έκδοση ή ανανέωση ανά τρίμηνο  
 
Α'  Β'  Γ'  Δ'  
25 €  20 €  15 €  10 €  

 
ιατρική βεβαίωση,  
τήρηση κώδικα συμπεριφοράς, 
διαιτησία με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης 
παράβολο συμμετοχής 10 €, (7€ για τον σύλλογο & 3€ για την Ένωση) 

 
           
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
              Τσαρκνιάς Πέτρος                                                                    Τρίκκας Γιώργος  

 


