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2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 12, 14, 16 & 18 ΕΤΩΝ 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Για το 2021 οι αγώνες ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής: 

Α/Κ 12 

 α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά) 

 β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά) 

 γ. 15 (5x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά) 

 δ. Τουλάχιστον 5 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 

 ε. Ελεύθερος αριθμός πρωταθλημάτων Επιπέδου 4 

 στ. 4 Τριεθνή Ε3 

 ζ. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE (που διεξάγονται στην Ελλάδα) 

 η. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Α/Κ 14 

α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά) 

β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά) 

γ. 15 (5x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά) 

δ. Τουλάχιστον 5 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 

 ε. Ελεύθερος αριθμός πρωταθλημάτων Επιπέδου 4 

στ. 4 Τριεθνή Ε3 

ζ. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE 

η. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Α/Κ 16 

α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά) 

β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά) 

γ. 15 (5x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά) 

δ. Τουλάχιστον 5 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 

 ε. Ελεύθερος αριθμός πρωταθλημάτων Επιπέδου 4 

στ. 4 Τριεθνή Ε3 

ζ. 3 Διεθνή Πρωταθλήματα TE 

η. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Α/Κ 18 

α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά - Διπλά) 

β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά)  

γ. 5 Διεθνή Πρωταθλήματα ITF 

δ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

ε. 4 Τριεθνή Ε3  

Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν όσα Πρωταθλήματα επιθυμούν, Ε3, Ε4, 
Open, Ατομικά, Διπλά, Διασυλλογικά, κλπ., χωρίς όμως να έρχονται σε αντίθεση με τα άλλα 
πρωταθλήματα της ΕΦΟΑ. Επίσημη πανελλαδική βαθμολογία θα προσμετρά, μόνο όπου 
προβλέπεται παρακάτω. 
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II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

• Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες, Ομογενείς και αλλοδαποί αθλητές 
νόμιμα εγγεγραμμένοι στη δύναμη Ελληνικών αναγνωρισμένων Σωματείων-Μελών της 
Ε.Φ.Ο.Α.  

• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις κατηγορίες Α/Κ 12/14/16/18, μπορούν να 
συμμετάσχουν μόνον Έλληνες αθλητές, που αγωνίζονται υποχρεωτικά στην ηλικιακή 
κατηγορία που ανήκουν. 

• Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή σε διαφορετική κατηγορία από αυτήν που 
επιτρέπεται, η Ε.Φ.Ο.Α. θα επιβάλλει ποινή μηδενισμού του αθλητή στο συγκεκριμένο 
πρωτάθλημα και αποκλεισμό από αγώνες της Ομοσπονδίας για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. 

• Στα πρωταθλήματα Ε1, Ε2 που διεξάγονται την ίδια εβδομάδα, οι αθλητές έχουν 
δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτίμησης σε όποια ηλικιακή κατηγορία ή 
πρωτάθλημα επιθυμούν και έχουν δικαίωμα, αλλά θα λάβουν μέρος μόνο σε αυτό που 
θα επιλεγεί από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας (περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω). 

• Τα πρωταθλήματα Ε1 και Ε2 διεξάγονται υποχρεωτικά σε διαφορετικές εβδομάδες. Τα 
Ε3 μπορούν να διεξάγονται και την ίδια βδομάδα με τα Ε1 και τα Διεθνή.  

• Κατά την διάρκεια των ΕΠΙΣΗΜΩΝ Πρωταθλημάτων της ΕΦΟΑ δεν επιτρέπεται, οι 
Ενώσεις και τα Σωματεία, να έχουν ανταγωνιστικές δραστηριότητες.  

• Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος δεν επιτρέπεται καμία διοργάνωση 
junior της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας εβδομάδας.  

• Οι αθλητές που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση καθόλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος. 

• Κάθε Τουρνουά Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 προκηρύσσεται αυτόνομα και αποτελεί ανεξάρτητη 
διοργάνωση για κάθε κατηγορία με ονομασία που δεν προσδιορίζεται από τον αριθμό 
(1, 2, κλπ.) αλλά από την εβδομάδα υλοποίησης τους. Ο Τίτλος θα είναι της μορφής 
Επίπεδο, Εβδομάδα, Ένωση, Κατηγορία. Πχ. "Ε1 33η ΙΑ Α12" (Ε1 της 33ης εβδομάδας της 
ΙΑ’ Ένωσης της κατηγορίας Α12 ). Η ονομασία των αρχείων των επιδιαιτητών, που θα 
υλοποιούν το πρωτάθλημα, θα είναι ανάλογης μορφής: Επίπεδο, Εβδομάδα, Ένωση, 
Κατηγορία, S ή D και Ταμπλό. Πχ. "Ε1 33η ΙΑ κ16 s md" (Ε1 της 33ης εβδομάδας της ΙΑ’ 
Ένωσης κ16 singles, main draw). 

• Τα Ε1 προκηρύσσονται την ίδια εβδομάδα για όλες οι κατηγορίες και τις έδρες 
αποφασίζει η ΕΦΟΑ.  

• Τα Ε2 προκηρύσσονται την ίδια εβδομάδα σε 3 έως 6 Ενώσεις. Η επιλογή των Ενώσεων 
που διοργανώνουν το κάθε Πρωτάθλημα Ε2 αποφασίζεται από την ΕΦΟΑ αλλά οι 
ακριβείς έδρες-σύλλογοι ορίζονται με ευθύνη των Ενώσεων.  

• Τα πρωταθλήματα Ε3 προκηρύσσονται με ευθύνη των Ενώσεων. Οι Ενώσεις 
αποφασίζουν για την οργάνωση τουλάχιστον 5 πρωταθλημάτων Επιπέδου 3 σε κάθε 
κατηγορία με δυνατότητα επιλογής διεξαγωγής σε 1 ή 2 Πα-Σα-Κυ ( 12+16 μαζί, 14). Στα 
Πρωταθλήματα Ε3 συμμετέχουν μόνο οι αθλητές συλλόγων της οικείας Ένωσης και 
έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε 2 κατηγορίες εφόσον διεξάγονται διαφορετική 
εβδομάδα. Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να προκηρύξουν τα πρωταθλήματα ως 
κλειστά (με συμμετοχής αθλητών μόνο από την ένωση ή ως open (ανοικτά με δικαίωμα 
συμμετοχής από άλλες Ενώσεις ) και με αποδοχή ή όχι επί τόπου αναπληρωματικών, 
πέραν του αριθμού των αρχικά εμπρόθεσμα δηλωθέντων. 
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• Οι Σύλλογοι ή οι Ενώσεις μπορούν να οργανώνουν τα πρωταθλήματα Ε4, με την 
προϋπόθεση 25 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, να στέλνουν 
στην ΕΦΟΑ τα δεδομένα του πρωταθλήματος, μέσω συγκεκριμένης φόρμας στο e-mail 
tournaments@efoa.gr. Ο τρόπος διεξαγωγής αγώνων και η επιλογή κατηγοριών 
ορίζονται από τον Σύλλογο ή την Ένωση. Μπορούν να διοργανωθούν συγχρόνως με τα 
όλα τα πρωταθλήματα, πλην του Πανελληνίου πρωταθλήματος. Δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής οι 56 πρώτοι αθλητές της Πανελλήνιας κατάταξης.  

• Στα πρωταθλήματα Masters θα αγωνίζονται, σε κάθε κατηγορία οι 8 καλύτεροι 
βαθμολογικά αθλητές από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους, δεν μπορούν όμως να βρίσκονται σε βαθμολογική θέση χαμηλότερη από την 16η. 
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να δηλώσει και να αγωνιστεί σε μια μόνο κατηγορία. Μόνο 
οι Αναπληρωματικοί αθλητές που βρίσκονται σε παραπάνω από μία κατηγορία μπορούν 
να δηλώσουν σειρά προτίμησης. Η πρόσκληση θα γίνει με τη βαθμολογία της 44ης 
εβδομάδας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Round Robin των 2 ομίλων ανά 
κατηγορία. Η επιλογή των αθλητών στους Ομίλους γίνεται με κλήρωση μεταξύ του 1ου-
2ου, 3ου-4ου, 5ου-6ου,7ου-8ου. Στην 2η φάση, για την τελική κατάταξη και την ανάδειξη των 
νικητών θα αγωνιστούν ο 1ος με τον 1ο των 2 ομίλων, ο 2ος με τον 2ο, κοκ.  

• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε δύο πρωταθλήματα την ίδια εβδομάδα, στην 
ίδια ή σε άλλη κατηγορία σε διεθνές ή σε ελληνικό πρωτάθλημα. 

• Εβδομάδα διεξαγωγής ενός πρωταθλήματος θεωρείται αυτή της έναρξης των αγώνων 
του Κυρίως Ταμπλό. 

•  Έτσι, δικαίωμα συμμετοχής ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία έχουν: 
 

2021 Έτος γέννησης ΗΛΙΚΙΑ 

κατηγορίες Από έως από έως 

 12* 2009 2011 10 12 

 14* 2007 2010 11 14 

16 2005 2008 13 16 

 18* 2003 2008 13 18 

 

*Για τις κατηγορίες κάτω των 12, 14 και 18 ετών 10, 11 και 13 ετών θεωρούνται, όσοι έχουν κλείσει 
το 10ο, 11ο και 13ο έτος της ηλικίας τους μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του 
τουρνουά συμμετοχής τους. 

 

 

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

• Για τα Πρωταθλήματα Ε1, Ε2 οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και θα 
επιλεγούν από το ηλεκτρονικό σύστημα, με πρώτο κριτήριο τη σειρά προτίμησης και 
δεύτερο τη βαθμολογία τους στις κατηγορίες που γράφτηκαν. Θα λαμβάνεται πάντα 
υπόψη η σειρά προτίμησης του αθλητή ανεξάρτητα αν η 1η τους επιλογή τους 
κατατάσσει στα προκριματικά και στη 2η επιλογή στο κυρίως ταμπλό. Σε περίπτωση 
που από λάθος ο αθλητής δηλώσει περισσότερες συμμετοχές με την ίδια 
προτεραιότητα αυτόματα θα επιλέγεται στην πλησιέστερη του σωματείου του έδρα.  

• Στα πρωταθλήματα Ε3 οι αθλητές μπορούν να δηλωθούν μόνο σε ένα τέτοιο 
πρωτάθλημα της ίδιας εβδομάδας (αφού δεν υπάρχουν προκριματικά και το ταμπλό 
είναι ανοικτό). Αν όμως την ίδια βδομάδα διεξάγεται τουρνουά κατηγορίας Ε1, 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε αυτό. 

• Εάν αθλητής γίνει δεκτός στο Ε1, θεωρείται ότι αυτομάτως έχει αποσυρθεί από τα Ε3 ή 
Ε4, που διεξάγονται τις ίδιες ημερομηνίες, χωρίς αυτός να χρειάζεται να το υλοποιήσει 
μηχανογραφικά. 

mailto:tournaments@efoa.gr
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• Εάν ο αθλητής δηλώσει κατά λάθος σε τουρνουά ανοιχτής συμμετοχής (Ε3-Ε4) σαν 1η 
επιλογή και βάλει ένα κλειστό τουρνουά (π.χ. Ε1) σαν 2η η 2η του επιλογή δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη.  

• Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ταμπλό των 8 σε κάποιο πρωτάθλημα οι αθλητές που 
το είχαν επιλέξει ως πρώτη επιλογή, θα τοποθετούνται σε αυτό της 2ης επιλογής τους. 
Εάν δεν έχουν 2η επιλογή θα μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε ως alternates. 

• Σε περίπτωση απόσυρσης μετά το τέλος των δηλώσεων, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 
του αθλητή ως επί τόπου αναπληρωματικού σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα της ίδιας ή 
άλλης κατηγορίας, την ίδια εβδομάδα. Εάν ένας αθλητής έχει γίνει δεκτός σε μία έδρα, 
δεν μπορεί να αγωνιστεί σαν αναπληρωματικός σε άλλη της ίδιας ή άλλης κατηγορίας. 
Στην περίπτωση που αθλητής αγωνιστεί, σε αντίθεση με τους παραπάνω κανόνες, 
χωρίς να ενημερώσει και χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον Επιδιαιτητή και το 
σύστημα, δεν θα βαθμολογηθεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και θα τιμωρείται με 
αποκλεισμό συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα.  

 
 

Γ. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές, 
απευθείας στην ITF ή την TE (απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση ΙPIN από την ITF). 

Κάρτες Ελευθέρας συμμετοχής (Wild Card) 

Απαιτείται κατάθεση αιτήματος από το Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή. 

Η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για wild card (μαζί με το ΙΡΙΝ του αθλητή) θα είναι 
11 μέρες πριν τη Δευτέρα της έναρξη του πρωταθλήματος. Κανένα εκπρόθεσμο αίτημα δε 
θα γίνεται δεκτό. 

 

National Squad (NS) – Organizer Acceptance (OA) 

Απαιτείται κατάθεση αιτήματος από το Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή. 

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτημάτων είναι μέχρι την ημερομηνία που λήγουν οι 
δηλώσεις συμμετοχής του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. 

Για τα πρωταθλήματα της ΤΕ που διεξάγονται στο εξωτερικό καθώς και τα κάτω των 12 που 
διεξάγονται στην Ελλάδα θα πρέπει στην κατάθεση του αιτήματος να αναγράφεται τα 
στοιχεία του συνοδού (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL). 

Για το NS δηλώνονται δύο αγόρια και δύο κορίτσια και η σειρά προτεραιότητας είναι η 
βαθμολογία της ΤΕ και έπειτα η Ελληνική κατάταξη την ημερομηνία λήξης κατάθεσης του 
NS.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συνοδοί-προπονητές, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, είναι 
περισσότερων του ενός η επιλογή θα γίνεται από την Ε.Φ.Ο.Α 

Σε περίπτωση που ο αθλητής έχει 2 επιλογές σε πρωτάθλημα ΤΕ θα πρέπει να επιλέξει σε  
ποιο από τα δύο επιθυμεί να γίνει το NS και το αίτημα για OA. 

 

Hospitality I.T.F. 

Για τα πρωταθλήματα της ITF που διεξάγονται στο εξωτερικό και δικαιούται ο αθλητής 
φιλοξενία θα πρέπει να κατατίθεται τη Δευτέρα, πριν τη Δευτέρα της εβδομάδας του 
πρωταθλήματος, το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και το ΙΡΙΝ του συνοδού-προπονητή.  

. 

Ότι αφορά τα διεθνή πρωταθλήματα θα αποστέλλονται στο international@efoa.gr 
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Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (SIGN IN) 
Οι κληρώσεις και το πρόγραμμα των αγώνων γίνονται σε προγραμματισμένη μέρα και ώρα 
που αναφέρεται από την προκήρυξη. Θα γίνεται τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη των 
αγώνων. 

Για να συμπεριληφθεί το όνομα του αθλητή στην κλήρωση πρώτον θα πρέπει να έχει γίνει 
αποδεκτός στο πρωτάθλημα της επιλογής του και δεύτερον να έχει καταβάλει το αντίτιμο 
της συμμετοχής. 

Για τα πρωταθλήματα Ε1-Ε2 οι 56 πρώτοι αθλητές από την τελική λίστα συμμετοχής θα 
έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που 
αναφέρεται στην προκήρυξη των αγώνων. 

 Εάν τώρα δεν πληρώσουν και οι 56 και υπάρξουν κενές θέσης θα συμπληρώνονται 
αυτόματα από τους αθλητές που θα έπονται από το Νο 56 μέχρι να συμπληρωθεί ο 
μέγιστος αριθμός. Οι αθλητές αυτοί θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση και θα 
πληρώνουν την συμμετοχή τους επί τόπου στην έδρα των αγώνων 15 λεπτά πριν τον 
προγραμματισμένο τους αγώνα. Σε περίπτωση απουσίας αθλητών θα ισχύει ο κανονισμός 
του αναπληρωματικού παρόντα. 

Εάν ο αθλητής δεν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική του πληρωμή στην 
προγραμματισμένη μέρα και ώρα θα αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα συμμετοχής και θα 
υπόκεινται στον κανονισμό της εκπρόθεσμης απόσυρσης.  

 

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Η ενημέρωση των αθλητών για Προκηρύξεις, Δηλώσεις, για την εξέλιξη των συμμετοχών και 
την επιλογή του πρωταθλήματος που τελικά θα συμμετάσχουν, θα γίνεται μόνο από την 
επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. www.e-efoa.gr ή όποια άλλη ιστοσελίδα αυτή ορίσει. 
Καμία αναδημοσίευση ή άλλη πηγή αναγνωρίζεται. 

• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε πρωτάθλημα Διπλού άλλης ηλικιακής 
κατηγορίας ή άλλης έδρας, από εκεί που έπαιξε το Μονό του (αν αγωνιστεί και να γίνει 
αντιληπτός από τον Επιδιαιτητή, δεν θα βαθμολογηθεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα 
και θα τιμωρείται με αποκλεισμό συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα). 

• Οι αθλητές των πρωταθλημάτων Ε1, Ε2, Ε3 και του Πανελληνίου θα πρέπει να κάνουν 
ηλεκτρονική πληρωμή της εγγραφής τους πριν την έναρξη των αγώνων για να 
συμπεριληθούν στην κλήρωση.  

• Οι αθλητές που δηλώθηκαν εγκαίρως, αλλά έμειναν εκτός από το ταμπλό των 
Προκριματικών, μπορούν να προσέλθουν και να υπογράψουν την ημέρα και ώρα του 
sign in ως αναπληρωματικοί. Αθλητές που δεν δήλωσαν σε κανένα Πρωτάθλημα έχουν 
το δικαίωμα εγγραφής στην λίστα επί τόπου αναπληρωματικών. Προτεραιότητα έχουν 
οι Αναπληρωματικοί και μετά οι Αναπληρωματικοί επί τόπου. Στις ισοβαθμίες που θα 
προκύπτουν, παρά τους νέους κανονισμούς περί ισοβαθμιών, γίνεται κλήρωση. Στα Ε1, 
Ε2 δεν ανοίγει νέο ταμπλό λόγω αναπληρωματικών (π.χ. προκριματικών που δεν 
υπήρχε). 

• Σε περίπτωση που αθλητής έχει κάνει δύο επιλογές και είναι αναπληρωματικός και στις 
δύο, έχει το δικαίωμα να πάει σε όποια επιθυμεί και η σειρά του σαν αναπληρωματικός 
θα είναι, όπως πάντα, με βάση την βαθμολογία του. 

• Αθλητής που έχει χάσει στα προκριματικά, μπορεί να υπογράψει σε λίστα τυχερού 
χαμένου (lucky looser) και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο κυρίως ταμπλό τότε 
αγωνίζεται σ' αυτό. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των αθλητών που έχασαν 
στον τελευταίο γύρο των προκριματικών και έχουν βαθμολογία. Εάν οι θέσεις δεν 
καλυφθούν με τους βαθμολογημένους παίκτες, γίνεται κλήρωση μεταξύ των 
αβαθμολόγητων αθλητών, που έχασαν στον τελευταίο γύρο προκριματικών. 

http://www.e-efoa.gr/
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• Για όλες τις κατηγορίες κάτω των 18 ετών θα ισχύει ο κανονισμός NO LET RULE. Αν η 
μπάλα, κατά τη διάρκεια του σερβίς (1ο ή 2ο), χτυπήσει το φιλέ και καταλήξει στο σωστό 
κουτάκι του σερβίς, ο πόντος συνεχίζεται κανονικά. 

• Οι αθλητές υποχρεούνται σε μέχρι τρεις αγώνες την ημέρα (2 αγώνες Μονού και 1 
Διπλού, 1 Μονού και 2 Διπλών, 3 Διπλών ή 3 αγώνων Μονού με mini-set) ανά κατηγορία 
συμμετοχής, καθώς και σε διαιτησία αν τους ζητηθεί. Η σειρά των αγώνων καθορίζεται 
από τον επιδιαιτητή. 

• Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21:30 εκτός αν 
ειδικές συνθήκες (π.χ. καύσωνας, βροχή, κλπ.) το επιβάλλουν και συμφωνήσουν γι' αυτό 
ο επιδιαιτητής και ο γιατρός των αγώνων. 

• Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά 
τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί). Σε περίπτωση 
άρνησης θα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα. 

 

IV. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Μ Ο Ν Α 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 Ε3 & Ε4 

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής 32άρι ταμπλό 

Ανοικτό 
ταμπλό  

Κυρίως 
ταμπλό 

64άρι ταμπλό 32άρι ταμπλό 

44 άμεσες αποδοχές 22 άμεσες αποδοχές 

16 από προκριματικά 8 από προκριματικά 

μέχρι 4 WC ΕΦΟΑ μέχρι 2 WC ΕΦΟΑ 
 

 

  
ΔΙΠΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής   ανοικτής συμμετοχής 

Κυρίως ταμπλό 

32άρι ταμπλό 

16άρι 
ταμπλό 

32άρι ταμπλό 

23 άμεσες αποδοχές 23 άμεσες αποδοχές 

8 από προκριματικά 8 από προκριματικά 

1 WC ΕΦΟΑ 1 WC ΕΦΟΑ 

 
 

• Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στα Διπλά Μικτά. 

• Η επιλογή των ζευγαριών που θα συμμετέχουν στα ταμπλό των Διπλών, θα γίνεται με 
βάση την ατομική βαθμολογία τους. 

• Στα πρωταθλήματα Ε1 και Ε2 οι αγώνες των Διπλών θα ακυρώνονται, αν οι καιρικές 
συνθήκες ή άλλοι δυσμενείς παράγοντες δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη και λήξη του 
τουρνουά. 

 

 
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

1. ΜΟΝΑ : Πανελλήνιο, Ε1 & Ε2: (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό): 2 νικηφόρα sets με tie-
break των 7 πόντων σε όλα τα sets, Ε3: Επιλογή των Ενώσεων 
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 2. ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, Ε1 & Ε2: 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-
break των 7 πόντων σε κάθε set και χωρίς πλεονέκτημα (no-ad scoring system), με 3ο set 
match tie-break 10 πόντων. 

 Σε όλους τους παραπάνω αγώνες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η Εφορεία 
Αγωνιστικού σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο 
διεξαγωγής των αγώνων (2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 πόντων σε όλα τα set και με 3ο 
set match tie-break 10 πόντων, 2 short set των 4 games και τελικό set match tie-break των 7 
πόντων, No-Ad scoring system κλπ) καθώς και την επιφάνεια των γηπέδων αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο.  

 

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Η γενική βαθμολογία είναι μία, συνδυαστική Μονών και Διπλών.  

Οι βαθμοί κάθε πρωταθλήματος μετρούν για 2 χρόνια (104 εβδομάδες), εκτός του 
Πανελληνίου πρωταθλήματος, που αντικαθίσταται από αυτό της επόμενης χρονιάς (το 
Πανελλήνιο του τρέχοντος έτους). 

βδομάδα αγώνων θεωρείται αυτή, η οποία περιέχει την ημερομηνία έναρξης του κυρίως 
ταμπλό. 

Κατηγορίες 12-14-16: Προσμετρούνται οι 5 καλύτερες βαθμολογήσεις πρωταθλημάτων 
Μονού και οι 3 καλύτερες βαθμολογήσεις Διπλών. 

Κατηγορία 18: Προσμετρούν οι 4 καλύτερες βαθμολογήσεις πρωταθλημάτων Μονού και οι 
2 καλύτερες βαθμολογήσεις στα Διπλά. 

Η Βαθμολογία που κερδίζει κάθε αθλητής από την συμμετοχή του σε οποιοδήποτε 
πρωτάθλημα ΕΦΟΑ, αθροίζεται στην κατηγορία που έλαβε μέρος και στην αμέσως 
ανώτερη ή κατώτερη που έχει δικαίωμα να λάβει μέρος (1 κατηγορία). Κατ’ εξαίρεση, οι 
αθλητές κάτω των 14 ετών, όταν συμμετέχουν σε πρωταθλήματα 18 ετών, θα λαμβάνουν 
βαθμολογία μόνο στην κατηγορία των 18 ετών. 

Η βαθμολογία των αθλητών σε όλες τις κατηγορίες είναι η βαθμολογία που εμφανίζεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όταν οι αθλητές αλλάζουν κατηγορία καμία επιπρόσθετη 
βαθμολογία δεν προστίθεται στη βαθμολογία των αθλητών. 

Η βαθμολογία θα εκδίδεται κάθε Πέμπτη, θα φέρει τον αριθμό της εβδομάδας έκδοσης και 
θα περιλαμβάνει τα πρωταθλήματα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι την προηγούμενη 
εβδομάδα. 

Όλα τα πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με βάση την Πανελλήνια βαθμολογία της 
εβδομάδας που αναφέρεται στην προκήρυξη. 

, 

Επισημάνσεις 

• Οι αθλητές που περνούν τον πρώτο γύρο, είτε των προκριματικών, είτε του κυρίως 
Ταμπλό, με BYE και χάνουν στον επόμενο γύρο, λαμβάνουν πόντους ηττημένου του 
πρώτου γύρου.  

• Σε όλα τα πρωταθλήματα, ανεξαρτήτως ταμπλό οι αθλητές που χάνουν στο 1ο γύρο 
παίρνουν τη βαθμολογία του γύρου των 32 και αντίστοιχα στο Πανελλήνιο του γύρου 
των 64άρων. Αντίστοιχα στα Διπλά, ως πρώτος γύρος ορίζεται ο γύρος που 
προκηρύσσονται. Το wo θεωρείτε νίκη του αθλητή. 

• Βαθμολογία από προκριματικά για το κυρίως ταμπλό παίρνουν μόνο όσοι έχουν κάνει 
νίκη σε αγώνα προκριματικών.  

• Βαθμολογία από Διεθνές Πρωτάθλημα ITF ή Tennis Europe μπορεί να προσμετρήσει, 
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι παίκτες στείλουν στην Ε.Φ.Ο.Α. το ταμπλό των Διεθνών 
αγώνων που αγωνίσθηκαν, με εξαίρεση τα Διεθνή που οργανώνονται στην χώρα μας, 
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όπου οι βαθμοί υπολογίζονται αυτομάτως. Η βαθμολογία που παίρνουν οι αθλητές 
είναι αυτή που αναφέρεται στο ranking της ITF ή ΤΕ. 

• Σε περίπτωση που η αποστολή του ταμπλό γίνει έπειτα από τη Δευτέρα της εβδομάδας 
λήξης του πρωταθλήματος, θα ενσωματώνεται στην Ελληνική βαθμολογία βάση της 
ημερομηνίας αποστολής του και θα ισχύει για 52 εβδομάδες από την ημερομηνία 
έναρξης του πρωταθλήματος. 

• Οι αθλητές που συμμετέχουν στα ΜΟΝΑ των διεθνών πρωταθλημάτων που διεξάγονται 
στην Ελλάδα (στους γύρους και την κατηγορία που δεν δίνουν βαθμοί οι διεθνείς 
φορείς) θα παίρνουν βαθμολογία αντίστοιχη με τα πρωταθλήματα Ε1. 

• Οι βαθμοί των Μονών της κατηγορίας ITF U18 υπολογίζονται με προσαύξηση 250% (x 
2,5), ενώ οι βαθμοί των διπλών αρχικά μειώνονται στο 25% και μετά εφαρμόζεται ο 
συντελεστής 2,5. 

• Οι βαθμοί της TE μεταφέρονται στα 18άρια, όπως ισχύει για Ε1, Ε2 και Ε3. 

• Όταν είναι εφικτό, δε θα κληρώνονται μηχανογραφικά στον 1ο γύρο να αγωνιστούν 
μεταξύ τους αθλητές του ιδίου συλλόγου. 

• Οι αθλητές που αγωνίζονται στο κυρίως ταμπλό σαν τυχεροί χαμένοι (lucky looser) 
παίρνουν μόνο τους βαθμούς, από τη θέση που θα καταλάβουν, στο κυρίως ταμπλό.  

• Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που αθλητής αγωνισθεί στα προκριματικά, ενώ η 
βαθμολογία του θα τον κατέτασσε στο κυρίως ταμπλό, εφόσον προκριθεί, θα πάρει 
μόνο τους βαθμούς που του αντιστοιχούν από την πορεία του στο κυρίως ταμπλό και 
όχι βαθμούς πρόκρισης από τα προκριματικά. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη των αθλητών θα υπάρχει σειρά 
προτεραιότητας με κριτήρια: 1) Καλύτερη βαθμολογία στο Πανελλήνιο junior και 2) 
Καλύτερη βαθμολογία σε Ε1. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνεται αυτόματη κλήρωση. 

• Σε όλες τις διοργανώσεις, εάν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8) 
αθλητές οι αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι, εκτός της κατηγορίας Masters. 

 

  



17 
Κατηγορίες 12-14-16-18 

Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2021 
 

Οι πίνακες της Βαθμολογίας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 

 

2021 - Βαθμολογία Μονά 

12άρια Παν 
Ε1 (ΤΕ 
στην 

Ελλάδα) 
Ε2 

Ε3 
(τριεθνές 

Ε3) 
Ε4 

 

14άρια Παν Ε1 Ε2 
Ε3 

(τριεθνές 
Ε3) 

Ε4 

Κυρίως ταμπλό  Κυρίως ταμπλό 

1ος 60 30 15 9 3.7  1ος 120 60 30 18 7.5 

2ος 50 25 12.5 7.5 3.2  2ος 100 50 25 15 6.2 

3_4 30 15 7.5 4.5 1.7  3_4 60 30 15 9 3.7 

5_8 20 10 5 3 1.2  5_8 40 20 10 6 2.5 
9_16 15 7.5 4 2.4 1  9_16 30 15 7.5 4.5 1.8 

17_32 10 2  1,5 1 0.5  17_32 20 4 3  2 1.2 

33_64 5     0.5 0.2  33_64 10     1 0.5 

Προκριματικά  Προκριματικά 

q8   2  1,5      q8   4 3     

q16 2.5 2 1,5      q16 5 4 3     

q32 2.5 1 0.5      q32 5 2 1     

q64 1.5          q64 3         
q128 1          q128 2         

q256 0.5          q256 1         

16άρια Παν Ε1 Ε2 
Ε3 

(τριεθνές 
Ε3) 

Ε4 

 

18άρια Παν Ε1  
τριεθνές 

Ε3 
 

Κυρίως ταμπλό  Κυρίως ταμπλό 

1ος 240 120 60 36 15  1ος 300 150   40   

2ος 200 100 50 30 12.5  2ος 250 125   34   
3_4 120 60 30 18 7.5  3_4 150 75   22   

5_8 80 40 20 12 5  5_8 100 50   16   

9_16 60 30 16 9.6 4  9_16 75 37.5   13   

17_32 40 8  6 4 2.5  17_32 50 10    8   

33_64 20     2 1  33_64 25      6   

Προκριματικά  Προκριματικά 

q8   8 6      q8   10       

q16 10 8 6      q16 12.5 10       
q32 10 4 2      q32 12.5 5       

q64 6          q64 7.5         

q128 4          q128 5         

q256 2          q256 2.5         

 

2021 - Βαθμολογία Διπλά  2021 Masters 
12άρια Παν Ε1 Ε2  14άρια Παν Ε1 Ε2  Κατάταξη U12 U14 U16 U18 

1ος 15 7.5 4  1ος 30 15 8  1ος 40 80 160 200 

2ος 12.5 6.5 3  2ος 25 13 6  2ος 35 70 140 175 

3_4 10 4 2  3_4 20 8 4  3ος 30 60 120 150 

5_8 6.5 2.5 1.5  5_8 13 5 3  4ος 25 50 100 125 

9_16 4 2 1  9_16 8 4 2  5ος 20 40 80 100 

17_32 2      17_32 4      6ος 15 30 60 75 

16άρια Παν Ε1 Ε2  18άρια  Παν Ε1   7ος 10 20 40 50 

1ος 60 30 16  1ος 75 37.5    8ος 5 10 20 25 

2ος 50 26 12  2ος 62.5 32.5         

3_4 40 16 8  3_4 50 20         

5_8 26 10 6  5_8 32.5 12.5         

9_16 16 8 4  9_16 20 10         

17_32 8      17_32 10          

 


