
Η  Γ΄ ΈΝΩΣΗ ( Ε. ΣΩ. Α. ΚΕΔ.Μ. ) 
προκηρύσσει το 19ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ κάτω των 10 ετών 
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

          
                      Βέροια 12/10/2022 

                                                                                                                                Αρ.πρωτ.38 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρωτάθλημα 
Προπαιδικό Ομαδικό Πρωτάθλημα 
(κόκκινο- πορτοκαλί  γήπεδο) 
Κατηγορία : 10άρια (2012 και μετά) 

Ονομασία 
19ο Ενωσιακό Προπαιδικό Ομαδικό Πρωτάθλημα 
Α - Κ κάτω των 10 ΕΤΩΝ 

Ημέρα πρωταθλήματος 

ΚΥΡΙΑΚΗ  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Το sign in θα ανακοινωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής  

 

ΕΔΡΑ 

Έδρα 
Ο.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Διεύθυνση γηπέδων 
Ανδρομάχη Κατερίνης - Περιοχή Προσήλιο 

Επιφάνεια 
 

 
2 γήπεδα χωμάτινα 
 

Μπάλες:  
Κόκκινες  και Πορτοκαλί (αντίστοιχα με το 
επίπεδο) 

Επιδιαιτητής Ασλανίδης Αλέκος  
6944262072 

Γιατρός 
Διασωστική Ομάδα Πιερίας 2351103342 

Δ/ντής  αγώνων Εμεξεσίδου Μαργαρίτα 
6936654470 

Γραμματεία 
αγώνων Ευθύνη Ομίλου 

Υπεύθυνος covid  Αμανατίδου Δανάη 
6996446690 

Βοηθός Επιδιαιτητή 
Καλίτσης Κωνσταντίνος 6997822757 

Τηλέφωνα Κατά την διάρκεια των 
αγώνων 
6944262072 

τηλέφωνο επιβεβαίωσης 
παραλαβής συμμετοχής 
6944420555 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία δήλωσης Μέχρι Πέμπτη  20/10/2022 
Ημερομηνία απόσυρσης Μέχρι Πέμπτη  20/10/2022 
email συμμετοχής gesoakdm@gmail.com 

 

Τρόπος διεξαγωγής του ομαδικού προπαιδικού πρωταθλήματος 

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 μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό του αποκλεισμού (knock 

out) με έναν αγώνα. 

mailto:esoakedm@otenet.gr


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. 

Ενημέρωση  Τηλέφωνο 6944262072 
 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  (σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ) 

Δεν υπάρχει βαθμολογία στην κατηγορία 10 ετών. 

 

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 Πρόεδρος                           Η Γεν. γραμματέας 
 
                  Τσαρκνιάς Πέτρος                                                                       Ζιώγα Ντίνα  

 
 
 
 
 

 

  


