
    
 

 
Αρ.πρωτ.: 18  
          Ημερομηνία: 10/5/2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Γ’ Ένωσης 

4ο OPEN ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
21ης Εβδομάδας 2022 

από 27-30 Μαΐου 2022 

 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Γεννημένοι-ες το έτος 2008 
(μεγάλα 14αρια) και πριν 

από αυτό 

      
   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 

Ημερομηνία λήξης : Κυριακή 29 Μαΐου 2022 

Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Έδρα :  Ο.Α. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Διεύθυνση γηπέδων:  Πιπεριά Αριδαίας 

Επιφάνεια γηπέδων:  5 γήπεδα green set 
Μπάλες:  WILSON 

Τηλ.Επικοινωνίας:  6976869741 

Διευθυντής Αγώνων (τηλ): Τσαρκνιάς Πέτρος 6976869741  
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ): Τουλάκη Παναγιώτα 6976869746  
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail):  Ζούμης Ραφαήλ 6972031988 e-mail: rzoumis@me.com 

Βοηθός Επιδιαιτητή: Πρίτσκας Πέτρος 6947561411 

Γιατρός Αγώνων:  Μπόζνας Αθανάσιος 6944430070 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης 

Μέχρι Πέμπτη 26/5/2022, ώρα 18:00 

Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας www.e-efoa.gr. 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 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 των μονών (signin) μέχρι και την Πέμπτη 26/5/2022 και ώρα 18:00, με ηλεκτρονική 

πληρωμή στο e-efoa.gr. Μετά την κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 
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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 για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την βαθμολογία της 19ης εβδομάδας 
2022 (2 εβδομάδες πριν την εβδομάδα της έναρξης των αγώνων). 
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 
Θα γίνει την Πέμπτη 26/5/2022 και ώρα 20:00 στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου από τον Επιδιαιτητή των 
αγώνων 

Πρόγραμμα Αγώνων 
Μετά την κλήρωση θα γίνει το πρόγραμμα των αγώνων το οποίο θα αναρτηθεί στο e-efoa από τον Επιδιαιτητή 
των αγώνων και στο site της Γ’ Ένωσης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Δικαίωμα συμμετοχής 
θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο τους. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας 
Αθλητή.  
• Αντίτιμο συμμετοχής 15 € μονό (3 € για την Ένωση & 12 € για το σύλλογο) και 5 € διπλό. 
• Η προσέλευση των αθλητών στον χώρο των αγώνων θα γίνεται 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη 
έναρξη του αγώνα τους  
• 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 από τον Όμιλό του 

 
 

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

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Τσαρκνιάς Πέτρος         Ζιώγα Ντίνα 


