
Η  Γ΄ ΈΝΩΣΗ ( Ε. ΣΩ. Α. ΚΕΔ.Μ. )

προκηρύσσει το 1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ κάτω των 10 ετών

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

                      Βέροια 06/09/2021
                                                                                                                                Αρ.πρωτ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρωτάθληµα
Προπαιδικό Οµαδικό Πρωτάθληµα
 (κόκκινο- πορτοκαλί  γήπεδο)
Κατηγορία : 10άρια (2011 και µετά )

Ονοµασία
1ο Ενωσιακό Προπαιδικό Οµαδικό Πρωτάθληµα
Α - Κ κάτω των 10 ΕΤΩΝ

Ηµέρα πρωταθλήµατος
ΚΥΡΙΑΚΗ  12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Το sign in θα ανακοινωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής 

ΕΔΡΑ

έδρα Α.Σ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Διεύθυνση γηπέδων
Γρεβενά απέναντι από την 
Περιφέρεια 

Επιφάνεια
2 γήπεδα συνθ. τάπητας

Μπάλες: 
 Κόκκινες  και Πορτοκαλί 
(αντίστοιχα µε το επίπεδο)

Επιδιαιτητής
Ζαφειρό π ουλος 
Κωνσταντίνος 
6980759637

Γιατρός
Νοσοκοµείο Γρεβενών

Δ/ντής  αγώνων Ζιώγα Ντίνα 
6944420555 Γραµµατεία αγώνων Ευθύνη Οµίλου

Τηλέφωνα Κατά την διάρκεια των αγώνων
 6980759637,6944420555

τηλέφωνο επιβεβαίωσης
παραλαβής συµµετοχής
6944420555

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ηµεροµηνία δήλωσης Μέχρι Τετάρτη  8/09/2021
Ηµεροµηνία απόσυρσης Μέχρι Τετάρτη  8/09/2021
email  συµµετοχής esoakedm@otenet.gr 

Τρόπος διεξαγωγής του οµαδικού προπαιδικού πρωταθλήµατος
Από τον αρχηγό αποστολής του κάθε σωµατείου θα ορίζεται στον επιδιαιτητή, πριν την έναρξη των 
αγώνων, ο προπονητής – συνοδός της κάθε οµάδας.
Οι παίκτες-τριες παρευρίσκονται στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα µαζί µε τον προπονητή, 
ενώ µπορούν να επευφηµούν και να παροτρύνουν τους συµπαίκτες τους µόνο ανάµεσα στους 
πόντους. Οδηγίες από τους προπονητές µπορούν να δίνονται στους παίκτες/τριες, µόνο ανάµεσα 
στους πόντους και στα games.
Αγώνες Οµάδων µε αριθµό παικτών και τρόπο διεξαγωγής θα ορίζεται, ανάλογα µε τις συµµετοχές.
Οµαδικοί αγώνες: 

• Το κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει µε όσες οµάδες επιθυµεί (µπορεί να είναι 
και µεικτές).

α) Πορτοκαλί επίπεδο. 
Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και µόνο, σε «πορτοκαλί» γήπεδο, µε πορτοκαλί» µπάλες 
αντίστοιχα.
Το µόνο σύστηµα που δεν µπορεί να εφαρµοστεί είναι αυτό του αποκλεισµού (knock out) µε 
έναν αγώνα.
Προτεινόµενα συστήµατα: 

• Round robin (όλοι µε όλους).
• Σύστηµα οµίλων µε Round robin.
• Σύστηµα Maurant.
• Αγώνες ή ένας αγώνας Consolation για τους χαµένους του πρώτου αγώνα.

β) Κόκκινο επίπεδο. 
Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και µόνο, σε «κόκκινο» γήπεδο, µε «κόκκινες» µπάλες.
Το µόνο σύστηµα που δεν µπορεί να εφαρµοστεί είναι αυτό του αποκλεισµού (knock out) µε 
έναν αγώνα.
Προτεινόµενα συστήµατα:
1) Round robin (όλοι µε όλους).
2) Σύστηµα οµίλων µε Round robin.
3) Σύστηµα Maurant.
4) Αγώνες ή ένας αγώνας Consolation για τους χαµένους του πρώτου αγώνα.
 Τα συστήµατα µετρήµατος (σκορ) που προτείνονται είναι:

• 2 νικηφόρα match-tiebreaks στους 7 πόντους.
• 1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων).
•
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Κλήρωση αγώνων Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει µε το sign in 

της κάθε κατηγορίας.

Ηµέρες & ώρες ενηµέρωσης
Πέµπτη 9/9/2021 & Παρασκευή 
10/9/2020
Ώρα 9:30- 14:00

Τηλέφωνο 6944420555  &
Ι σ τοσελ ίδα Γ ΄ Ένωσης 
www.genosi.gr

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  (σύµφωνα µε τον αγωνιστικό σχεδιασµό της ΕΦΟΑ)
Δεν υπάρχει βαθµολογία στην κατηγορία 10 ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
• Παράβολο συµµετοχής 6  Ευρώ. (5 € για το σύλλογο και 1 € για την Ένωση )
• Εάν κάποιος αθλητής/τρια δεν πρόκειται να παρουσιασθεί στη συνάντηση 

παρακαλείται να ενηµερώσει τον διοργανωτή.
• Στη δήλωση συµµετοχής θα αναγράφεται : 

Αριθµός Μητρώου Ε.Φ.Ο.Α. εάν έχει εκδοθεί  δελτίο αθλητή/τριας. 
Ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γέννησης του αθλητή/τριας.
Επίπεδο στο οποίο πρόκειται να αγωνισθεί ο αθλητής/τρια.

                                Ισχύει το Υγειονοµικό πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α.

Ο Πρόεδρος                      Η Γεν. γραµµατέας

                  Τσαρκνιάς Πέτρος                                                              Ζιώγα Ντίνα 



Τ.Θ 224 ΒΕΡΟΙΑ – 59100 
Τηλ./ Fax: 23310/42412

www.genosi.gr 


