
    
 

 
Αρ.πρωτ.: 10  
          Ημερομηνία: 4/4/2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Γ’ Ένωσης 

1ΟΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
14ης Εβδομάδας 2022 

κάτω των 10 ετών 
10 Απριλίου 2022 

 
Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

 
10άρια 

που έχουν γεννηθεί από το 2012και μετά  

          
   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
Ημερομηνία λήξης : ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

 
ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
Έδρα : Ο.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ 
Διεύθυνση γηπέδων: Αθλητικό Κέντρο Πασατσαΐρ, 1ο χλμ. Έδεσσας - Φλώρινας 
Επιφάνεια γηπέδων: 4 γήπεδα green set 
Μπάλες: Babolat 
Τηλ.Επικοινωνίας: 6948055530 
Διευθυντής Αγώνων (τηλ):Παπάς Αθανάσιος 6948055530 
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ): Ροδόβαλη Ελένη 6948520542 
Επιδιαιτητής Αγώνων : Ζουμής Ραφαήλ  6972031988 
Γιατρός Αγώνων: Βλαδίτσης Σταύρος 6980497070 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης 

Μέχρι Πέμπτη 07/04/2022 και ώρα 14:00 

E-mail συμμετοχής: gesoakdm@gmail.com 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

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 



 2
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. 
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). 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει με το sign in της κάθε κατηγορίας. 

Ημέρες & ώρες ενημέρωσης 
Παρασκευή 08/04/2022 Ώρα 9:30 – 14:00 στο τηλέφωνο6948055530 
 &Ιστοσελίδα Γ΄ Ένωσης www.genosi.gr 
 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Τσαρκνιάς Πέτρος       Ζιώγα Ντίνα 


