
 

              

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017(Γ’ΕΘΝΙΚΗ) 
                                                                                                                  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Κατηγορία 

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

Ονομασία 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ  

Ημερομηνίες 

Γεννημένες/οι 

το 2003  και πριν 

 

Πρώτη ημέρα  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

24/11/2017 

Λήξη 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

26/11/2017 

Παράταση 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

27/11/2017 

ΕΔΡΑ 

έδρα  

Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Διεύθυνση γηπέδων 

Δοξοπούλου & Σπανούδη Ν.Ιωνία - Βόλος 

Επιφάνεια 

 

4 συνθετικού χλοοτάπητα Μπάλες 

 

Mantis 

Επιδιαιτητής Περναγκίδη Γιώτα 

6973 570446 
Γιατρός Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής 

αγώνων 

Παλάσκα Ελένη 

6946 473062 

 

Γραμματεία 

αγώνων 

Ευθύνη Ομίλου 

Τηλέφωνα Κατά την διάρκεια 

των αγώνων 6973 570446  

τηλέφωνο επιβεβαίωσης παραλαβής συμμετοχής 2231022274 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Συμμετέχουν, τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες, όλα τα Σωματεία της Ε΄ Ένωσης, εκτός από τα σωματεία 

που ανήκουν στην Α΄ και Β΄ Εθνική κατηγορία, όπως προέκυψαν από το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Α/Γ του 2016 
καθώς και από τους αγώνες κατάταξης που ακολούθησαν. 

Η κάθε ομάδα συμμετέχει, με 2 παίκτες/ριες (υποχρεωτικά) και 1 ή 2 αναπληρωματικές/ους 
(προαιρετικά), καθώς και με έναν προπονητή (προαιρετικά). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παίκτριες/τες γεννημένες/οι από το 2003 και πριν. 

Επισημάνεται ότι οι αθλητές-τριες οι οποίοι τελούν υπό μεταγραφή δεν μπορούν να αγωνισθούν με τον 

νέο όμιλό τους  διότι οι μεταγραφές ισχύουν για το 2018 

Βάση του Κανονισμού προπονητών Αντισφαίρισης άρθρο 9 παρ. 3, όποιος κατέχει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
Προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες 

του αθλήματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην Ομοσπονδία. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης Μέχρι ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 και ώρα 12:00 

Ημερομηνία απόσυρσης Μέχρι ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 και ώρα 12.00 

Email συμμετοχής Με την φόρμα συμμετοχής στο  diloseis@eesake.gr 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 Συμμετέχουν όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή ανά κατηγορία. Μετά την dead line των 

συμμετοχών εκπρόθεσμη ομάδα δεν θα γίνει δεκτή. 
 Το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε  Ομίλους ανάλογα των συμμετοχών. 

 Κατά την κρίση του επιδιαιτητή και Διευθυντή αγώνων και ανάλογα με τις συμμετοχές των ομάδων, υπάρχει 

η ευχέρεια ο τρόπος της διεξαγωγής αγώνων να ορισθεί σε ταμπλό knock out. Σε αυτή την περίπτωση θα 

διεξαχθεί 3ο set κανονικά στα μονά. Στα διπλά όμως δεν θα αλλάξει το σύστημα.   
 (Round robin).Οι αγώνες των μονών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets, με tie-break 7 πόντων σε 

κάθε set. Σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 σετ) θα διεξάγεται match tie break των 10 πόντων όπου στον νικητή 

του tie break θα αναγράφεται στο ταμπλό των αγώνων ως σετ με σκορ 7-6.   
 (Round robin).Οι αγώνες των διπλών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε 

set χωρίς πλεονέκτημα (no-ad scoring system) και σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 set) θα διεξάγεται 
ένα match tie-break των 10 πόντων. 

mailto:diloseis@eesake.gr


 Στην περίπτωση που κάποια/ος παίκτρια/ης τραυματιστεί, πριν την έναρξη του αγώνα του και δεν 

υπάρχει αναπληρωματική/ός, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, με τη σειρά που έχει 

αρχικά δηλωθεί, χάνοντας όμως τον αγώνα της τραυματισμένης/ου παίκτριας/η με σκορ 6-0/6-0. 
1. Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 31 των κανόνων τένις I.T.F. «Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού σε αγώνα ομάδων μία/ένας παίκτρια/ης μπορεί να δέχεται οδηγίες από τον προπονητή της/του, ο οποίος 

κάθεται μέσα στο γήπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγή πλευράς γηπέδων, όχι όμως 
όταν οι παίκτριες αλλάζουν γήπεδα στο tie break». 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων συλλόγων η κατάταξή τους προκύπτει σύμφωνα με τον κανονισμό της 
I.T.F. για αγώνες μεταξύ χωρών σε group (Davis Cup/Fed Cup), που έχει ως εξής: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣTO GROUP ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ROUND ROBIN 
Η κάθε συνάντηση αποτελείται από 3 αγώνες (δύο μονά και ένα διπλό). 

Ο σύλλογος που θα κερδίσει την πλειοψηφία των αγώνων σε μία συνάντηση, αποτελεί τον νικητή της συνάντησης, 
και κερδίζει έναν βαθμό. 

2. Αν δύο σύλλογοι έχουν ίσο αριθμό βαθμών, το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσά τους θα κρίνει τον νικητή. 

3. Αν τρεις ή περισσότεροι σύλλογοι έχουν ίσο αριθμό βαθμών, ακολουθείται η ακόλουθη 
διαδικασία: 

 Ο αριθμός των κερδισμένων αγώνων κρίνει τον νικητή. 

 Αν οι κερδισμένοι αγώνες είναι ίσοι, το ποσοστό των κερδισμένων σετ προς τα παιγμένα σετ εναντίων όλων 

των συλλόγων του group, κρίνει τον νικητή. 
 Αν το ποσοστό των κερδισμένων σετ είναι ίσο, το ποσοστό των κερδισμένων games προς τα παιγμένα games 

εναντίων όλων των συλλόγων του group, κρίνει τον νικητή. 

 Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, αυτή θα λυθεί με κλήρωση. 

 Αν κάποιος αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός κτλ.) θα καταμετρηθεί για θέματα 

ισοβαθμίας το πλήρες σκορ. Π.χ. Αν προηγείται η Παίκτρια/ης Α της/του Παίκτριας/η Β 6-1 2-0 και η/ο 
Παίκτρια/ης Β τραυματιστεί και εγκαταλείψει, το σκορ θα καταγραφεί ως 6-1 6-0. Αν ένας αγώνας είναι walk-

over το σκορ θα καταγραφεί ως 6-0/ 6-0. 

 Αν παρόλα αυτά υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισόβαθμων 

ομάδων του group από τον Επιδιαιτητή παρουσία των ομάδων. 
 

1. Διαδικασία Συμμετοχής Αθλητών-τριών: 
Στο sign-in της κάθε ομάδας πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιαστούν δύο παίκτριες/τες , προκειμένου να θεωρηθεί 

πλήρης η ομάδα και να μπορέσει να συμμετάσχει. Αν δεν παρουσιαστούν στο sign-in δύο παίκτριες/ες, η ομάδα θα 

θεωρηθεί ως μη πλήρης και δεν θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα. 
Η δήλωση συμμετοχής της κάθε ομάδας πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από τον προπονητή - συνοδό της και να 

υπογράψουν ενώπιον του επιδιαιτητή τουλάχιστον οι δύο παρόντες αθλήτριες/τες . 
Ο προπονητής – συνοδός πρέπει να δηλώσει τους/τις  παίκτριές/τες  του, κατά περίπτωση, ως εξής: 

 Οι παρούσες/όντες παίκτριες/ες δηλώνονται υποχρεωτικά με τη σειρά που θα έχουν στην Πανελλήνια 

κατάταξη Α/Γ. Αν υπάρχουν ισόβαθμες/οι ή αβαθμολόγητες/οι παίκτριες/ες, δηλώνονται με την σειρά που 
επιθυμεί ο προπονητής τους. Η σειρά όλων των παικτριών/ών παραμένει όπως είναι στην αρχική δήλωση της 

ομάδας την 1η ημέρα, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων. Η 

αναπληρωματική/ός, που είναι ή αβαθμολόγητη/ος ή με μικρότερη βαθμολογία από εκείνη των δύο βασικών, 
αν αγωνιστεί, μπορεί να αγωνιστεί μόνο ως Νο 2 και στα διπλά, ενώ στην περίπτωση χρησιμοποίησης 

αναπληρωματικής/ού, η σύνθεση της Ομάδας ανάλογα με το ποια/ός παίκτρια/ης αντικαθίσταται, μπορεί να 
έχει τις εξής μορφές: 

2. Αντικατάσταση του No 1 

3. Το No 2 αγωνίζεται ως Νο 1 
4. Η αναπληρωματική/ός αγωνίζεται ως Νο 2 

5.  Αντικατάσταση του No 2 
6. Το No 1 αγωνίζεται ως Νο 1 

7. Η αναπληρωματική/ός αγωνίζεται ως Νο 2. 
 

8. Δύο παρούσες/όντες  βαθμολογημένες/νοι παίκτριες/ες  και μία βαθμολογημένη μη παρούσα: 

δηλώνονται οι παρούσες/ντες με τη σειρά που είναι βαθμολογημένες/οι και η μη παρούσα/ών δηλώνεται ως 
αναπληρωματική/ός. Επισημαίνουμε ότι για τον υπολογισμό της Σωματειακής βαθμολογίας των ομάδων, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των Συλλόγων στα Groups δυναμικότητας, θα προσμετρήσει η βαθμολογία μόνο 
των δύο παρόντων παικτριών/ών και όχι η βαθμολογία της/του αναπληρωματικής/ού, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερη 

από εκείνη της/του μιάς/ενός ή και των δύο άλλων. Όσο αφορά τη χρησιμοποίηση της/του βαθμολογούμενης/ου 

αναπληρωματικής/ού, σε κάποια συνάντηση, αυτό θα γίνει, με την προϋπόθεση ότι η/ο παίκτρια/ης θα αγωνιστεί στη 
θέση που την/τον τοποθετεί η βαθμολογία της/του και όχι υποχρεωτικά ως Νο 2, όπως προβλέπεται για τις/τους  

αβαθμολόγητες/τους  αναπληρωματικές/κους. 



Στα διπλά μπορούν να αγωνισθούν όποιες/ποι παίκτριες/τες  από τις/τους  δηλωθείσες/ντες  στο sign-in, επιλέξει ο 

προπονητής κάθε ομάδας, χωρίς κάποιον περιορισμό. 
Ο Επιδιαιτητής ελέγχει και αλλάζει την σειρά δήλωσης των αθλητριών/των από το Σωματείο τους, αν διαπιστώσει 

λάθος στη δήλωση συμμετοχής. 

Τα σωματεία μισή ώρα πριν την έναρξη κάθε συνάντησης πρέπει να δίνουν στον Επιδιαιτητή κατά σειρά τις/τους  
αθλήτριες/τες  που θα αγωνισθούν στα μονά. Δέκα (10) λεπτά αφού τελειώσουν τα μονά παιχνίδια παραδίδονται οι 

δηλώσεις των διπλών στον Επιδιαιτητή συγχρόνως και από τους δύο συλλόγους αντιπάλους κάθε φορά. Αν στο διπλό 
έχει δηλωθεί αθλήτρια/ης που αγωνιζόταν στο μονό που τελείωσε τελευταίο δικαιούται 30’ ξεκούρασης πριν 

αγωνισθεί στο διπλό. 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση αγώνων Μετά το sign in Τόπος 

ΕΔΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

Ώρες Sign in Άνδρες – Γυναίκες 

Θα ανακοινωθεί στις 

22/11/2017 

Ιστοσελίδα Ε΄ Ένωσης 

www.eesake.gr 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

στη δήλωση 

συμμετοχής να 

αναγράφεται 

υποχρεωτικά:  

Α. Μ. Ε.Φ.Ο.Α. -

ημερομηνία 

γέννησης. 

 

Δελτίο Ε.Φ.Ο.Α 

θεωρημένο από γιατρό 

για το έτος 2017 
 

 Παράβολο 

Συμμετοχής 

Ανά ομάδα  

 40 €. 

διαιτησία με ποινή αποκλεισμού 

σε περίπτωση άρνησης 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΑ ΑΝΔΡΕΣ   ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1 Α.Κ.Α.ΛΑΜΙΑΣ   Α.Κ.Α.ΛΑΜΙΑΣ 

2 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ   Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 

3 Α.Σ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ κ ΖΩΗ   Α.Σ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ κ ΖΩΗ 

4 Α.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ   Α.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ 

5 Α.Ψ.Λ."ΜΕΔΕΩΝ"   Α.Σ.ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

6 Γ.Σ.ΙΤΕΑΣ   Α.Ψ.Λ."ΜΕΔΕΩΝ" 

7 Κ.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   Γ.Σ.ΙΤΕΑΣ 

8 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ Ο.Α.   Κ.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

9 Ο.Α.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ   ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ Ο.Α. 

10 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ   Ο.Α.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

11 Ο.Α.ΘΗΒΑΣ   Ο.Α.ΒΟΛΟΥ 

12 Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ   Ο.Α.ΘΗΒΑΣ 

13 Ο.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ   Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 

14 Ο.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   Ο.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 

15 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   Ο.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

16 Ο.Α.ΣΟΦΑΔΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ"   Ο.Α.ΣΟΦΑΔΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" 

17 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ   Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

18 Ο.Α.ΦΩΚΙΔΑΣ   Ο.Α.ΦΩΚΙΔΑΣ 

19 Π.Σ.Α. " ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ"   Π.Σ.Α. " ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ" 

20 Σ.Α.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   Σ.Α.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

21 Σ.Ο.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΦΩΚΙΑΝΟΣ"   Σ.Ο.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΦΩΚΙΑΝΟΣ" 

22 Σ.Φ.Α.Α "Η ΑΜΙΛΛΑ"   Σ.Φ.Α.Α "Η ΑΜΙΛΛΑ" 

23 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ   ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΣΕΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                         ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

http://www.eesake.gr/

