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Άνδρες - Γυναίκες 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 Για το 2021 οι αγώνες διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Διεθνείς Αγώνες Ανδρών Γυναικών.  

2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 

3. Εθνικοί Αγώνες Ανδρών-Γυναικών, που περιλαμβάνει όλα τα Πρωταθλήματα που 
διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Α., τα οποία θα είναι ανοικτής συμμετοχής με βαθμολογία. Το 
μέγεθος του τυχόν prize money, τα έξοδα και η διοργάνωση κάθε πρωταθλήματος, είναι 
αποκλειστική ευθύνη των Διοργανωτών.  

4. Διασυλλογικοί Αγώνες  

5. Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν όσα Πρωταθλήματα επιθυμούν (Open, 
Ατομικά, Διπλά, Διασυλλογικά, κλπ.), για τις κατηγορίες Α Ανδρών-Γυναικών, χωρίς όμως 
να έρχονται σε αντίθεση με τα άλλα πρωταθλήματα της ΕΦΟΑ και επίσημη πανελλαδική 
βαθμολογία θα προσμετρά, μόνο όπου προβλέπεται παρακάτω. 

 

ΙΙ. 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. από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Επισημαίνουμε, ότι στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών μπορούν να συμμετάσχουν μόνον Έλληνες 
αθλητές. 
 

Β. ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WILD CARD) 
Για την απόκτηση της Κάρτας Ελευθέρας Συμμετοχής (Wild Card) απαιτείται κατάθεση 
αιτήματος από το Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή.  
Εθνικά πρωταθλήματα 
Η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος είναι συγχρόνως με την ημερομηνία δήλωσης 
συμμετοχής του πρωταθλήματος στο diloseis@efoa.gr  
Διεθνή πρωταθλήματα 
Η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για wild card θα είναι μέχρι την Πέμπτη (11 μέρες 
πριν την έναρξη της Δευτέρας του πρωταθλήματος) στο  e-mail international@efoa.gr . Την 
Παρασκευή θα στέλνονται τα αιτήματα στην Εφορία Αγωνιστικού και τη Δευτέρα θα γίνεται 
ενημέρωση των αθλητών με e-mail και θα στέλνονται στον διοργανωτή. 
Κανένα εκπρόθεσμο αίτημα δε θα γίνεται δεκτό. 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (W.C.) 
Aπό τους αθλητές που έχουν καταθέσει εγκαίρως αίτημα το αίτημα τους τα κριτήρια θα 
είναι τα εξής: 

1. Βαθμολογία αθλητή ΑΤΡ / WTA, ITF, TE 
2. Εθνική κατάταξη (Ανδρών / Γυναικών, Junior) 
3. Φέρελπις αθλητές σε κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών και Junior 
4. Αθλητές επιλεγμένοι από πρόγραμμα υποστήριξης επίλεκτων αθλητών της ΕΦΟΑ (αθλητές 

που συμμετέχουν στα Πανευρωπαϊκά) 

mailto:diloseis@efoa.gr
mailto:international@efoa.gr
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5. Επιλογή αθλητών από προτάσεις της εφορίας αγωνιστικού για υποστήριξη επίλεκτων 
αθλητών. 

Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα ιεράρχησης των παραπάνω κριτηρίων. 
 

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 
καταβάλει το αντίτιμο της συμμετοχής. 

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται εάν ο αθλητής έχει συμπεριληφθεί στην κλήρωση ή στη 
λίστα του κυρίως ταμπλό. 

 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 Οι προκηρύξεις των αγώνων και κάθε σχετική πληροφορία θα αναρτώνται στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. και είναι υποχρέωση των ομίλων και των αθλητών να λαμβάνουν 
γνώση από εκεί.  

 Είναι ευθύνη κάθε αθλητή να ενημερωθεί από τη διοργάνωση των αγώνων για το αν 
αγωνίζεται στο κυρίως ταμπλό ή στα προκριματικά.  

Θα διεξάγεται κλήρωση των αγώνων σε μέρα και ώρα που θα καθορίζεται από την 
προκήρυξη των αγώνων. Μετά την κλήρωση θα αναρτάται το πρόγραμμα των αγώνων και 
είναι υποχρέωση των αθλητών να επισκεφθούν την επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-
efoa  για να ενημερωθούν πότε αγωνίζονται. Ο αθλητής θα πρέπει να παρουσιαστεί 15 
λεπτά πριν τον προγραμματισμένο του αγώνα στη γραμματεία των αγώνων.  

Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο τουρνουά μπορεί να υπογράψει στην λίστα 
των αναπληρωματικών παρόντων (Alternate on site) που θα ανοίγεται μισή ώρα πριν και 
θα κλείνει με την έναρξη των αγώνων της κατηγορίας του. Προηγούνται οι αθλητές που 
έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 

 Οι αθλητές υποχρεούνται σε μέχρι τρείς αγώνες την ημέρα (δύο αγώνες στα μονά και έναν 
αγώνα στα διπλά, έναν στα μονά και 2 στα διπλά, τρείς στα διπλά) ανά κατηγορία 
συμμετοχής καθώς και σε διαιτησία αν τους ζητηθεί.  

 Αθλητής που έχει χάσει στα προκριματικά μπορεί να υπογράψει σε λίστα τυχερού χαμένου 
(lucky loser) και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο κυρίως ταμπλό, τότε αγωνίζεται σε αυτό. 
Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς, 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. 

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. 
 

ΙV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 
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MONA 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Open  

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής ανοικτής συμμετοχής 

Κυρίως 
ταμπλό 

64άρι ταμπλό 32άρι ταμπλό 

44 άμεσες αποδοχές 20 άμεσες αποδοχές 

16 προκριματικά 8 από τα προκριματικά 

4 wc ΕΦΟΑ 4 wc ΕΦΟΑ/Διοργανωτές 

 
 

ΔΙΠΛΑ & ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Open  

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής ανοικτής συμμετοχής 

Κυρίως 
ταμπλό 

32άρι ταμπλό 
22 ΑΑ 
8 προκριματικά 
2 WC ΕΦΟΑ 

16άρι ταμπλό 
10 AA 
4 προκριματικά 
2 WC ΕΦΟΑ/Διοργανωτής 

 
- Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στα Διπλά Μικτά.  

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Πανελλήνιο, Open:  

ΜΟΝΑ: Οι αγώνες των προκριματικών και του κυρίως ταμπλό θα διεξάγονται στα 2 
νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε set. 

ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ : Οι αγώνες θα διεξάγονται 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. 

 Για την κατάρτιση των ταμπλό, η επιλογή των διακριτών θέσεων (seeds) και η λίστα 
αποδοχής, γίνεται με το άθροισμα της βαθμολογίας του διπλού των αθλητών.  

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

Σε όλους τους παραπάνω αγώνες σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η Εφορεία 
Αγωνιστικού σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο 
διεξαγωγής των αγώνων (2 νικηφόρα set 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. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

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. 

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. 
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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.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη των αθλητών θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας 
με κριτήρια: 1) Καλύτερη βαθμολογία στα Διεθνή πρωταθλήματα 2) Καλύτερη βαθμολογία 
στο Πανελλήνιο Α-Γ 3) Καλύτερη βαθμολογία σε Open 4) Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία θα 
γίνεται αυτόματη κλήρωση 

 Οι βαθμολογίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. και οι αθλητές έχουν 
δικαίωμα ένστασης εντός 2 ημερών. Μετά το διήμερο και την εξέταση τυχόν ενστάσεων 
θεωρούνται οριστικές. 

Οι ενστάσεις εξετάζονται άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Ε.Φ.Ο.Α. 

Η βαθμολογία θα είναι αθροιστική όλων των βαθμολογούμενων πρωταθλημάτων στα 
οποία θα συμμετέχουν οι παίκτες, Εθνικά και Διεθνή, και θα έχει διάρκεια 52 εβδομάδων, 
ίδιας χρονολογίας έναρξης και λήξης με τις αντίστοιχες βαθμολογίες της 1) A.T.P. / W.T.A.  ή 
2) I.T.F. Σε περίπτωση που αθλητής έχει βαθμολογία και στις δύο περιπτώσεις θα 
προσμετράτε η καλύτερη βαθμολογία που έχει από τους δύο φορείς. 

Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της ανανέωσης της βαθμολογίας. 

Εβδομάδα αγώνων θεωρείται αυτή της έναρξης του κυρίως ταμπλό. 

Σε όλες τις διοργανώσεις, αν δεν δηλωθούν οκτώ αθλητές και διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια 
του πρώτου γύρου, οι αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι. 

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι βαθμολογίες ανά πρωτάθλημα διαμορφώνονται ως εξής: 

Εθνικά Πρωταθλήματα μονά και διπλά με ανεξάρτητη βαθμολογία: 

ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ ΔΙΠΛΑ 

Πανελλήνιο Open Πανελλήνιο Open 

Νικητής 18 5 18 5 

Τελικός 12 3 12 3 

Ημιτελικοί 6 1.5 6 1.5 

Προημιτελικοί 3 1 3 1 

Γύρος 16 1 0.75 1 0.75 

Γύρος 32 0.75 0.5 - - 

Γύρος 64 0.5 - - - 

Νικητής τελευταίου γύρου προκριματικών 0.15 0.1 - - 

Ηττημένος τελευταίου γύρου προκριματικών 0.1 0.05 - - 

 

 

 


