
 

  Η  Γ΄ ΈΝΩΣΗ ( Ε.ΣΩ. Α. ΚΕΔ.Μ. ) 

προκηρύσσει το MASTER JUNIOR  ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 12, 14, 16 

 4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

Ονομασία : MASTER JUNIOR ΑΚ 12, 14 16,  Γ΄ ΕΝΩΣΗΣ  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : Έναρξη Σάββατο 04/12/2021 ώρα 10.30 και Λήξη Κυριακή. 

05/12/2021 ώρα 17.00. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον Ο. Α. Πτολεμαΐδας . 

SIGN IN : ΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-10:30 

Η διαμονή και η σίτιση των αθλητών/τριών θα γίνει στο Hotel Παντελίδης στο 3ο χλμ 

Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, και το κόστος θα καλυφθεί από την Γ΄ Ένωση. 

Η τήρηση του προγράμματος από μέρους των αθλητών είναι υποχρεωτική προκειμένου να 

συμμετάσχουν στη διοργάνωση. 
 

ΕΔΡΑ :  Ο. Α. Πτολεμαΐδας 

 

Κατηγορίες : ΑΚ 12,  ΑΚ 14,  ΑΚ 16 

 

Έδρα : Ο.Α. Πτολεμαΐδας   

 

Επιφάνεια :  8 green set ανοικτά & 2 κλειστά 

 

Διεύθυνση γηπέδων : Κουρί Δ. Δ. Πτολεμαΐδας 

  

Μπάλες : Babolat 
 

Επιδιαιτητής : ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 6936555074 

 

Διευθυντής αγώνων : ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 6974030005 

 

Γιατρός : θα ανακοινωθεί 
 

Γραμματεία αγώνων : Γ΄ ΄ΕΝΩΣΗ 
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συμμετέχουν οι 4 καλύτεροι/ες αθλητές/τριες της Ένωσης ( στην κατηγορία που θα επιλέξουν και 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής), με αγώνες pool για την ανάδειξη των καλύτερων αθλητών/τριών της 

κατηγορίας.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 4 πρώτοι /τες αθλητές/τριες της Ένωσης με την καλύτερη 

Πανελλαδική κατάταξη όπως προκύπτει με την τελευταία βαθμολογία της Ε.Φ.Ο.Α., της 47ης 

εβδομάδας. 

Σε περίπτωση που απομένουν θέσεις επειδή κάποιος αθλητής ή αθλήτρια από τους παραπάνω δεν 

δήλωσε συμμετοχή, οι εναπομείναντες θέσεις καταλαμβάνονται από τους επόμενους αθλητές/τριες 

της Ένωσης με την Πανελλαδική κατάταξη έως την 12ο/η . 

Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχουν και 4 αναπληρωματικοί σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι 

αναπληρωματικοί θα κληθούν να δηλώσουν συμμετοχή μετά το χρονικό περιθώριο των αποσύρσεων 

εάν κάποιοι από τους 4 δεν δηλώσουν συμμετοχή, με ευθύνη της γραμματείας της Ένωσης,. 

Κενές θέσεις που πιθανόν να υπάρξουν λόγω μη εμφανίσεως αθλητού/τριας την ώρα έναρξης των 

αγώνων της κατηγορίας του θα συμπληρωθούν από τους επί τόπου αναπληρωματικούς. 

 



 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης / απόσυρσης Μέχρι Τετάρτη  01/12/2021 ώρα 13.00 

Ημερομηνία ανακοίνωσης της λίστας Πέμπτη 25/11/2021 

email συμμετοχής esoakedm@otenet.gr 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ MASTER 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε  ομίλους των 4 παικτών/τριών. 

Επικεφαλής στους Ομίλους θα μπουν το 1 της κατάταξης. 

Στην φάση των Ομίλων το σύστημα διεξαγωγής θα γίνει με το σύστημα ROUND ROBIN (όλοι/ες με 

όλους/ες) από την οποία θα προκύψει η κατάταξη για τις θέσεις 1 έως 4 του κάθε Ομίλου. 

Η σειρά που θα αγωνιστούν οι παίκτες στους ομίλους είναι ορισμένη. Σε κάθε όμιλο η πρώτη 

αγωνιστική είναι Α-Δ και Β-Γ, μετά Α-Γ και Β-Δ και τέλος Α-Β και Γ-Δ. 

Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας ανάμεσα σε δύο παίκτες/τριες θα μετρήσει το αποτέλεσμα του 

μεταξύ τους αγώνα. 

Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας ανάμεσα σε τρεις παίκτες/τριες θα μετρήσει : 

α)τα κερδισμένα προς τα παιγμένα set με όλους τους παίκτες του ομίλου. 

β)τα κερδισμένα προς τα παιγμένα games με όλους τους παίκτες του ομίλου. 

γ)αν συνεχίσει να υπάρχει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση. 

Επίσης θα διεξαχθεί σε κάθε κατηγορία και ένας αγώνας διπλού, με ελεύθερη συγκρότηση των 

ομάδων ανάμεσα στους παίκτες/τριες. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Ενημέρωση για τους αγώνες : Από Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου  2021 

Έφορος Αγωνιστικού Κος Πατσίκας Ζήσης 6974030005 

Τηλέφωνο 23310/ 42412 & Ιστοσελίδα Γ΄ Ένωσης www.genosi.gr 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

στη δήλωση 

συμμετοχής 

 να  αναγράφεται 

υποχρεωτικά:  

Α. Μ. Ε.Φ.Ο.Α. -

ημερομηνία 

γέννησης. 

1.Δελτίο Ε.Φ.Ο.Α 

Ενεργοποιημένο 

σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της ΕΦΟΑ 

 

2. κάρτα  

ασφάλισης 

Ε.Φ.Ο.Α 

3. Παράβολο 

Συμμετοχής 

15,00 € 

4. διαιτησία με 

ποινή 

αποκλεισμού σε 

περίπτωση 

άρνησης 

 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο από το Σωματείο που ανήκει ο 

αθλητής/τρια (με υπογραφές των υπευθύνων και σφραγίδα του σωματείου). 

 

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΔ ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΑ 

 

Ο Πρόεδρος                  Η Γεν.Γραμματέας 
 
 

             Τσαρκνιάς Πέτρος                                                       Ζιώγα Κωνσταντινιά  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.genosi.gr/

