
 

 Γ΄ ΈΝΩΣΗ 
(  Ε.ΣΩ. Α. ΚΕ.Δ. Μ. ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε3 27ης Εβδομάδας 2021 
     Για Αγόρια – Κορίτσια 14 ετών 

 10 εως 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
                                                                                                                             

28/06/2021 
Αρ.πρωτ.:        

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ονομασία Πρωταθλήματος: E3 27ης Εβδομάδας 2021 – ΑΚ 14 - Γ΄ Ένωση  
 

Κατηγορίες: 
14άρια (2007 – 2010) 
Προσοχή να έχουν κλείσει τα 11 μέχρι 02/07/2021 

Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Σάββατο 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
Ημερομηνία λήξης : Κυριακή 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2021 
Ημερομηνία παράτασης : Δευτέρα 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
 
 
ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
Έδρα : Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΚ14  
Διεύθυνση γηπέδων : ΔΑΚ «Δημ. Βικέλας» Βέροιας στο Μακροχώρι Βεροίας 
Επιφάνεια γηπέδων : . 5 Green Set  
Διευθυντής Αγώνων: Παλαιστή Ντέπη κιν. 6976698676 
Επιδιαιτητής Αγώνων : Παλαιστή Παναγιώτα κιν. 6977596507 
Γραμματεία Αγώνων : Ευθύνη Ομίλων  
Γιατρός Αγώνων : Τόπης Γεώργιος (Φυσικοθεραπευτής) 
 
 
Ημερομηνία  δήλωσης-απόσυρσης 
Μέχρι  Πέμπτη 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  και ώρα 15:00  
Η λίστα συμμετοχής αναρτάται αυτόματα μετά τη λήξη των δηλώσεων στο e-efoa.gr 
 
Δήλωση συμμετοχής 
Η Δήλωση Συμμετοχής των αθλητών θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr .Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές 
διαθέτουν ήδη σχετικό κωδικό πρόσβασης. Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν 
κωδικούς με την βοήθεια των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή 
τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την Ένωση και την Ε.Φ.Ο.Α. 
 
Ηλεκτρονική πληρωμή 
Για να μπορέσουν οι αθλητές να συμπεριληφθούν στην κλήρωση των αγώνων θα πρέπει να 
καταβάλουν το αντίτιμο της εγγραφής (sign in) μέχρι και την Πέμπτη 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ώρα 15:00, με 
ηλεκτρονική πληρωμή στο e-efoa.gr 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
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.   
Η επιλογή των αθλητών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την τελευταία  βαθμολογία της  
ΕΦΟΑ.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα και θα 
αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της Ένωσης. 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Δεδομένων των συνθηκών και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ΕΦΟΑ, οι κληρώσεις σε όλες τις 
κατηγορίες θα πραγματοποιηθούν ΔΗΜΟΣΙΑ την Πέμπτη 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώρα 16:00 στις 
έδρες  των αγώνων από τους  επιδιαιτητές  και ακολούθως θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των αγώνων 
ονομαστικά για κάθε αθλητή στο e-efoa.gr. 
 
Πρόγραμμα Αγώνων 
Μετά την κλήρωση θα γίνει το πρόγραμμα των αγώνων το οποίο θα αναρτηθεί στο e-efoa και στο site 
της Γ ΄Ένωσης : genosi.gr 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Η πρώτη 
εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ  έχει κόστος 12€. Δικαίωμα 
συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο τους. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει 
και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. 

 
 Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παραβόλου, 

που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2021 ορίζεται ως εξής: 
Παλαιά Δελτία Νέα Δελτία 

Έκδοση ανά τετράμηνο 
 

Έκδοση ανά τετράμηνο 
Α' Β' Γ' 

 
Α' Β' Γ' 

35 € 25 € 15 € 
 

12€ + 25 €  12€ +15 € 12€+5 € 
 
 Η Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ.  θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

δήλωσης με αποστολή των δικαιολογητικών στο deltia@efoa.gr 
 

 Παράβολο συμμετοχής 15,00 € 
 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Παράβολο  συμμετοχής των alternate 20€ 

 
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) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση 
άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 

                                                                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
       Τσαρκνιάς Πέτρος               Ζιώγα Κωνσταντινιά 

               
 
Οδηγίες προληπτικού ελέγχου (testing): Το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι δυνατόν να τροποποιηθεί 
σύμφωνα με τη ΓΓΑ και ΕΦΟΑ. 
Σε κάθε περίπτωση για λόγους προστασίας της Δημόσιας υγείας, σε σχέση με την πανδημία, ισχύουν και 
τηρούνται  υποχρεωτικά από τους Διευθυντή, Επιδιαιτητή και γιατρό αγώνων τα παρακάτω:  
   

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


