
 

Κανόνεσ και Κανονιςμοί 2018 

Για το 2018 οι αγϊνεσ ανά κατθγορία διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 2 Πανελλαδικά πρωτακλιματα  Επιπζδου Ε2 

  5 Ενωςιακά πρωτακλιματα Επιπζδου Ε3 ( 1 OPEN) 

  5 Ενωςιακά πρωτακλιματα πράςινου Επιπζδου 10S 

  5 Ενωςιακά πρωτακλιματα επιπζδου κόκκινο-πορτοκαλί 

 5 Ενωςιακά πρωτακλιματα   ΑΝΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 1 Διαςυλλογικό ΑΝΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  1 Πρωτάκλθμα Mastersjunior-Βετεράνων (Μονά) 

Οι Ενϊςεισ ζχουν το δικαίωμα να διοργανϊνουν όςα Πρωτακλιματα επικυμοφν 

(Open,Ατομικά Διπλά, Διαςυλλογικά, κ.λ.π.) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν Ζλλθνεσ, Ομογενείσ και αλλοδαποί ακλθτζσ 

νόμιμα εγγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ Ελλθνικϊν αναγνωριςμζνων ωματείων-Μελϊν τθσ 

Ε.Φ.Ο.Α. 

Η θλικία του ακλθτι προκφπτει, αν από το ζτοσ διεξαγωγισ του τουρνουά αφαιρζςουμε το 

ζτοσ γεννιςεωσ του. 

Διευκρίνιςθ: Για τισ κατθγορίεσ κάτω των  12, 14 και 18  ετϊν 10, 11 και 13 ετϊν 

κεωροφνται όςοι ζχουν κλείςει το 10ο , 11ο  και 13ο  ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ μία θμζρα πριν 

τθν ζναρξθ του Κυρίωσ Σαμπλό του τουρνουά ςυμμετοχισ τουσ. 

Ζτςι, δικαίωμα ςυμμετοχισ ανάλογα με τθν θλικιακι κατθγορία ζχουν: 

2018 Ζτοσ γζννθςθσ ΗΛΙΚΙΑ 

κατθγορίεσ από ζωσ από ζωσ 

12* 2006 2008 10 12 

14* 2004 2007 11 14 

       16 2002 2005 13 16 

18* 2002 2005 13 18 
 

 

 

 



ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Για τθν ςυμμετοχι ακλθτϊν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ Α/Κ 12-14-16 ετϊν είναι υποχρεωτικά τα 

παρακάτω: 

   Δελτίο Ακλθτικισ Ταυτότθτασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν 

Ομοςπονδία.  

 Η πρϊτθ εγγραφι ςτα Μθτρϊα τθσ ΕΦΟΑ και θ ζκδοςθ του Δ.Α.Σ. (τφπου 

πιςτωτικισ κάρτασ ) ζχει κόςτοσ 12 €. 

 Ετιςια ενεργοποίθςθ ΔΑΣ: Σο Δελτίο ενεργοποιείται κάκε χρόνο με τθν 

καταβολι παραβόλου, που κα περιλαμβάνει και το κόςτοσ τθσ Κάρτασ 

Ακλθτι. Για το 2018 ορίηεται ωσ εξισ: 

Ραλαιά Δελτία  Νζα Δελτία 

Ζκδοςθ ανά τετράμθνο Ζκδοςθ ανά τετράμθνο 

Αϋ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’ 

35 € 25 € 15 € 25 € 15 € 10 € 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ κα ζχουν μόνο όςοι ζχουν ενεργοποιιςει το Μητρώο τουσ με τθν  

καταβολι του ςχετικοφ παράβολου και τθν κατάκεςθ Ιατρικισ βεβαίωςθσ με ζκδοςθ μζςα  

ςτο 2018 (όπωσ προβλζπει θ πρόςφατθ νομοκεςία). 

Η διαδικαςία είναι απλι: 

Ο ακλθτισ κατακζτει ςτο λογαριαςμό τθσ ΕΦΟΑ με  IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 

508 Εκνικισ Τραπζηθσ, το ποςό των 35 € για το πρϊτο τετράμθνο του 2018 (25 € για το 2ο  

και 15 € για το 3ο ), αναγράφοντασ ςτθν αιτιολογία <<Ανανζωςθ Δελτίου>>, Αρικμό 

Μθτρϊου και Ονοματεπϊνυμο. 

Αντίγραφο τθσ κατάκεςθσ και τθν ιατρικι βεβαίωςθ, ζγχρωμα ςκαναριςμζνα, τα ςτζλνει 

ςτθ ΕΦΟΑ ςτο mail deltia@efoa.gr 

Η Ομοςπονδία ενεργοποιεί το Μθτρϊο και ο ακλθτισ με τον κωδικό του βλζπει ςτθν 

εφαρμογι, το ςχετικό εικονίδιο με μπλζ χρϊμα. 

Κακϋ όλθ  τθ διάρκεια του 2018 ςυμμετζχει ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ, χωρίσ να χρειάηεται να 

φζρει μαηί του τθν Ιατρικι βεβαίωςθ και το Αποδεικτικό πλθρωμισ για το Δελτίο Ακλθτι 

ςτα δε πρωτακλιματα πλθρϊνει μόνο το ποςό του sign in. 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα μποροφν να γίνονται και να τροποποιοφνται μζχρι τθν 
θμερομθνία διλωςθσ (όπωσ αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ) από τουσ ακλθτζσ ι το 
Σωματείο, με το Σωματείο να ζχει το δικαίωμα απόρριψθσ κάποιασ διλωςθσ, αν ο 
ακλθτισ ζχει τιμωρθκεί και θ ςχετικι απόφαςθ ζχει κοινοποιθκεί ςτθν Ομοςπονδία. 
 
 

  Παράβολο ςυμμετοχισ ςε Σουρνουά (αναλυτικά  ςτισ προκθρφξεισ των αγϊνων): 

   Ε3 15 €   

  Ανδρϊν – Γυναικϊν  20€ 

  Πράςινο – πορτοκαλί –κόκκινο  Επίπεδο 10 Ε 

  Ε2 20 Ε 

mailto:mail%20deltia@efoa.gr


 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
 

 Η Διλωςθ υμμετοχισ των ακλθτϊν ςε κάκε διοργάνωςθ κα γίνεται από τουσ 
ςυλλόγουσ ι ατομικά από τουσ ακλθτζσ, μόνο θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ 
ιςτοςελίδασ www.e-efoa.gr ι όπου άλλοφ υποδείξει θ Ομοςπονδία. 

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

 τα πρωτακλιματα Ε3 οι ακλθτζσ μποροφν να δθλωκοφν μόνο ςε ζνα τζτοιο 
πρωτάκλθμα τθσ ίδιασ εβδομάδασ (αφοφ δεν υπάρχουν προκριματικά και το 
ταμπλό είναι ανοικτό). Αν όμωσ τθν ίδια βδομάδα διεξάγεται τουρνουά κατθγορίασ 
Ε1, μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι και ςε αυτό. 

 ε περίπτωςθ απόςυρςθσ μετά το τζλοσ των δθλϊςεων, δεν επιτρζπεται θ 
ςυμμετοχι του ακλθτι ωσ επί τόπου αναπλθρωματικοφ ςε οποιοδιποτε 
πρωτάκλθμα τθσ ίδιασ ι άλλθσ κατθγορίασ, τθν ίδια εβδομάδα. 

 Αν ζνασ ακλθτισ ζχει γίνει δεκτόσ ςε μία ζδρα, δεν μπορεί να αγωνιςτεί ςαν 
αναπλθρωματικόσ ςε άλλθ τθσ κατθγορίασ. Αν ακλθτισ αγωνιςτεί, ςε αντίκεςθ με 
τουσ παραπάνω κανόνεσ, χωρίσ να ενθμερϊςει και χωρίσ να γίνει αντιλθπτόσ από 
τον Επιδιαιτθτι και το ςφςτθμα, δεν κα βακμολογθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο 
πρωτάκλθμα. 
 

ΑΠΟΤΡΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΝΩΙΑΚΑ 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 ϊρα διεξαγωγισ του αγϊνα του, ςτθν ζδρα τθσ 
διοργάνωςθσ με e-mail ι fax και να βεβαιϊςει ο επιδιαιτθτισ τθν ΕΦΟΑ τθν 
παραλαβι τθσ, με τθν αναγραφι <<med>> ςτο ταμπλό των αγϊνων.  

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

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

 
 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 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. 

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


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

 Η ϊρα 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 γιϋαυτό ο επιδιαιτθτισ και ο γιατρόσ των αγϊνων. 

 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 
 

 Στισ κατθγορίεσ Α/Κ 12-14 και 16 ετϊν είναι υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

 Η επιλογι των ακλθτϊν /τριϊν για τθν κατάρτιςθ του ταµπλό κα γίνει βάςει 
τθσ τελευταίασ ιςχφουςασ πανελλινιασ βακµολογίασ  

  

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

  

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

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣΤΕΡ  Α΄ΕΝΩΣΗΣ 
Η επιλογι των ακλθτϊν-τριϊν κα γίνεται αποκλειςτικά από τθν ςυμμετοχι μόνο  
ςτα Eνωςιακά πρωτακλιματα. Η κατθγορία ςτθν οποία κα δθλωκοφν οι ακλθτζσ-
τριεσ κα είναι αυτι ςτθν οποία ζχουν τθν υψθλότερθ βακμολογία και τουσ δίνει το 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ του ΕνωςιακοφMASTER. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

α) υμμετζχουν οι 4 καλφτεροι  ακλθτζσ και ακλιτριεσ  τθσ Ζνωςθσ.   

β)ε κάκε κατθγορία κα υπάρχουν και 3 αναπλθρωματικοί,  που πρζπει να 

δθλϊςουν και αυτοί .  

 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. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ MASTER: 

 Οι αγϊνεσ  κα διεξαχκοφν ςε ταμπλό των 4 παικτϊν/τριϊν.  Επικεφαλισ ςτουσ 

Ομίλουσ κα μπουν  το 1 και 2 τθσ κατάταξθσ.  Θα ακολουκιςει κλιρωςθ  μεταξφ  

3ου & 4ουποιοσ κα παίξει με το Ν 1ο (4οσ )μετά τον πρϊτο γφρο  τελικόσ  και  μικρόσ 

τελικόσ. Τελικόσ ( Νικθτισ  1-4 με νικθτι 2-3)  Τελικόσ Μικρόσ  ( Ηττθμζνοσ  1-4 με 

θττθμζνο  2-3). 

 

 



ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 

 α) Ρράςινο επίπεδο 

 τουσ αγϊνεσ ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια. 

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

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

 Ρροτεινόμενο ςφςτθμα: 
Έηζι ζύμθωνα με ηην εμπειπία ηων πποηγούμενων εηών και ηην πποζπάθεια 

μείωζηρ ηων πποβλημάηων και βεληίωζηρ ηηρ διεξαγωγήρ ηων αγώνων, λόγω μη 

ύπαπξηρ βαθμολογίαρ και ηοποθέηηζηρ ηων αθληηών-ηπιών, πποηείνεηαι ηο 

ζύζηημα ηαμπλό με  Consolation. Οι αγώνερ θα διεξάγονηαι ζςγσπόνωρ ππορ ηα 

εμππόρ και ππορ ηα πίζω 

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

 Η ςυμμετοχι ςε τουρνουά, προχποκζτει  Δ.Α.Τ  ι  τθν ενεργοποίθςθ τθσ 

Ακλθτικισ Ταυτότθτασ  αν τθν είχαν βγάλει πριν  το 2018 προκειμζνου να γίνει 

δυνατι θ υποβολι διλωςθσ ςυμμετοχισ. (Δεν χρειάηεται   κάρτα αςφάλιςθσ ). 

 β) Ρορτοκαλί επίπεδο 

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

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

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

 Ρροτεινόμενο ςφςτθμα:  
 Αγώνερ ή έναρ αγώναρ Consolation για ηοςρ σαμένοςρ ηος ππώηος αγώνα. 

 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 νικθφόραminisetτων 7 πόντων. 
(ανάλογα με τθσ ςυμμετοχζσ, επιλογι του  διοργανωτι ςυλλόγου). 

 γ) Κόκκινο επίπεδο 

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

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



 Προτεινόμενο ςφςτθμα: 

  φςτθμα ομίλων με Roundrobin 
 
 

E. ΑΝΔΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

α)Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν Ζλλθνεσ, Ομογενείσ και αλλοδαποί ακλθτζσ 

νόμιμα εγγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ Ελλθνικϊν αναγνωριςμζνων ωματείων-μελϊν τθσ 

Ε.Φ.Ο.Α., που κατοικοφν ςτουσ Νομοφσ  που απαρτίηουν τθν Α’  Ζνωςθ. 

β) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι ζχουν γεννθκεί το 1993 και πριν, 

(αποδεικτικό ςτοιχείο ταυτότθτα ι δελτίο ακλθτι ι επίςθμο ζγγραφο). 

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

Β.ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Απαιτοφνται τα παρακάτω: 

 Δελτίο Ακλθτικισ Σαυτότθτασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται, από τθν Ομοςπονδία. 

Η πρϊτθ εγγραφι ςτα Μθτρϊα τθσ ΕΦΟΑ και θ ζκδοςθ του Δ.Α.Σ. (τφπου 

πιςτωτικισ κάρτασ) ζχει κόςτοσ 12€. 

 Ενεργοποίθςθ Δ.Α.Τ.  ζχει κόςτοσ 10€. 

 Η ςυμμετοχι ςε τουρνουά, προχποκζτει τθν ενεργοποίθςθ τθσ Ακλθτικισ 

Ταυτότθτασ προκειμζνου να γίνει δυνατι θ υποβολι διλωςθσ ςυμμετοχισ. 

 

 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

 Η επιλογή των αθλητών/τριών για την κατάρτιση των ταµπλό θα γίνει µε βάσει τη 

βαθµολογία µετά του τελευταίου τουρνουά. ( Δνωσιακού Πρωταθλήματος) 

α) Η υγεία κάκε παίχτθ είναι προςωπικι υποχρζωςθ και ευκφνθ. 

β) Οι αγϊνεσ κα διεξάγονται ςε 2sets των 6 games. 

γ) ε περίπτωςθ 3ου set κα παίηεται (tie-break)των 10 πόντων µε διαφορά 2 πόντουσ. 

  δ) Tα ταµπλό ( 32 – 16 ) παίηονται και προσ τα πίςω. 

Γ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι προκθρφξεισ των αγϊνων και κάκε ςχετικι πλθροφορία κα αναρτϊνται ςτθν 

επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ www:aenosi.gr και είναι υποχρζωςθ των ομίλων και των 

ακλθτϊν να λαμβάνουν γνϊςθ από εκεί.  

 Σο 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.  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Τποχρζωςθ των ςυλλόγων είναι να προκθρφςςουν ζγκαιρα τουσ αγϊνεσ και να 
τουσ κοινοποιοφν ςτισ Ενϊςεισ και υποχρεωτικά ςτθν Ε.Φ.Ο.Α. Οι ςφλλογοι 
είναι ελεφκεροι να επιλζξουν τθν θμερομθνία τθσ διοργάνωςθσ αφοφ πρϊτα 
ενθμερωκοφν από τθν Ε.Φ.Ο.Α. ότι είναι κενι. 

Ωσ επίςθμθ ακλθτικι δραςτθριότθτα κεωρείται κάκε διοργάνωςθ θ οποία: 

 Ζχει προκθρυχκεί από τθν ΕΦΟΑ ι τισ Ενϊςεισ 

 Ζχει προκθρυχκεί από ωματείο και ζχει εγκρικεί από τθν ΕΦΟΑ ι τισ 
Ενϊςεισ 

 Προβλζπεται από το Καταςτατικό τθσ Ομοςπονδίασ 

 Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ να είναι κάτοχοι δελτίου ακλθτοφ τθσ 
ΕΦΟΑ. 

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. 

Για περιςςότερεσ  διευκρινιςεισ  ιςχφουν οι κανόνεσ τθσ  ΕΦΟΑ 

 

Η ‘Ζνωςθ  διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ κανόνεσ 
και κανονιςμοφσ κατά τθν διάρκεια του 2018, αν αυτό κρικεί απαραίτθτα. 

 

 

 
 
 

 

                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

ΒΑΧΑΡΙΔΗ  ΚΤΡΙΑΚΟ                                                      ΚΩΣΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ 


