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Κανόνες & Κανονισμοί 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
Α) Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ.

Β) Α∆ΕΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν όσα Ενωσιακά πρωταθλήματα
(Ατομικά, Διπλά, Διασυλλογικά, Open, κλπ.) επιθυμούν, για τις κατηγορίες Α/Κ 10- 1214-16-18.
Για το 2017 οι αγώνες διαμορφώνονται ως εξής:










5 πρωταθλήματα Ε3.
2 πρωταθλήματα Ε2.
5 πρωταθλήματα κάτω των 10 ετών- πράσινο επίπεδο.
5 πρωταθλήματα κόκκινο-πορτοκαλί επίπεδο.
5 πρωταθλήματα Βετεράνων 25+.
2 τριεθνής συνάντηση 12-14-16 ετών.
1 πρωτάθλημα Master (Μονά)
1 Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
Α. JUNIORS 12-14-16-18

Αθλητές κάτω των 12 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα
έτη 2005-2006 καθώς και οι αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2007 με την προϋπόθεση να
έχουν κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό
του τουρνουά, στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.

Αθλητές κάτω των 14 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα
έτη 2003 ως και 2006, καθώς και οι αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2007 με την
προϋπόθεση να έχουν κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του
Κυρίως Ταμπλό του πρωταθλήματος στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.
Αθλητές κάτω των 16 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα
έτη 2001 ως και 2004.
Αθλητές κάτω των 18 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα
έτη 1999 ως και 2004.
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Για τη συμμετοχή αθλητών σε όλες τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18 ετών είναι υποχρεωτικά
τα παρακάτω:





Υποχρεωτικό δελτίο αθλητή, όπως αυτό εκδίδεται, θεωρείται ή ανανεώνεται
από την Ομοσπονδία.
Ιατρική βεβαίωση (ημερομηνία ενός έτους)

Κάρτα ασφάλισης, το κόστος της οποίας ορίζεται για το 2017 ότι ισχύει
από την ΕΦΟΑ για όλες τις κατηγορίες και θα ισχύει για ένα χρόνο από την
ημερομηνία έκδοσης της.
Έκδοση ή ανανέωση ανά τρίμηνο
Β’
Γ’
20 €
15 €

Α’
25 €






Δ’
10 €

Παράβολο συμμετοχής 15 € .
Η επιλογή των αθλητών /τριών για την κατάρτιση του ταµπλό θα γίνει
βάσει της τελευταίας ισχύουσας πανελλήνιας βαθµολογίας .
α) Ο αγώνας κρίνεται σε 2 νικηφόρα set των 6 game (υποχρεωτικά
ηµιτελικά-τελικά) ( αν δεν επαρκεί ο χρόνος λόγω συμμετοχών ο
επιδιαιτητής µπορεί τους πρώτους αγώνες να τους πραγµατοποιεί
µέχρι τα ηµιτελικά στα 2 νικηφόρα set των 4 game).
β) Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον
οκτώ (8) αθλητές/τριες τότε η κατηγορία αυτή ∆ΕΝ θα διεξάγεται.
Η ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να αποστέλλονται στον επιδιαιτητή
των αγώνων μέχρι την λήξη των αγώνων.
Γ. ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Οι Ενώσεις και τα σωματεία θα διοργανώσουν για το 2017 αγώνες για αγόρια και
κορίτσια κάτω των 10 ετών. Τα επίπεδα που θα χωρίζονται οι παίκτες, τα γήπεδα οι
μπάλες καθώς και τα συστήματα αγώνων έχουν ως εξής:
Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα το 2007 και το 2008.


α) Πράσινο επίπεδο



Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε κανονικό γήπεδο, με
«πράσινες» μπάλες.






Στους αγώνες συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια.

Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό του
αποκλεισμού (knock out) με έναν αγώνα.
Προτεινόμενο σύστημα: σύστημα ταμπλό με Consolation.
Αγώνες ή ένας αγώνας Consolation για τους χαμένους του πρώτου αγώνα.

Έτσι σύμφωνα με την εμπειρία των προηγούμενων ετών και την προσπάθεια
μείωσης των προβλημάτων και βελτίωσης της διεξαγωγής των αγώνων,
λόγω μη ύπαρξης βαθμολογίας και τοποθέτησης των αθλητών-τριών,
προτείνεται το σύστημα ταμπλό με Consolation. Οι αγώνες θα διεξάγονται
συγχρόνως προς τα εμπρός και προς τα πίσω



2 νικηφόρα mini sets (4 games/ 4-4 games tie-break των 7 πόντων).



Στους αγώνες συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και μπορεί να είναι και
μεικτοί.














β) Πορτοκαλί επίπεδο

Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «πορτοκαλί» γήπεδο, με
«πορτοκαλί» μπάλες.
Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό του
αποκλεισμού (knock out) με έναν αγώνα.
Προτεινόμενο σύστημα: Σύστημα ομίλων με Round robin

Οι αγωνιστικές μορφές, που θα εφαρμόσει η κάθε Ένωση θα πρέπει
υποχρεωτικά να επιλεγούν από τις αγωνιστικές μορφές που προτείνει η I. T.
F. και είναι: Περισσότεροι Ομαδικοί αγώνες και λιγότεροι Ατομικοί.
1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων) ή
2 νικηφόρα mini set των 7 πόντων.
(ανάλογα με της συμμετοχές, επιλογή του διοργανωτή συλλόγου).
γ) Κόκκινο επίπεδο

Συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο,
σε «κόκκινο» γήπεδο, με «κόκκινες» μπάλες.
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι εκείνο που θα κρίνει η κάθε
Ένωση ως το καταλληλότερο. Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να
εφαρμοστεί είναι αυτό του αποκλεισμού (knock out) με έναν αγώνα.
Προτεινόμενο σύστημα:
Σύστημα ομίλων με Round robin

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣΤΕΡ Α΄ΕΝΩΣΗΣ

Η επιλογή των αθλητών-τριών θα γίνεται αποκλειστικά από την συμμετοχή και
την βαθμολογία στα ενωσιακά πρωταθλήματα (E3). Η κατηγορία στην οποία θα
δηλωθούν οι αθλητές-τριες θα είναι αυτή στην οποία έχουν την υψηλότερη
βαθμολογία και τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του
Ενωσιακού MASTERS. ( Η Ενωσιακή Βαθμολογία μετράει μόνο σε μια
κατηγορία ) εκεί που θα αγωνισθεί ο αθλητής ή η αθλήτρια π.χ 14 ετών και δεν
μεταφέρεται στα 16.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Συμμετέχουν οι 4 καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της Ένωσης.

β) Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχουν και 3 αναπληρωματικοί, που πρέπει να δηλώσουν και
αυτοί .

γ) Κενές θέσεις που πιθανόν να υπάρξουν λόγω μη εμφανίσεως αθλητού/τριας την ώρα
έναρξης των αγώνων της κατηγορίας του, θα συμπληρωθούν από τους επί τόπου
αναπληρωματικούς.

δ) Οι αγώνες είναι χωρίς βαθμολογία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ MASTER:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ταμπλό των 4 παικτών/τριών. Επικεφαλής στους Ομίλους θα
μπουν το 1 και 2 της κατάταξης. Θα ακολουθήσει μετά τον πρώτο γύρο τελικός και
μικρός τελικός. (1-4 & 2-3) , Τελικός ( Νικητής 1-4 με νικητή 2-3)
Τελικός Μικρός ( Ηττημένος 1-4 με ηττημένο 2-3).

E. ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

α) Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλοι η αθλητές/τριές που κατοικούν
στους Νομούς που απαρτίζουν την Α’ Ένωση.
β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί το 1992 και πριν,

(αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητα ή δελτίο αθλητή ή επίσημο έγγραφο).

γ) Παράβολο συμμετοχής 17 € για τον διοργανωτή σύλλογο και 3 € για την Ένωση.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Η επιλογή των αθλητών/τριών για την κατάρτιση των ταµπλό θα γίνει µε βάσει τη
βαθµολογία µετά του τελευταίου τουρνουά.
α) Η υγεία κάθε παίχτη είναι προσωπική υποχρέωση και ευθύνη.
β) Οι αγώνες θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα sets των 6 games.

γ) Σε περίπτωση 3ου set θα παίζεται (tie-break)των 10 πόντων µε διαφορά 2
πόντους.
δ) Tα ταµπλό ( 32 – 16 ) υποχρεωτικά θα παίζονται και προς τα πίσω.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι προκηρύξεις των αγώνων και κάθε σχετική πληροφορία θα αναρτώνται στην
επίσημη ιστοσελίδα της www:aenosi.gr και είναι υποχρέωση των ομίλων και των
αθλητών να λαμβάνουν γνώση από εκεί.




Το πρόγραμμα των αγώνων για το κλήρωση του ταμπλό ανακοινώνεται
προηγούμενη ημέρα από την έναρξή των αγώνων και είναι υποχρέωση των
αθλητών να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των αγώνων του τουρνουά ή
να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www:aenosi.gr για να
ενημερωθούν πότε αγωνίζονται.
Κάθε αθλητής υποχρεούται να υπογράψει τη συμμετοχή του (sign-in) σε
χρόνο και τόπο που ορίζεται από την προκήρυξη των αγώνων.

REGULATIONS ITF JUNIOR 2017
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ COACHING
Οι παίκτες δεν λαμβάνουν coaching κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (συμπεριλαμβανομένης και

της προθέρμανσης). Επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους, ακουστική ή οπτική, μεταξύ ενός

παίκτη και προπονητή (περιλαμβάνεται και κάποιος αντιπρόσωπος ή συγγενής του παίκτη)
μπορεί να ερμηνευθεί ως coaching. Οι παίκτες επίσης θα πρέπει να απαγορεύουν τους
προπονητές τους (1) από τη χρήση ηχητικής βωμολοχίας μέσα στον περίβολο των γηπέδων

του τουρνουά, (2) να κάνουν κάθε είδους άσεμνες χειρονομίες μέσα στον περίβολο των
γηπέδων του τουρνουά, (3) από προφορική κατάχρηση ύβρεων σε επίσημο , αντίπαλο, θεατή
ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στον χώρο τουρνουά (4) από κακή χειρονομία σε

επίσημο, αντίπαλο, θεατή ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στον χώρο του τουρνουά και

(5) από την παροχή, κατασκευή, την έκδοση, έγκριση ή επικύρωση οποιασδήποτε δημόσιας

δήλωσης μέσα στον χώρο του τουρνουά που έχουν σχεδιασθεί για να έχουν, μια επίδραση
επιζήμια για τα συμφέροντα του τουρνουά ή της διαιτησίας. Αν κάποια από τις παραπάνω

παραβίαση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (συμπεριλαμβανομένης και της

προθέρμανσης) ο παίκτης θα τιμωρείται σύμφωνα με το σύστημα των ποινών αρχίζοντας από
το Point Penalty. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "προπονητής" και coaching

περιλαμβάνει επίσης κάθε αντιπρόσωπο ή / και συγγενής ενός παίκτη στους οποίους ισχύει το
σύστημα ποινών.



Σε περιπτώσεις που είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδεις ή εξαιρετικά υποτιμητικές
για την επιτυχία του τουρνουά, ο επιδιαιτητής μπορεί να δώσει εντολή στον
προπονητή να εγκαταλείψει το χώρο διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσής του στην εντολή αυτή, μπορεί να ανακοινώσει άμεση αποβολή
του παίκτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΟΙΝΗΣ



ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-WARNING



ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

ΓΚΕΙΜ- GAME PENALTY





ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

ΠΟΝΤΟΣ-POINT PENALTY

Μετά την τρίτη Παραβίαση Κώδικα, ο επιδιαιτητής καθορίζει και αποφασίζει
εάν κάθε επόμενη παραβίαση ή αδίκημα συνιστά τον αποκλεισμό του παίκτη.

