
 Η  Γ΄ ΈΝΩΣΗ ( Ε. ΣΩ. Α. ΚΕΔ.Μ. )
επαναπροκηρύσσει το 1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  43ης Εβδομάδας
από 30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

               αρ. πρωτ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρωτάθλημα
ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ονομασία
1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κατηγορίες
ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Γεννημένοι-ες το έτος 2007 
(μεγάλα 14αρια) και πριν 
από αυτό 

Πρώτο Σ/Κ 
πρωταθλήματος
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ημερομηνία παράτασης
πρωταθλήματος
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 και 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΔΡΑ

έδρα Ο.Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Διεύθυνση γηπέδων
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Επιφάνεια 5 ΓΗΠΕΔΑ GREEN SET

Επιδιαιτητής
ΣΑΧΠΑΝΤΖΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6986825817

Γιατρός
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 6974305121 

Διευθυντής 
αγώνων

ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ 
ΑΒΡΑΑΜ 6978444122

Γραμματεία
αγώνων ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΥ

Υπεύθυνη 
COVID 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
6987407510 

Τηλέφωνα
Κατά την διάρκεια
των αγώνων 
6978444122

τηλέφωνο επιβεβαίωσης
παραλαβής συμμετοχής
6944420555

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία 
δήλωσης - απόσυρσης

Μέχρι Πέμπτη 28/10/2021, ώρα 12.00 π.μ.
Η λίστα συμμετοχής αναρτάται αυτόματα μετά την λήξη των 
δηλώσεων στο e-efoa.gr

Δήλωση Συμμετοχής

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΩΡΑ

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 τηνΈνωση 
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 ώρα 12:00, με ηλεκτρονική πληρωμή στο e-efoa.gr.



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ  από 14 ετών και άνω
 ΜΟΝΑ    Ανοιχτής συμμετοχής σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ.
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα set (6 game) με  tie – break στο 6 – 6 των 7
πόντων και εφ’ όσον το σκορ είναι ένα – ένα set (1-1 set) δεν θα γίνεται 3o set αλλά tie
break των 10 πόντων.
 ΔΙΠΛΑ   Με το sign in θα δηλώνεται και η συμμετοχή στους αγώνες διπλού. Οι αγώνες
θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα sets,  με το σύστημα NO-AD,  τελικό  set 1 match tie-break
των 10 πόντων
       Η επιλογή των αθλητών/τριών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την
Πανελλήνια κατάταξη 2021 & σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές/τριες, δεν θα διεξάγεται το
πρωτάθλημα και  θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της
Ένωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Κλήρωση αγώνων Πέμπτη 28/10/2021
Ώρα : 18:00

Τόπος
Έδρα του διοργανωτή

Ημέρες & ώρες 
ενημέρωσης

Παρασκευή 29/10/2021 
Ώρα 9:00 - 12:00, 18:00-20:00

Τηλέφωνο
6978444122
&
Ιστοσελίδα Γ΄ Ένωσης
www  .  genosi  .  gr   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ενεργοποιημένο δελτίο E.Φ.Ο.Α.
Παράβολο συμμετοχής
15 € μονό( 3€ για την
Ένωση & 12€ για το

σύλλογο).
και 5 € διπλό

Διαιτησία με ποινή 
αποκλεισμού σε 
περίπτωση 
άρνησης.

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:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΟΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το εγκεκριμένο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ  ΚΑΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΑ
Το παρόν απόσπασμα περιλαμβάνει γενικές οδηγίες λειτουργίας- άθλησης  και διεξαγωγής 
αγώνων στις εγκαταστάσεις τένις, των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ, οι οποίες διαθέτουν 
νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθώς και την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ, για το 
χρονικό διάστημα ισχύος 

των περιοριστικών μέτρων. Λόγω των ειδικών συνθηκών η Ε.Φ.Ο.Α ή η Ένωση διατηρεί το 
δικαίωμα να ακυρώσει ή να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη διοργάνωση.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

http://www.genosi.gr/


…………………………………………………………………………….
 Όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις των Σωματείων – Μελών της ΕΦΟΑ, 

αθλούμενοι ή προσωπικό του Σωματείου, καταγράφονται, με ευθύνη του Σωματείου, 
σε ειδική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία τους, τηρουμένων των διατάξεων περί 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση 
οποιουδήποτε τυχόν κρούσματος. 

…………………………………………………………………….
 Πριν από τη λειτουργία-άνοιγμα των εγκαταστάσεων του Σωματείου οι τουαλέτες 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα από 
άτομο πλήρως εξοπλισμένο με γάντια και μάσκα προσώπου και εφοδιασμένο με τα 
κατάλληλα καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά.

--------------------------------------------------------

Ε. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 Οι προκηρύξεις των αγώνων εκδίδονται από την Ομοσπονδία ή τις Ενώσεις.
 Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά και οι λίστες αποδοχής είναι 

προσβάσιμες από παντού και σε όλους
 Οι κληρώσεις των αγώνων γίνονται ηλεκτρονικά από τους επιδιαιτητές και η 

ενημέρωση των αγωνιζομένων γίνεται μέσα από τη ηλεκτρονική μας πλατφόρμα 
e-efoa.gr 

 Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζεται ηλεκτρονικά και οι αθλητές και 
αθλήτριες προσέρχονται στα γήπεδα σε καθορισμένη ώρα 

 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω ενδοεπικοινωνίας των 
αρμοδίων οργάνων (επιδιαιτητές, διαιτητές, γραμματεία κ.λπ.)

 Οι μπάλες των αγώνων είναι καινούργιες και παραμένουν στο ίδιο γήπεδο μέχρι 
την αντικατάστασή τους από νέες

 Οι χρησιμοποιημένες μπάλες συλλέγονται από το προσωπικό του Σωματείου και 
απολυμαίνονται για επόμενη χρήση.

 Δεν αγγίζουμε τα φιλέ κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν χαιρετάμε διαιτητή  ή 
αντίπαλο 

 Όλοι αγωνίζονται με ατομικό εξοπλισμό
 Νερά και ισοτονικά  παραλαμβάνονται από τους αθλητές πριν την έναρξη των 

αγώνων από τα κυλικεία ή χρησιμοποιούν ατομικά
 Η παραμονή των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τη 

διάρκεια του αγώνα τους ή αν κληθούν για διαιτησία
 Δε επιτρέπονται θεατές στις κερκίδες ή στους χώρους των εγκαταστάσεων, οι 

γονείς και οι συνοδοί θεωρούνται θεατές. Επιτρέπεται η είσοδος σε έναν 
προπονητή ανά Σωματείο συμμετοχής ή έναν
συνοδό (σε περίπτωση ανηλίκου), οι οποίοι θα θεωρούνται θεατές και αφού
συνοδεύσουν τους αθλητές αποχωρούν από την εγκατάσταση.

 Επιτρέπεται η είσοδος σε έναν προπονητή ανά Σωματείο συμμετοχής  ή έναν 
συνοδό (σε περίπτωση ανηλίκου), οι οποίοι θα θεωρούνται θεατές.

 Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση ατόμων, πέραν των προβλεπομένων από την 
έκτακτη νομοθεσία, στους εξωαγωνιστικούς χώρους, στα αποδυτήρια και στα 
κυλικεία

 Κάθε γήπεδο θα είναι εφοδιασμένο με αντισηπτικά 
 Οι Βαθμολογίες θα εκδίδονται  ηλεκτρονικά
 Η παραλαβή των επάθλων γίνεται από τους νικητές  από ειδικό χώρο ή απευθείας

με τη χρήση γαντιών κ.λπ.



 Εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα της απόστασης και του καθαρισμού των χεριών
---------------------------------------------------------

ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ.
Αποθήκη υλικού

 Είσοδος - έξοδος και διαχείριση του υλικού (σκούπες καθαρισμού, φυσητήρες, 
ομπρέλες κ.λπ.) μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Σωματείο.

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σωματείου θα χρησιμοποιεί ατομικά μέσα 
προστασίας και θα υφίσταται αντισηπτικό στην είσοδο της αποθήκης υλικού. 

Κυλικείο
 Ανοικτό, με τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος
Τουαλέτες 

 Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και 
σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα)  ή αυτόματος 
φυσητήρας.

  Μόνιμος εξαερισμός.
 Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα,

με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).
Αποδυτήρια
 Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και 

σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα)  ή αυτόματος 
φυσητήρας.

  Μόνιμος εξαερισμός.
 Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα, 

με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).

Γυμναστήρια
 Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και 

σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα)  ή αυτόματος 
φυσητήρας.

  Μόνιμος εξαερισμός.
 Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα, 

με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος                     Η  Γεν. Γραμματέας 

Τσαρκνιάς Πέτρος                                                                 Ζιώγα Ντίνα

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

www.genosi.gr 

http://www.genosi.gr/

