
 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ    ΤΟΥΝΟΥΑ   Ε3   43θβδ  2019 

ΑΚ  12 – 16   ΕΤΩΝ 

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:12 ΕΤΩΝ ( 2007 – 2008 – 2009 ),14 ΕΤΩΝ ( 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ) 

16 ΕΤΩΝ ( 2003 – 2004 – 2005 – 2006 ) 

ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΣΕ  ΣΟ  2009 & 2008  ΠΟΤ  ΑΓΩΝΙΖΟΝΣΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ   ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ   12 ι 14 ΕΤΩΝ 

ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΕΧΟΤΝ ΚΛΕΙΕΚ ΣΑ 10 ι 11 ΕΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΡΟΟΥΗ:     Ο ΓΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΛΛΟΓΟ  ΔΙΝΑΙ  ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΔΚΓΟΗ 

                 Α)   ΑΓΔΙΑ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΓΗΠΔΓΩΝ. 

                 Β)   ΑΓΔΙΑ  ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ   ΑΓΩΝΩΝ. 

 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
26 – 27&(ΠΑΡΑΣΑΗ 28)   ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 

 
ΔΙΟΓΑΝΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 
Α.Ο.Α.Ν.ΠΕΡΑΜΟΤ  *ΣΙΣΑΝΕ* 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΓΗΡΕΔΩΝ 

 
28θσ  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 51 Ν.ΠΕΡΑΜΟ 

 
ΑΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΓΗΡΕΔΩΝ 

 
3 πλαςτικό χόρτο   

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΡΟΣΥΣΕΙΣ  ΜΕΧΙ: 

 
Τετάρτθ 23 ΟΚΤΩΒΙΟΥ  2019  

 
ΕΡΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΩΣΗ 

 

www.aenosi.gr 
 
MAIL  ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΡΟΣΥΣΗΣ 

e-efoa.gr 

 
ΚΛΗΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΔΑ  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΑ SIGNIN 

 
ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ 

 
6932233145, 6984734166 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ   ΑΧΙΛΛΕΑ   6932233145 

 
ΕΡΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
Καδόγλου Κωνςταντίνα  6984734166 

 
ΒΟΗΘΟΣ  ΕΡΙΔΙΑΙΤΗΤΗ 

 

 
ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
Ευκφνθ  υλλόγου 

 
ΙΑΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ 

 
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 



 

 

 

Οι  Δθλώςεισ Συμμετοχισ των ακλθτών γίνεται από τους Συλλόγουσ ι ατομικά από τουσ ακλθτζσ, 

μόνο θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ www.e-efoa.gr  . 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 ακυρώςει τθν 

ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει ενθμερώςει για τθν τιμωρία τθν ΕΦΟΑ. 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Δελτίο Ακλθτικισ Ταυτότθτασ (Δ.Α.Τ.). όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία. Η πρώτθ εγγραφι 

ςτα Μθτρώα τθσ ΕΦΟΑ και θ ζκδοςθ του Δ.Α.Σ (τφπου πιςτωτικισ κάρτασ) ζχει κόςτοσ 12€. 

Ετιςια ενεργοποίθςθ ΔΑΤ: 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 

Α'     Β'        Γ'                                  Α'        Β'          Γ' 

35 €   25 €    15 €                            37 €       27 €  17 € 

Γηα ηελ Ενεργοποίηζη ηοσ Δ.Α.Τ.  (Δειηίνπ Αζιεηηθήο Ταπηόηεηαο) νη αζιεηέο ρξεηάδεηαη  λα 

πξνζθνκίζνπλ (ζθαλαξηζκέλε έγρξωκε ζε .pdf)  Κάρηα Υγείας  θεωρημένη  από καρδιολόγο,  , 

ε νπνία θαηεβαίλεη από ην κεηξών ηνπ αζιεηή ζπκπιεξωκέλε με θωηογραθία και ΑΜΚΑ από 

ην e-efoa.gr, λα θαηαβάινπλ ην ζρεηηθό παξάβνιν (βι. πίλαθα) γηα ην 2019 (ζθαλαξηζκέλε 

απόδεημε πιεξωκήο ζε .pdf) , ώζηε ΜΟΝΗ η Αθληηική Τασηόηηηα να αποδεικνύει ηην 

ενημερόηηηα ηοσς ζε όλα. 

 

Αζιεηέο πνπ έρνπλ ήδε ζηείιεη θάξηα πγείαο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018, ζεωξεκέλε από 

θαξδηνιόγν, δελ ρξεηάδεηαη λα μαλαζηείινπλ θαη ε θάξηα ηνπο ( λήγει μεηά από ένα τρόνο από  

 ηην ημερομηνία θεώρηζής ηης). 

 

Δεν θα γίνεηαι δεκηή καμία  ζσμμεηοτή ζε πρωηάθλημα, αν δεν έτει ενεργοποιηθεί ηο 

Μηηρώο και καμία  προζκόμιζη παραζηαηικών ή πληρωμών θα γίνεηαι δεκηή, επί ηόποσ, 

από ηοσς διοργανωηές. 

 

Ραράβολο ςυμμετοχισ: 20 ΕΥΩ  (16  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΤΛΛΟΓΟ + 4 ΕΝΩΗ) 

Ηλεκτρονικι διλωςθ. 

Τιρθςθ     Κώδικα  Συμπεριφοράσ  και  Κανονιςμών  του ακλιματοσ. 

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). Σε περίπτωςθ άρνθςθσ κα 

επιβάλλεται θ ποινιαποκλειςμοφ από το Ρρωτάκλθμα. 

 

 



 

 

 

 

ΤΟΡΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 

1.Η  επιλογι  των  ακλθτών /τριών  για      τθν  κατάρτιςθ  του  ταμπλό  κα  γίνει  βάςει τθσ      

τελευταίασ ιςχφουςασ  πανελλινιασ βακμολογίασ .( Πλα τα πρωτακλιματα κα πραγματοποιοφνται 

με βάςθ τθν Ρανελλινια βακμολογία τθσ εβδομάδασ που δθμιουργοφνται οι τελικζσ λίςτεσ). 

 

Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν με ςφςτθμα knock-out ςτα 2 νικθφόρα sets  των 6 games. 

 Σε περίπτωςθ μεγάλθσ ςυμμετοχισ οι αγώνεσ ζωσ και  τα προθμιτελικά  μποροφν να διεξαχκοφν ςε 

2 νικθφόρα  sort sets των 4  games πάντα με τθν κρίςθ του επιδιαιτθτι των αγώνων. 

 

2.Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται ςε μζχρι τρεισ αγώνεσ τθν θμζρα (2 αγώνεσ Μονοφ και 1 Διπλοφ, 1 

Μονοφ και2 Διπλών, 3 Διπλών ι 3 αγώνων Μονοφ με mini-set) ανά κατθγορία ςυμμετοχισ, κακώσ 

και ςεδιαιτθςία αν τουσ ηθτθκεί. Η ςειρά των αγώνων κακορίηεται από τον επιδιαιτθτι. 

 

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

ςζρβισ  (1ο ι 2ο ), χτυπιςει το φιλζ και καταλιξει ςτο ςωςτό κουτάκι του ςζρβισ, ο πόντοσ 

ςυνεχίηεται κανονικά. 

 

4. Σε περίπτωςθ που ςε κάποια κατθγορία δεν υπάρχουν τουλάχιςτον οκτώ (8) ακλθτζσ/τριεσ  τότε 

θ κατθγορία αυτι δεν  κα διεξάγεται. 

 

5. Οι λοιποί κανονιςμοί διζπονται από τον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό τθσ ΕΦΟΑ 2019 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Παρακαλούνηαι  οι  (όμιλοι  - παίκηες)  όηαν για  κάποιο  λόγο δεν  θα  αγωνιζηούν  ενώ έτοσν  

δηλώζει  ζσμμεηοτή  ζηοσς  αγώνες  να  επικοινωνούν  με  ηο  επιδιαιηηηή  αγώνων και  να ηο  

δηλώνοσν  για  να  μην  ηαλαιπωρούνηαι  οι  άλλοι  ζσναθληηές  ηοσς. 

 

 

 

Ο                                                                                         Ο 

ΡΟΕΔΟΣ                                                                        ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

                   ΒΑΧΑΙΔΗΣ  ΚΥΙΑΚΟΣ                                                                ΚΩΣΤΙΔΗΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ 


