
 

ΞΑΝΘΗ  03-01-2020                                                                                                           ΑΡ.ΠΡΩΣ.01/2020 

 
ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗ Α’ ‘ΖΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2020 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ    -   Κανόνεσ & Κανονιςμοί 2020 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Για το2020οι αγώνεσ ανά κατθγορία διαμορφώνονται ωσ εξισ: 

α. 5  Πρωτακλιματα Ε3 

β. 5 Πρωτακλιματα Πράςινου Επιπζδου Α/Κ 10 

γ. 5 Πρωτακλιματα Κόκκινου Πορτοκαλί Επιπζδου  

δ.1 Πρωτάκλθμα OPEN   Α/Κ 12-14-16 

ε. 1Διαςυλλογικό Πρωτάκλθμα ι OPEN Α/Κ 10  (ΠΙΛΟΤΙΚΑ) 

η. 6 Βετεράνων 25+( κα  προςτεκοφν και άλλα αν ζχουμε νζα γιπεδα  από Ομίλουσ με άδεια ςε 
άλλεσ πόλεισ)  

κ. 1Διαςυλλογικό Πρωτάκλθμα ΑΝΔ-ΓΥΝ  

ΠΡΟΟΧΗ: Ο  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΩΝ   ΤΛΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚ∆ΟΗ 

Α)Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ.Β) Α∆ΕΙΑΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΩΝ. 

Α. JUNIORS 12-14-16 

 

Οι Ενϊςεισ ζχουν το δικαίωμα να διοργανϊνουν όςα Ενωςιακά πρωτακλιματα (Ατομικά, 
Διπλά, Διαςυλλογικά,Βετεράνων,Open,κλπ.) επικυμοφν, για τισ κατθγορίεσ Α/Κ 10- 12-14-16. 

Ακλθτζσ κάτω των 12 ετών:Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα 
ζτθ 2008-2009κακϊσ και οι ακλθτζσ, που ζχουν γεννθκεί το 2010 με τθν προχπόκεςθ να 
ζχουν κλείςει το 10ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, μία θμζρα πριν τθν ζναρξθ του Κυρίωσ Ταμπλό 
του τουρνουά, ςτο οποίο δθλϊνουν ςυμμετοχι.  

Ακλθτζσ κάτω των 14 ετών:Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 
2006, 2007,και 2008, κακϊσ και οι ακλθτζσ, που ζχουν γεννθκεί το 2009 με τθν προχπόκεςθ να 
ζχουν κλείςει το 11ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, μία θμζρα πριν τθν ζναρξθ του Κυρίωσ Ταμπλό του 
πρωτακλιματοσ ςτο οποίο δθλϊνουν ςυμμετοχι. 

Ακλθτζσ κάτω των 16 ετών:Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 
2004, 2005, 2006, και το 2007. 



 

Β. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Για τθςυμμετοχι ακλθτϊν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ Α/Κ 12-14-16  ετϊν είναι υποχρεωτικά τα 
παρακάτω: 

Ι. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Απαιτοφνται τα παρακάτω: 

 Δελτίο Ακλθτικισ Σαυτότθτασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία.  
Η πρώτθ εγγραφι ςτα Μθτρϊα τθσ ΕΦΟΑ και θ ζκδοςθ του Δ.Α.Τ. ζχει κόςτοσ 12€. 
Η ετιςιαανανζωςθ του δελτίου ζχει κόςτοσ 10€. 

Ετιςια ενεργοποίθςθ ΔΑΣ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάκε χρόνο με τθν καταβολι του 
αντιτίμου, που κα περιλαμβάνει και το κόςτοσ τθσ Κάρτασ Ακλθτι. Ορίηεται ωσ εξισ: 
 
 ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΕΡΟ Ε ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ 
ΕΠΙΗΜΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑΚΟΚΚΙΝΟΤΚΑΙ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Παλαιά Δελτία 

 10 €  για όλο το ζτοσ  (όςο το κόςτοσ τθσ ετιςιασ ανανζωςθσ) 

Νζα Δελτία (θμερομθνία ζκδοςθσ από 1/1/2020 και μετά) 

12 €  για όλο το ζτοσ (όςο το κόςτοσ ζκδοςθσ) 

 
ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΕΡΟ Ε ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ 
ΕΠΙΗΜΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ(ΠΡΑΙΝΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ) 

Παλαιά Δελτία 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ το Αϋ τετράμθνο 25 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ το Βϋ τετράμθνο 20 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ το Γϋ τετράμθνο 15 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Νζα Δελτία (θμερομθνία ζκδοςθσ από 1/1/2020 και μετά) 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ το Αϋ τετράμθνο 27 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ το Βϋ τετράμθνο 22 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ το Γϋ τετράμθνο 17 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

 
Οι ακλθτζσ που είναι:25 ετών και άνω (< ι = 1995) ζχουν υποχρζωςθ μόνο ςτθν ανανζωςθ του 
δελτίου τουσ.10 Ευρώ  ι 12 για Νζα Ζκδοςθ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ. 
 

Παλαιά Δελτία 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ ςε πρωτακλιματα το Αϋ τετράμθνο 35 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ ςε πρωτακλιματα το Βϋ τετράμθνο 25 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ ςε πρωτακλιματα το Γϋ τετράμθνο 15 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

 

Νζα Δελτία (θμερομθνία ζκδοςθσ από 1/1/2020 και μετά) 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ ςε πρωτακλιματα το Αϋ τετράμθνο 37 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ ςε πρωτακλιματα το Βϋ τετράμθνο 27 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

Ζναρξθ ςυμμετοχισ ςε πρωτακλιματα το Γϋ τετράμθνο 17 € με ιςχφ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

 



Η ςυμμετοχι ςε τουρνουά, προχποκζτει τθν ενεργοποίθςθ τθσ Ακλθτικισ Σαυτότθτασ προκειμζνου 
να γίνει δυνατι θ υποβολι διλωςθσ ςυμμετοχισ. Η προχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ τθσ ΑΣ κα ιςχφςει 
μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικών διαδικαςιών ενθμζρωςθσ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. 

 
 

 Για τθν Ενεργοποίθςθ του Δ.Α.Τ. απαιτείται από τουσ ακλθτζσ: α) να ζχουν κεωρθμζνθ και να ζχουν 
κοινοποιιςει ςτθν Ομοςπονδία, τθν ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ,  (θ οποία εκδίδεται θλεκτρονικά από 
τθν πλατφόρμα www.e-efoa.gr, κεωρείται από καρδιολόγο και ιςχφει για ζνα ζτοσ από τθ 
κεώρθςι τθσ) και β) να ζχουν καταβάλει το ςχετικό αντίτιμο ενεργοποίθςθσ το οποίο προκφπτει 
από τουσ παραπάνω πίνακεσ. Με ενεργοποιθμζνο ΔΑΤ λαμβάνουν μζροσ ςε όλα τα πρωτακλιματα 
και θ Ακλθτικι Ταυτότθτα (θ οποία εκδίδεται μόνο μία φορά) αποδεικνφει μόνο τθν 
ταυτοπροςωπία  

 

 Αντίτιμο ςυμμετοχισ ςε Αγώνεσ (αναλυτικά και ςτισ προκθρφξεισ των αγϊνων): 

 Παράβολο ςυμμετοχισ ςε Σουρνουά Ε3 20 €,  Διοργανωτισ 16€ και 4€ θ  Ζνωςθ. 

 Πράςινο  Επίπεδο  15 Ε  ( Διοργανωτισ 12 + 3 Ζνωςθ). 

 Ανδρών – Γυναικών  20 €, Διοργανωτισ 17 € και Ζνωςθ 3€ 

 Κόκκινο-Πορτοκαλί Επίπεδο 10€  Διοργανωτισ 

 Η επιλογι των ακλθτϊν /τριϊν για τθν κατάρτιςθ του ταµπλό κα γίνει βάςει τθσ 
τελευταίασ ιςχφουςασ πανελλινιασ βακµολογίασΕ.Φ.Ο.Α 

  Ο αγϊνασ κρίνεται ςε 2 νικθφόρα set των 6 game (υποχρεωτικά θµιτελικά-τελικά) ( 
αν δεν επαρκεί ο χρόνοσ λόγω ςυμμετοχϊν ο επιδιαιτθτισ µπορεί τουσ πρϊτουσ 
αγϊνεσ να τουσ πραγµατοποιεί µζχρι τα θµιτελικά ςτα 2 νικθφόρα set των 4 game). 

 Σε περίπτωςθ που ςε κάποια κατθγορία δεν υπάρχουν τουλάχιςτον οκτϊ (8) 
ακλθτζσ/τριεσ τότε θ κατθγορία αυτι ∆ΕΝ κα διεξάγεται. 

 Η Διλωςθ Συμμετοχισ των ακλθτϊν ςε κάκε διοργάνωςθ κα γίνεται από τουσ Συλλόγουσ ι 

ατομικά από τουσ ακλθτζσ, μόνο θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασwww.e-
efoa.grι όπου αλλοφ υποδείξει θ Ζνωςθ. 

 Τα Σωματεία και πολλοί ακλθτζσ διακζτουν ιδθ ςχετικό κωδικό πρόςβαςθσ.  

 Οι Ακλθτζσ χωρίσ πρόςβαςθ μποροφν να λαμβάνουν κωδικοφσ με τθν βοικεια των 
Σωματείων τουσ. 

 Το Σωματείο μπορεί να ακυρϊςει τθν ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει 
ενθμερϊςει για τθν τιμωρία τθν ΕΦΟΑ. 

 Οι δθλϊςεισ κα γίνονται ςτα χρονικά πλαίςια, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ του κάκε 
πρωτακλιματοσ.  

 Alternate: Για ςυμμετοχι ακλθτι ωσ alternate  το ποςό sign-in ορίηεται ςτα 

70€  -65  Αντίςτοιχα ( 50 + signin). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.e-efoa.gr/


ΑΠΟΤΡΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΝΩΙΑΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 
 

 Ακλθτισ που δεν παρουςιαςτι ςτο sign-in, τιμωρείται ςε όλεσ τισ διοργανϊςεισ με 
αφαίρεςθ 2 βακμϊν. 

 Ακλθτισ που δεν παρουςιαςτεί να αγωνιςτεί μετά τθν κλιρωςθ ι ςτθ διάρκεια των 
αγϊνων, χωρίσ να προςκομίςει ιατρικι βεβαίωςθ, τιμωρείται ςε όλεσ τισ διοργανϊςεισ με 
αφαίρεςθ 2 βακμϊν παίρνει όμωσ τουσ βακμοφσ μζχρι του ςθμείου που αγωνίςτθκε. 

 Απόςυρςθ για ιατρικοφσ λόγουσ επιτρζπεται μζχρι δφο Πρωτακλιματα  ετθςίωσ χωρίσ 
αφαίρεςθ βακμϊν. 

 Για να μθν τιμωρθκεί ο ακλθτισ, οφείλει να ζχει και να ςτείλει τθν ιατρικι βεβαίωςθ, 
πριν από τθν ώρα διεξαγωγισ του αγώνα του, ςτθν ζδρα τθσ διοργάνωςθσ με e-mail ι fax 
και να βεβαιώςει ο επιδιαιτθτισ τθν ΕΦΟΑ τθν παραλαβι τθσ, με τθν αναγραφι 
<<med>> ςτο ταμπλό των αγώνων.  

Όποιοσ δίνει ιατρικι βεβαίωςθ ςτον επιδιαιτθτι, πρζπει να παίρνει επιβεβαίωςθ 
παραλαβισ. 

 Ιατρικι βεβαίωςθ μετά τθν ζναρξθ των αγώνων και μζχρι το τζλοσ αυτών, χορθγείται 
μόνο  από τον ιατρό των αγώνων. ε περίπτωςθ ιατρικοφ κωλφματοσ εκτόσ του χώρου 
διεξαγωγισ των αγώνων, αποςτζλλεται άμεςα ςτον γιατρό των αγώνων θ ιατρικι 
γνωμάτευςθ του κεράποντοσ ιατροφ. Ο ιατρόσ των αγώνων ζχει το δικαίωμα να μθν τθν 
κάνει αποδεκτι, ςφμφωνα με τθν κρίςθ του. 

 
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 
 Οι ακλθτζσ των πρωτακλθμάτων υποχρεοφνται να υπογράφουν για τθ ςυμμετοχι τουσ 

(sign-in) ςτθν ζδρα των αγϊνων, τθν θμζρα και ϊρα που ορίηει θ εκάςτοτε προκιρυξθ. 

 Με το κλείςιμο του Sign-in κα ακολουκεί θ κλιρωςθ του ςχετικοφ ταμπλό. 

 Από το ζτοσ 2018 εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ NOLETRULE. Αν θ μπάλα, κατά τθ διάρκεια 

του ςερβίσ (1ο  ι 2ο ), χτυπιςει το φιλζ και καταλιξει ςτο ςωςτό κουτάκι του ςερβίσ, ο 
πόντοσ ςυνεχίηεται κανονικά. 

 Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται ςε μζχρι τρεισ αγώνεσ τθν θμζρα(2 αγώνεσ Μονοφ και 1Διπλό, 
ι 3 αγώνων Μονοφ με mini-set) ανά κατθγορία ςυμμετοχισ, κακώσ και ςε διαιτθςία αν 
τουσ ηθτθκεί. 
 

 Η ώρα ζναρξθσ του τελευταίου παιχνιδιοφ δεν κα είναι αργότερα από τισ 21:30 εκτόσ αν 
ειδικζσ ςυνκικεσ (π.χ. καφςωνασ, βροχι, κλπ.) το επιβάλουν και ςυμφωνιςουν γι΄αυτό ο 
επιδιαιτθτισ και ο γιατρόσ των αγώνων. 

 
Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν ζδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τθ λιξθ 

του αγώνατουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί). ε περίπτωςθ άρνθςθσ κα 

επιβάλλεται θ ποινι αποκλειςμοφ από το Πρωτάκλθμα. 

 

 
 
 
 



Γ.ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ 
 
Οι Ενϊςεισ και τα ςωματεία κα διοργανϊςουν για το 2020 αγϊνεσ για αγόρια και κορίτςια κάτω 
των 10 ετϊν. Τα επίπεδα που κα χωρίηονται οι παίκτεσ, τα γιπεδα οι μπάλεσ κακϊσ και τα 
ςυςτιματα αγϊνων ζχουν ωσ εξισ: 
Στουσ αγϊνεσ κα ςυμμετζχουν Αγόρια και Κορίτςια γεννθκζντα το 2010 και το 2011.  

 α) Πράςινο επίπεδο 

 Στουσ αγϊνεσ ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια. 

 Οι αγϊνεσ κα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, ςε κανονικό γιπεδο, με «πράςινεσ» 
μπάλεσ. 

 Το ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι εκείνο που κα κρίνει θ κάκε Ζνωςθ ωσ το 
καταλλθλότερο. Σο μόνο ςφςτθμα που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί είναι αυτό του 
αποκλειςμοφ (knockout) με ζναν αγώνα. 

 Προτεινόμενο ςφςτθμα: 

 Αγϊνεσ ι ζνασ αγϊνασ Consolation για τουσ χαμζνουσ του πρϊτου αγϊνα. 

Ζτςι ςφμφωνα με τθν εμπειρία των προθγοφμενων ετών και τθν προςπάκεια μείωςθσ των 
προβλθμάτων και βελτίωςθσ τθσ διεξαγωγισ των αγώνων, λόγω μθ φπαρξθσ βακμολογίασ 
και τοποκζτθςθσ των ακλθτών-τριών, προτείνεται το ςφςτθμα ταμπλό με  Consolation. Οι 
αγώνεσ κα διεξάγονται ςυγχρόνωσ προσ τα εμπρόσ και προσ τα πίςω 

 2 νικθφόραminisets (4 games/ 4-4 gamestie-breakτων 7 πόντων). 

 β) Πορτοκαλί επίπεδο 

 Στουσ αγϊνεσ ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια και μπορεί να είναι και μεικτοί. 

 Οι αγϊνεσ κα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, ςε «πορτοκαλί» γιπεδο, με «πορτοκαλί» 
μπάλεσ. 

 Το ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι εκείνο που κα κρίνει θ  Ζνωςθ 
καιoδιοργανωτισ όμιλοσωσ το καταλλθλότερο. Σο μόνο ςφςτθμα που δεν μπορεί να 
εφαρμοςτεί είναι αυτό του αποκλειςμοφ (knockout) με ζναν αγώνα. 

 Προτεινόμενο ςφςτθμα:  

 Αγϊνεσ ι ζνασ αγϊνασ Consolation για τουσ χαμζνουσ του πρϊτου αγϊνα. 

 Οι αγωνιςτικζσ μορφζσ, που κα εφαρμόςει θ κάκε Ζνωςθ κα πρζπει υποχρεωτικά να 
επιλεγοφν από τισ αγωνιςτικζσ μορφζσ που προτείνει θ I. T. F. και είναι: Περιςςότεροι 
Ομαδικοί αγϊνεσ και λιγότεροι Ατομικοί. 

 1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων)ι 

 2 νικθφόρα miniset  των 7 πόντων. 
(ανάλογα με τθσ ςυμμετοχζσ, επιλογι του  διοργανωτι ςυλλόγου) 
 
 

 

 



 γ) Κόκκινο επίπεδο 

 Συμμετζχουν αγόρια και κορίτςια και κα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, ςε «κόκκινο» 
γιπεδο, με «κόκκινεσ» μπάλεσ. 

 Το ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι εκείνο που κα κρίνει θ κάκε Ζνωςθ ωσ το 
καταλλθλότερο. Σο μόνο ςφςτθμα που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί είναι αυτό του 
αποκλειςμοφ (knockout) με ζναν αγώνα. 

 Προτεινόμενο ςφςτθμα: 

  Σφςτθμα ομίλων με Roundrobin 
 
γ) Κενζσ κζςεισ που πικανόν να υπάρξουν λόγω μθ εμφανίςεωσ ακλθτοφ/τριασ τθν ϊρα ζναρξθσ των 
αγϊνων τθσ κατθγορίασ του, κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ επί τόπου αναπλθρωματικοφσ. 

δ)  Οι αγϊνεσ είναι χωρίσ βακμολογία. 

Η ζπκκεηνρή ζε ηνπξλνπά, πξνϋπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Αζιεηηθήο 
Σαπηόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή  ε ππνβνιή δήισζεο  ζπκκεηνρήο. 
 

E. ΑΝΔΡΕ – ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

α)Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν όλοι θ ακλθτζσ/τριζσ που κατοικοφν ςτουσ Νομοφσ  
που απαρτίηουν τθν Α’  Ζνωςθ. 

β) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι ζχουν γεννθκεί το 1995 και πριν, 

γ) Παράβολο ςυμμετοχισ 17 € για τον διοργανωτι ςφλλογο και 3 € για τθν Ζνωςθ. 

 

Η ζπκκεηνρή ζε ηνπξλνπά, πξνϋπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Αζιεηηθήο 
Σαπηόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή  ε ππνβνιή δήισζεο  ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

 

 Η επηινγή ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηαµπιό ζα γίλεη µε βάζεη ηε βαζµνινγία µεηά 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηνπξλνπά.  

α) Η πγεία θάζε παίρηε είλαη πξνζσπηθή ππνρξέσζε θαη επζύλε. 

β) Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε 2 ληθεθόξα sets ησλ 6 games. 

  γ) Σε πεξίπησζε 3νπ set ζα παίδεηαη (tie-break)ησλ 10 πόλησλ µε δηαθνξά 2 πόληνπο. 

  δ) Tα ηαµπιό ( 32 – 16 ) ππνρξεσηηθά ζα παίδνληαη θαη πξνο ηα πίζσ. 

 

Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 



Οι προκθρφξεισ των αγϊνων και κάκε ςχετικι πλθροφορία κα αναρτϊνται ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ www:aenosi.grκαι είναι υποχρζωςθ των ομίλων και των 
ακλθτϊν να λαμβάνουν γνϊςθ από εκεί. 

 Το πρόγραμμα των αγϊνων για το κλιρωςθ του ταμπλό ανακοινϊνεται προθγοφμενθ 
θμζρα από τθν ζναρξι των αγϊνων και είναι υποχρζωςθ των ακλθτϊν να επικοινωνιςουν 
με τθ γραμματεία των αγϊνων του τουρνουά ι να επιςκεφκοφν τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 

www:aenosi.grγια να ενθμερωκοφν πότε αγωνίηονται.  

 

 

 Κάκε ακλθτισ υποχρεοφται να υπογράψει τθ ςυμμετοχι του (sign-in) ςε χρόνο και τόπο 
που ορίηεται από τθν προκιρυξθ των αγϊνων.  

 Σε περίπτωςθ που υπάρχει ακλθτισ ςτο ταμπλό των αγϊνων που δεν ζχει δελτίο ΕΦΟΑ το 
εν λόγω πρωτάκλθμα δεν κα προςμετράτε ςτθν αγωνιςτικι δραςτθριότθτα κανενόσ από τα 
ςυμμετζχοντα ςωματεία. 

Επιδιαιτητές 

 Οη επηδηαηηεηέο είλαη νη απόιπηνη άξρνληεο ησλ αγώλσλ θαη έρνπλε ηελ 

πιήξε ζηήξημε ηεο Ά Έλσζεο 

Πξόζζεηα ζε όηη πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό ηεο ΕΦΟΑ 

 Απνθαζίδνπλ κε πνηα ζεηξά ζα εθηειείηαη ην πξόγξακκα θαη ζα δίλεη 

πξνηεξαηόηεηα λα παίδνπλ όινη νη αγσληδόκελνη ηνπιάρηζηνλ έλα αγώλα. 

Εηδηθά ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη παηδηά εθηόο έδξαο έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα θαη ζα παίδνπλ νπσζδήπνηε έλα αγώλα. 
 

 Με ην πέξαο ησλ αγώλσλ ζηέιλνπλ ην excel κε ηα απνηειέζκαηα θαη 

αλαθέξνπλ θαη πόζα άηνκα θάλαλε sign- in αλά θαηεγνξία. 

 

 ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο Πεηζαξρηθήο Επηηξνπήο ηεο Ά Έλσζεο νη 

επηδηαηηεηέο ζα πξέπεη εληόο 5 εκεξώλ από ηελ ιήμε ησλ αγώλσλ λα 

ζηείινπλ ζην e-mail ηεο Ά Έλσζεο ηελ αλαθνξά ηνπο όπσο θάλνπλ κε ηελ 

ΕΦΟΑ. Βάζε απηήο ηεο αλαθνξάο ζα μεθηλά ε δηαδηθαζία γηα ιήςε Πνηλώλ 

εθόζνλ απαηηνύληαη. 

 Πειθαρχική Επιτροπή Ά Ένωσης 

 

 Μεηά από λνκηθό έιεγρν γηα ην πσο ζα ιεηηνπξγήζεη (πνηνο έρεη δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο, ηη ηζρύεη κε ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηνηο πνηλέο πνπ κπνξεί λα πξνηείλεη 

θαη γεληθόηεξν ην πιαίζην πνπ ζα θηλεζεί) ζα νξηζηεί ε Πεηζαξρηθή Επηηξνπή ηεο 

Ά Έλσζεο θαη ην πιαίζην βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγεί.  

 Σεκαληηθό είλαη ε άκεζε ιήςε απνθάζεσλ θαη εθηέιεζε απηώλ.  

 

 



 

REGULATIOSITFJUNIOR 

ΚΑΝΟΝΙΜΟCOACHING 

Οι παίκτεσ δεν λαμβάνουν coaching κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

προκζρμανςθσ). Επικοινωνίεσ οποιουδιποτε είδουσ, ακουςτικι ι οπτικι, μεταξφ ενόσ παίκτθ και 

προπονθτι (περιλαμβάνεται και κάποιοσ αντιπρόςωποσ ι ςυγγενισ του παίκτθ) μπορεί να 

ερμθνευκεί ωσ coaching. Οι παίκτες επίσης θα πρέπει να απαγορεύοσν  τοσς προπονητές τοσς (1) από τη 

χριςθ θχθτικισ βωμολοχίασ μζςα ςτον περίβολο των γθπζδων του τουρνουά, (2) να κάνουν κάκε 

είδουσ άςεμνεσ χειρονομίεσ μζςα ςτον περίβολο των γθπζδων του τουρνουά, (3) από προφορικι 

κατάχρθςθ φβρεων ςε επίςθμο , αντίπαλο, κεατι ι άλλο πρόςωπο που βρίςκεται μζςα ςτον χϊρο 

τουρνουά (4) από  κακι χειρονομία ςε επίςθμο, αντίπαλο, κεατι ι άλλο πρόςωπο που βρίςκεται 

μζςα ςτον χϊρο του τουρνουά και (5) από τθν παροχι, καταςκευι, τθν ζκδοςθ, ζγκριςθ ι 

επικφρωςθ οποιαςδιποτε δθμόςιασ διλωςθσ μζςα ςτον χϊρο του τουρνουά που ζχουν 

ςχεδιαςκεί για να ζχουν, μια επίδραςθ επιηιμια  για τα ςυμφζροντα του τουρνουά ι τθσ 

διαιτθςίασ. Αν κάποια από τισ παραπάνω παραβίαςθ λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προκζρμανςθσ) ο παίκτθσ κα τιμωρείται ςφμφωνα με το ςφςτθμα 

των ποινϊν αρχίηοντασ από το PointPenalty. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου,  

"προπονθτισ" και coaching περιλαμβάνει επίςθσ κάκε αντιπρόςωπο ι / και ςυγγενισ ενόσ παίκτθ 

ςτουσ οποίουσ ιςχφει το ςφςτθμα ποινϊν. 

 Σε περιπτϊςεισ που είναι ιδιαίτερα ςκανδαλϊδεισ ι εξαιρετικά υποτιμθτικζσ για τθν 

επιτυχία του τουρνουά, ο επιδιαιτθτισ μπορεί να δϊςει εντολι ςτον προπονθτι να 

εγκαταλείψει το χϊρο διεξαγωγισ του αγϊνα. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ του ςτθν 

εντολι αυτι, μπορεί να ανακοινϊςει άμεςθ αποβολι του παίκτθ. 

 ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΟΙΝΗ 

 ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ                  ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ-WARNING 

 ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ              ΠΟΝΣΟ-POINT PENALTY 

 ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ                    ΓΚΔΙΜ- GAME PENALTY 

 

 Μετά τθν τρίτθ Παραβίαςθ Κϊδικα, ο επιδιαιτθτισ κακορίηει και αποφαςίηει  εάν κάκε 

επόμενθ παραβίαςθ ι αδίκθμα ςυνιςτά τον αποκλειςμό του παίκτθ 

 



Για περιςςότερεσ διευκρινιςεισ ιςχφουν οι κανόνεσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α 

****Η  Ζνωςθ  κα  απαντάει  εγγράφωσ  δια  των  οργάνων τθσ  μόνο  ςε   

ζγγραφεσ (ερωτιςεισ – παράπονα  κ.λ.π )που  κα υποβάλλονται  από τα  Δ.  των  
υλλόγων  εγγράφωσ. Δεν  είναι  υποχρεωμζνθ να απαντάει  ( προφορικά )  ςε 
προπονθτζσ – ςυνοδοφσ κ.λ.π. 

 (Οι Ενώςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να εκδίδουν τισ προκθρφξεισ των πρωτακλθμάτων του τουλάχιςτον 11 
μζρεσ πριν τθν ζναρξθ ). 

Οι  φλλογοι  που  αναλαμβάνουν  αγώνεσ είναι υποχρεωμζνοι  να ςτζλνουν  ςτθν  
Ζνωςθ  τα ςτοιχεία  των αγώνων ( επιδιαιτθτι, γιατρό, υπεφκυνο αγώνων κ.λ.π )  
για  τθν ζκδοςθ τθσ προκιρυξθσ 15 θμζρεσπριν  τθν θμερομθνία των αγώνων.το 
εξισ ςε όλεσ τισ  προκθρφξεισ κα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο 
και το τθλζφωνο γιατροφ» 
 

ΣΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΝΣΑΔΩ ΑΝΔΡΥΔΣΑΙ ΣΟ ΠΟΟ ΣΩΝ ΔΚΑΣΟ (100) ΔΤΡΩ. ΣΑ 

ΥΡΗΜΑΣΑ ΑΠΟΓΙΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΔΦΟΑ ΚΑΙ Η ΓΙΓΔΣΑΙ ΓΡΑΠΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΔΙΣΔ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΠΙΓΙΑΙΣΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ. 

 
 

Η Ένωζη διαηηρεί ηο δικαίωμα να ηροποποιήζει ηοσς παρόνηες κανόνες και 

κανονιζμούς καηά ηη διάρκεια ηοσ 2020, αν ασηό κριθεί απαραίηηηο. 
 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

ΒΑΥΑΡΙΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ                                                  ΚΩΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 


