
    
 

 
Αρ.πρωτ.: 40  
          Ημερομηνία: 09/11/2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Γ’ Ένωσης 

5o  ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
46ης Εβδομάδας 2022 
 κάτω των 10 ετών 

19-20 Νοεμβρίου 2022 
 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 
 

10άρια 

που έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά  

          
   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Σάββατο  19 Νοεμβρίου 2022 
Ημερομηνία λήξης : Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Έδρα : Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
Διεύθυνση γηπέδων: Θέση Κουρί - Πτολεμαϊδα 
Επιφάνεια γηπέδων: 8 γήπεδα green set και 2 κλειστά γήπεδα green set 
Μπάλες: Babolat 
Τηλ.Επικοινωνίας: 2463772621 

Διευθυντής Αγώνων (τηλ): Αραϊλούδης Αθανάσιος 6973771992 
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ): Τριανταφυλλίδου Έφη 6977692538 
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail): Φίτζιος Δημήτριος 6932338178 email: dimfitz@gmail.com 
Βοηθός Επιδιαιτητή: Γκίνος Ιωάννης  
Γιατρός Αγώνων: Σπυροπούλου Κάτια 6986097701 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης 

Μέχρι Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και 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 17/11/2022 και ώρα 
18:00 

Μετά την κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

α) Πράσινο επίπεδο. 
(ο τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και ανάλογα τον αριθμό 
των συμμετοχών) 
Οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά και μόνο με πράσινη μπάλα, σε κανονικό γήπεδο. 
Τα συστήματα μετρήματος (σκορ) που προτείνονται είναι: 

http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
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2 νικηφόρα mini sets 1 short set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων) 
2 νικηφόρα mini sets, με tiebreak των 7 πόντων, αντί για 3ο set. 
1 κανονικό set (6 games/ 6-6 games tiebreak των 7 πόντων) 
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. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Θα γίνει την Πέμπτη 17/11/2022 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 12 € .  
• 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 


