Η Γ΄ ΈΝΩΣΗ ( Ε. ΣΩ. Α. ΚΕΔ.Μ. )
προκηρύσσει το 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ κάτω των 10 ετών
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Βέροια 14/10/2021
Αρ.πρωτ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρωτάθλημα
Προπαιδικό Ατομικό Πρωτάθλημα
(πράσινο γήπεδο)
Κατηγορία : 10άρια (2011 και μετά)
Ημέρα πρωταθλήματος

Ονομασία
3ο Ενωσιακό Προπαιδικό Ατομικό Πρωτάθλημα
Α - Κ κάτω των 10 ΕΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10/2021
ΕΔΡΑ
Έδρα

Ο.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

Επιφάνεια
5 γήπεδα green set

Διεύθυνση γηπέδων
Δ.Α.Κ. Δημήτριος Βικέλας – Μακροχώρι
Βέροιας
Μπάλες:
Πράσινες

Παλαιστή Γιώτα
6977596507

Γιατρός

Δ/ντής αγώνων

Παλαιστή Ντέπη
6976698676

Γραμματεία
αγώνων

Υπεύθυνος covid

Τόπης Γιώργος

Τηλέφωνα

Κατά την διάρκεια των
αγώνων

Επιδιαιτητής

6976698676

Τόπης Γιώργος
Ευθύνη Ομίλου

τηλέφωνο επιβεβαίωσης
παραλαβής συμμετοχής
6944420555

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης
Μέχρι Πέμπτη 28/10/2021 και ώρα 23:00
Ημερομηνία απόσυρσης
Μέχρι Πέμπτη 28/10/2021 και ώρα 23:00
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 28 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
23:00, με ηλεκτρονική πληρωμή στο e-efoa.gr.

Τρόπος διεξαγωγής του ομαδικού προπαιδικού πρωταθλήματος
α) Πράσινο επίπεδο.
( ο τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και ανάλογα τον αριθμό
των συμμετοχών)
Οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά και μόνο με πράσινη μπάλα, σε κανονικό γήπεδο.
Τα συστήματα μετρήματος (σκορ) που προτείνονται είναι:
2 νικηφόρα mini sets 1 short set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων)
2 νικηφόρα mini sets, με tiebreak των 7 πόντων, αντί για 3ο set.
1 κανονικό set (6 games/ 6-6 games tiebreak των 7 πόντων)
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.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Κλήρωση αγώνων

Ημέρες & ώρες
ενημέρωσης

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί ΔΗΜΟΣΙΑ την Παρασκευή
29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00 στην έδρα των αγώνων από τον
επιδιαιτητή και ακολούθως θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των αγώνων
ονομαστικά για κάθε αθλητή στο e-efoa.gr.
Παρασκευή 29/10/2021
Τηλέφωνο 6944420555 &
Ώρα 17:00- 19:00
Ιστοσελίδα Γ΄ Ένωσης www.genosi.gr

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ


Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.
Δικαίωμασυμμετοχής 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
καταβολήπαραβόλου, 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'
35 €

Β'
25 €

Γ'
15 €

Α'
12 € + 25 €

Β'
12 € + 15 €

Γ'
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 12,00 € (9€ για το Σωματείο και 3€ για την Ένωση)

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
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

