
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               

                                                ΗΑ’  ΔΝΧΖ  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2017 
 

Η ΙΑ’ Έλσζε  σκαηείσλ Αληηζθαίξηζεο Νόηηα-Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
πξνθεξύζζεη  Γηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα Αληηζθαίξηζεο Αλδξώλ – Γπλαηθώλ Γ΄ 
θαηεγνξίαο  Παξαζθεπή 24 Νεκβξίνπ  αββάην 25 Ννεκβξίνπ θαη  Κπξηαθή 26 
Ννεκβξίνπ  2017.Με δηθαίσκα ζύλ- πιήλ κηάο εκέξαο. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα σκαηεία - Μέιε ηεο ΙΑ’ Έλσζεο ηα νπνία 
δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α΄ θαη ζηελ Β΄ θαηεγνξία ηνπ Παλειιήληνπ 
Γηαζπιινγηθνύ Πξσηαζιήκαηνο Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 2017. 

Σα σκαηεία πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ 
θαηεγνξίαο, έρνπλ σο εμήο: 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΑΝΓΡΧΝ 
Α.Α.Α.ΑΛΗΜΟΤ Α.Α.Α.ΑΛΗΜΟΤ 

Α.Ν.Ο.ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Ν.Ο.ΓΛΤΦΑΓΑ 

Α.Ο.ΓΛΤΦΑΓΑ ΦΗΛΗΑ 
2000 

Α.Ο.ΓΛΤΦΑΓΑ ΦΗΛΗΑ 
2000 

Α.Ο.Ν.ΜΤΡΝΖ<<ΜΗΛΧΝ
>> 

Α.Ο.Ν.ΜΤΡΝΖ<<ΜΗΛΧ
Ν>> 

Α.Ο.ΣΑΣΑΤΛΑ ΚΧΝ/ΛΔΧ Α.Ο.ΣΑΣΑΤΛΑ 
ΚΧΝ/ΛΔΧ 

Α.Ν..ΔΛΛΖΝΗΚΗΧΣΧΝ Α.Ν..ΔΛΛΖΝΗΚΗΧΣΧΝ 

Α.Κ.ΕΧΓΡΑΦΟΤ Α.Κ.ΕΧΓΡΑΦΟΤ 

Α..ΠΑΠΑΓΟΤ Α..ΠΑΠΑΓΟΤ  

Α..ΠΑΡΣΑΚΟ 
ΓΛΤΦΑΓΑ 

Α..ΠΑΡΣΑΚΟ 
ΓΛΤΦΑΓΑ 

Ο.Α.ΓΛΤΦΑΓΑ Α..Δ(( ΘΖΔΑ ΑΓΗΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ)) 

Γ..ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ Γ..ΖΛΗΟΤΠΟΖ 

Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 

Ο.Α.((ΝΗΚΖ ΑΓΗΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ)) 

Ο.Α.((ΝΗΚΖ ΑΓΗΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ)) 

Ο.Α.ΥΟΛΑΡΓΟΤ Ο.Α.ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

Α.Ο.ΑΜΤΝΣΑ ΤΜΖΣΣΟΤ Α.Ο.ΑΜΤΝΣΑ 



 

 

 
Α.Ο.ΚΑΒΟΤΡΗ 
 
 

ΤΜΖΣΣΟΤ 
Α.Ο.ΚΑΒΟΤΡΗ 
 

Α..ΠΔΡΑ Α..ΠΔΡΑ 

Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ 
((ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ)) 

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ        
((ΜΔΓΑ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ)) 

Α.Ο.ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ  Α.Ο.ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 

 

 

 
 

 Σν θάζε σκαηείν ζπκκεηέρεη κε κία νκάδα. 

  Η θάζε νκάδα  ζπκκεηέρεη, κε 2 παίθηεο-ηξηεο (ππνρξεσηηθά) θαη 2      
αλαπιεξσκαηηθνύο-έο(πξναηξεηηθά), θαζώο θαη κε  έλαλ πξνπνλεηή-ηξηα 
(ππνρξεσηηθά). ηην πεπίπηυζη πος κάποια ομάδα αδςναηεί να έσει 
πποπονηηή-ηπια, μποπεί να ζςμμεηάζσει και ανηί για πποπονηηή να 
οπιζηεί από ηο υμαηείο έναρ απσηγόρ, ο οποίορ-α μποπεί να είναι και 
κάποιορ-α από ηοςρ-ηιρ παίκηερ-ηπιερ ηηρ ομάδαρ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ παίθηεο γελλεκέλνη από ην 2003 και ππιν. 

 Βάζε ηνπ Καλνληζκνύ πξνπνλεηώλ Αληηζθαίξεζεο άξζξν 9παξ. 3 όπνηνο 
θαηέρεη Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Πξνπνλεηώλ  από ηελ Γ.Γ.Α δελ 
κπνξεί λα δηαηεξεί  ηελ αζιεηηθή ηνπ ηδηόηεηα θαη λα αγσλίδεηαη ζε επίζεκνπο 
αγώλεο αζιήκαηνο,εθηόο εάλ έρεη θαηαζέζεη ηελ άδεηα ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία. 

 
 
 
ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

 Σα σκαηεία κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα κέρξη ηηο 
21/11/2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 20:00 σο εμήο: 
  
  Με e-mail ζην aoailioupoli@gmail.com      
 Ομάδα πος δεν έσει δηλώζει ζςμμεηοσή ζηιρ πποβλεπόμενερ 
ημεπομηνίερ δεν θα  γίνει δεκηή ζηο ππυηάθλημα.  

 
ΑΠΟΤΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

Γηθαίσκα απόζπξζεο έρνπλ νη νκάδεο κέρξη ηελ  Σεηάξηε 22/11/ 2017 θαη ώξα 
11:00 πκ. 

 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΘΛΖΣΧΝ: Αξηζκόο Μεηξώνπ ΔΦΟΑ (Γειηίν), ηαηξηθή 

βεβαίσζε, θάξηα αζθάιηζεο ΔΦΟΑ.Μέ δηαηηεζία κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε 
πεξίπησζε άξλεζεο. 

 Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΤ 

ΦΑΛΗΡΟΤ 

 



 

 

     
ΧΡΔ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΟΜΑΓΧΝ: 

 Η εκέξα θαη ε ώξα πξνζέιεπζεο ησλ νκάδσλ (sign – in) ζα αλαθνηλσζεί ζηεο  
                     23/11/2017. 
 
 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Οξίδεηαη ζηα 35,00 € αλά νκάδα 

  
ΔΠΗΓΗΑΗΣΖΣΖ : ΠΑΣΟΤΡΑΚΟΤ ΓΧΡΑ  6934306004 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΓΧΝΧΝ: ΣΡΑΣΖ ΚΧΣΑ 6977606636 

 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ:  ΜΑΝΟΤΑΚΖ ΒΑΗΛΖ 6977750398 

 
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΔΝΧΖ: Σελ Έλσζε καο ζα εθπξνζσπήζεη ν Έθνξνο 

αγσληζηηθνύ θ. ΠΑΘΖ  ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ .  
 
ΔΓΡΑ ΑΓΧΝΧΝ: 

 Ζ έδπα αγώνυν:Α.Ο.Α.ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ(ΔΒΔΡΣ 1&ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ) 
           ΣΖΛ.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ:2109930452  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ:Green set. 
 
 
 
ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ: 

 
Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ηειηθά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξσηάζιεκα 
Αλδξώλ- Γπλαηθώλ ζα απνθαζηζηεί θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ από ηελ Έλσζε: 
 

                                   Η ζεηξά ησλ αγώλσλ θάζε ζπλάληεζεο  ζα είλαη: 
No 2 vs. Νν 2 
No 1 vs. Νν 1 

ΓΙΠΛΟ 
 

             Οη αγώλεο ηυν μονών ζα δηεμαρζνύλ ζηα 2 νικηθόπα sets, με tie-break 7 
πόνηυν ζε θάζε set. Οη αγώλεο ηυν διπλών ζα δηεμαρζνύλ ζηα 2 νικηθόπα sets 
(6 games) με tie-break ζε κάθε set συπίρ πλεονέκηημα (no-ad scoring system) 
και ζε πεπίπηυζη ιζοπαλίαρ (1-1 set) θα διεξάγεηαι ένα match tie-break ηυν 10 
πόνηυν. 

ελίδα 3 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παίθηεο ηξαπκαηηζηεί, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
αγώλα ηνπ θαη δελ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθόο, ε νκάδα ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη 
θαλνληθά, κε ηε ζεηξά πνπ έρεη αξρηθά δεισζεί, ράλνληαο όκσο ηνλ αγώλα ηνπ 
ηξαπκαηηζκέλνπ παίθηε-ηξηαο κε ζθνξ 6-0, 6-0. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην άξζξν 31 ησλ θαλόλσλ ηέληο I.T.F. «Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ ζε αγώλα νκάδσλ έλαο παίθηεο κπνξεί λα δέρεηαη νδεγίεο 
από ηνλ πξνπνλεηή ηνπ, ν νπνίνο θάζεηαη κέζα ζην γήπεδν, κόλν όηαλ γίλεηαη 
αιιαγή πιεπξάο γεπέδσλ, όρη όκσο όηαλ νη παίθηεο αιιάδνπλ γήπεδα ζην tie 
break». 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 2 ή πεξηζζνηέξσλ ζπιιόγσλ ε θαηάηαμή ηνπο 
πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηεο I.T.F. γηα αγώλεο κεηαμύ ρσξώλ ζε group 
(Davis Cup/Fed Cup), πνπ έρεη σο εμήο: 



 

 

 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΖ I.T.F. ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ TO GROUP ΜΔ 
ΤΣΖΜΑ ROUND ROBIN 

Η θάζε ζπλάληεζε απνηειείηαη από 3 αγώλεο (δύν κνλά θαη έλα δηπιό). 
Ο ζύιινγνο πνπ ζα θεξδίζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ αγώλσλ ζε κία ζπλάληεζε, 
απνηειεί ηνλ ληθεηή ηεο ζπλάληεζεο, θαη θεξδίδεη έλαλ βαζκό. 

1. Αλ δύν ζύιινγνη έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα 
αλάκεζά ηνπο ζα θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

2. Αλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ζύιινγνη έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, αθνινπζείηαη ε 
αθόινπζε δηαδηθαζία: 

 Ο αξηζκόο ησλ θεξδηζκέλσλ αγώλσλ θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

 Αλ νη θεξδηζκέλνη αγώλεο είλαη ίζνη, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη πξνο ηα 
παηγκέλα ζεη ελαληίσλ όισλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπ group, θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

 Αλ ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη είλαη ίζν, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ 
games πξνο ηα παηγκέλα games ελαληίσλ όισλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπ group, 
θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

 Αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, απηή ζα ιπζεί κε θιήξσζε. 

 Αλ θάπνηνο αγώλαο δηαθνπεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν (ηξαπκαηηζκόο θηι.) ζα 
θαηακεηξεζεί γηα ζέκαηα ηζνβαζκίαο ην πιήξεο ζθνξ. Π.ρ. Αλ πξνεγείηαη ν 
Παίθηεο Α ηνπ Παίθηε Β 6-1 2-0 θαη ν Παίθηεο Β ηξαπκαηηζηεί θαη εγθαηαιείςεη, 
ην ζθνξ ζα θαηαγξαθεί σο 6-1 6-0. Αλ έλαο αγώλαο είλαη walk-over ην ζθνξ 
ζα θαηαγξαθεί σο 6-0/ 6-0. 

 Αλ παξόια απηά ππάξμεη εθ λένπ ηζνβαζκία γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ 
ηζόβαζκσλ νκάδσλ ηνπ group από ηνλ Δπηδηαηηεηή παξνπζία ησλ νκάδσλ. 

 
Γιαδικαζία ςμμεηοσήρ Παικηών: 

  ην sign-in ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξνπζηαζηνύλ δύν 

παίθηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί πιήξεο ε νκάδα θαη λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη. 
Αλ δελ παξνπζηαζηνύλ ζην  sign-in δύν παίθηεο, ε νκάδα ζα ζεσξεζεί σο κε 

πιήξεο θαη δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζην Πξσηάζιεκα. 
Η δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθά από ηνλ/ηελ 
πξνπνλεηή,ηξηα ηεο και να ςπογπάτοςν μπποζηά ζηον Δπιδιαιηηηή , 
ηοςλάσιζηον οι δύο παπόνηερ παίκηερ,ηπια. Ο/Η πποπονηηήρ,-ηπια πξέπεη λα 

δειώζεη ηνπο παίθηεο,-ηξηεο ηνπ, θαηά πεξίπησζε, σο εμήο: 
 1. Οη παξόληεο παίθηεο δειώλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ζεηξά πνπ ζα έρνπλ ζηελ 

Παλειιήληα θαηάηαμε Αλδξώλ. Αλ ππάξρνπλ ηζόβαζκνη ή αβαζκνιόγεηνη παίθηεο, 
δειώλνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ επηζπκεί ν πξνπνλεηήο ηνπο. Η ζεηξά όισλ ησλ  

ελίδα 4 
 
παηθηώλ παξακέλεη όπσο είλαη  ζηελ αξρηθή δήισζε ηεο νκάδαο ηελ 1ε εκέξα, δελ 
είλαη δπλαηόλ λα αιιάμεη θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Ο αλαπιεξσκαηηθόο, 
πνπ είλαη ή αβαζκνιόγεηνο ή κε κηθξόηεξε βαζκνινγία από εθείλε ησλ δύν βαζηθώλ, 
αλ αγσληζηεί, κπνξεί λα αγσληζηεί κόλν σο Νν 2 θαη ζηα δηπιά, ελώ ζηελ πεξίπησζε 
ρξεζηκνπνίεζεο αλαπιεξσκαηηθνύ, ε ζύλζεζε ηεο Οκάδαο αλάινγα κε ην πνηνο 
παίθηεο αληηθαζίζηαηαη κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο:  

1. Αληηθαηάζηαζε  ηνπ No 1 
Σν No 2 αγσλίδεηαη σο  Νν 1 

Ο αλαπιεξσκαηηθόο αγσλίδεηαη σο  Νν 2 
2. Αληηθαηάζηαζε  ηνπ No 2 

Σν No 1 αγσλίδεηαη σο  Νν 1 



 

 

Ο αλαπιεξσκαηηθόο αγσλίδεηαη σο  Νν 2 
 
 2. Γύν παξόληεο βαζκνινγεκέλνη παίθηεο,ηξηεο θαη έλαο βαζκνινγεκέλνο κε 
παξώλ: Γειώλνληαη νη παξόληεο κε ηε ζεηξά πνπ είλαη βαζκνινγεκέλνη θαη ν κε 
παξώλ δειώλεηαη σο αλαπιεξσκαηηθόο. Επιζημαίνοςμε όηι για ηον ςπολογιζμό 
ηηρ Σωμαηειακήρ βαθμολογίαρ ηων ομάδων, η οποία θα σπηζιμοποιηθεί για ηην 
καηάηαξη ηων Σςλλόγων ζηα Groups δςναμικόηηηαρ μόνο ζε πεπίπηωζη 
ιζοβαθμίαρ, θα πποζμεηπήζει η βαθμολογία μόνο ηων δύο παπόνηων 
παικηών,ηπιων και όσι η βαθμολογία ηος/ηηρ αναπληπωμαηικού,ηρ, ακόμα και 
αν είναι μεγαλύηεπη από εκείνη ηος ενόρ ή και ηων δύο άλλων. Όζν αθνξά ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βαζκνινγνύκελνπ αλαπιεξσκαηηθνύ, ζε θάπνηα ζπλάληεζε, 
απηό ζα γίλεη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν/ε παίθηεο,-ηξηα ζα αγσληζηεί ζηε ζέζε πνπ 
ηνλ ηνπνζεηεί ε βαζκνινγία ηνπ-ηεο θαη όρη ππνρξεσηηθά σο Νν 2, όπσο 
πξνβιέπεηαη γηα ηνπο αβαζκνιόγεηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο.  

ηα διπλά κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ όπνηνη παίθηεο από ηνπο δεισζέληεο ζην 
sign-in, επηιέμεη ν πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο, ρσξίο θάπνηνλ πεξηνξηζκό.  

 Ο Δπηδηαηηεηήο ειέγρεη θαη αιιάδεη ηελ ζεηξά δήισζεο ησλ παηθηώλ από ην 
σκαηείν ηνπο, αλ δηαπηζηώζεη ιάζνο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.           

Σα σκαηεία  κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο πξέπεη λα δίλνπλ 
ζηνλ Δπηδηαηηεηή θαηά ζεηξά ηνπο παίθηεο πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα κνλά. Γέθα (10) 
ιεπηά αθνύ ηειεηώζνπλ ηα κνλά παηρλίδηα παξαδίδνληαη νη δειώζεηο ησλ δηπιώλ 
ζηνλ Δπηδηαηηεηή ζπγρξόλσο θαη από ηηο δύν νκάδεο αληηπάινπο θάζε θνξά. Αλ ζην 
δηπιό έρεη δεισζεί παίθηεο πνπ αγσληδόηαλ ζην κνλό πνπ ηειείσζε ηειεπηαίν 
δηθαηνύηαη 30’  μεθνύξαζεο πξηλ αγσληζζεί ζην δηπιό. 
 
* Ένζηαζη κπνξεί λα γίλεη άμεζα  γηα όια ηα ζέκαηα Καλνληζκώλ θαη δηαδηθαζίαο 
πξνο ηνλ Δπηδηαηηεηή κε παξάβνιν 100,0 €  από ηνλ αξρεγό – ππεύζπλν ηνπ 
ζπιιόγνπ εκηόρ ησλ απνθάζεσλ θξίζεσο αγσληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ όπνπ νη 
απνθάζεηο ηνπ Δπηδηαηηεηή είλαη ηελεζίδικερ.  

Ο Δπηδηαηηεηήο απνθαζίδεη θαη απαληά εγγξάθσο ζηνλ εληζηάκελν κε βάζε 
ηνπο ππάξρνληεο Καλόλεο I.T.F. θαη Δ.Φ.Ο.Α. γηα ζέκαηα Καλνληζκώλ θαη 
Πξνθήξπμεο Αγώλσλ. 

    Με εθηίκεζε, 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

                        
 

                   ΚΙΟΤΗ ΔΤΣΑΘΙΟ                  ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΑ 


