
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

23 – 24   ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ2019 

 

                                                                                                               Α΄ ΕΝΩΗ  07/11/2019 

                                                                                                  Αρ.πρωη.: 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ -  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 

Καηηγορία 

 

ΑΝΓΡΔ – ΓΤΝΑΙΚΔ 

Ονομαζία 

ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 

ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

A΄ΈΝΩΗ 

Ημερομηνίεσ 
 

Γεννημζνοι/εσ 
το 2005 και πριν 

 1ημζρα 
πρωταθλήματοσ 

ΣΑΒΒΑΤΟ  23 
Νοεμβρίου 2019 

Ημερομηνία λήξησ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 
Νοεμβρίου 2019 

Ημερομηνία 
παράταςησ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 

 Νοεμβρίου 2019 

 

ΔΓΡΑ 

Ζδρα  
Ο.Α.ΞΑΝΘΗ 

Διεφθυνςη γηπζδων 
Θ.ΔΟΥΚΑ  1    67100  ΞΑΝΘΗ 

Επιφάνεια 
 

 
QUICK 

Μπάλεσ 
 

 

Επιδιαιτητήσ  
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

Γιατρόσ  
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

Διευθυντήσ 
αγώνων 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 
ΑΧΙΛΛΕΑ   6932233145 

Γραμματεία αγώνων 
Α΄ΕΝΩΣΗΣ 

Τηλζφωνα  
 

τηλέφωνο επιβεβαίωςησ παραλαβήσ ςυμμετοχήσ 
2541029797 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Σηελ Γ΄ Δζληθήθαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ, ηόζν ζηνπο Άλδξεο όζν θαη ζηηο Γπλαίθεο,όια ηα Σσκαηεία ηεο 

Α΄ Έλσζεο, εκηός από ηα ζωμαηεία ποσ ανήκοσν ζηην Α΄ και Β΄ Εθνική καηηγορία, όπσο 
πξνέθπςαλ από ην Γηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα Α/Γ ηνπ 2018 θαζώο θαη από ηνπο αγώλεο θαηάηαμεο 

πνπ αθνινύζεζαλ. 
Η θάζε νκάδα ζπκκεηέρεη, κε 2 παίθηεο/ξηεο (ππνρξεσηηθά) θαη 1 ή 2 αλαπιεξσκαηηθέο/νπο 

(πξναηξεηηθά), θαζώο θαη κε έλαλ πξνπνλεηή (πξναηξεηηθά). 
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ παίθηξηεο/ηεο γελλεκέλεο/νη από ην 2005 θαη πξηλ. 

 

ΓΗΛΩΔΙ - ΑΠΟΤΡΔΙ 

Ημερομηνία δήλωζης Μέτρι ΔΕΤΣΕΡΑ  18/11/2019 και ώρα 12.00 

Ημερομηνία απόζσρζης Μέτρι ΔΕΤΣΕΡΑ  18/11/2019 και ώρα 12.00 

Fax ζσμμεηοτής    2541029797      ή  email : info@aenosi.gr 

 

 



 

 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΗ Γ΄ΔΘΝΙΚΗ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

 

.Α.ΔΡΡΩΝ 

 

.Α.ΔΡΡΩΝ 

 

Π. Ο.Α.ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

 

 

Ο.Α.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

Τν ζύζηεκα δηεμαγσγήο αλαθέξεηαη ζε  Οκίινπο αλάινγα ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Οη αγώλεοηων μονώνζα δηεμαρζνύλ ζηα 2 νικηθόρα sets, με tie-break 7 πόνηων ζε θάζε set. 
Οη αγώλεο ηων διπλών ζα δηεμαρζνύλ στα 2 νικηθόπα sets (6 games) με tie-break ζε κάθε set 
χωπίρ πλεονέκηημα (no-adscoringsystem) και ζε πεπίπηωζη ιζοπαλίαρ (1-1 set) θα διεξάγεηαι 
ένα matchtie-break ηων 10 πόνηων. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα/νο παίθηξηα/εο ηξαπκαηηζηεί, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ηνπ θαη δελ 
ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθή/όο, ε νκάδα ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη θαλνληθά, κε ηε ζεηξά πνπ έρεη 

αξρηθά δεισζεί, ράλνληαο όκσο ηνλ αγώλα ηεο ηξαπκαηηζκέλεο/νπ παίθηξηαο/ε κε ζθνξ6-0/6-0. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην άξζξν 31 ησλ θαλόλσλ ηέληοI.T.F. «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
παηρληδηνύ ζε αγώλα νκάδσλ κία/έλαο παίθηξηα/εο κπνξεί λα δέρεηαη νδεγίεο από ηνλ πξνπνλεηή 

ηεο/ηνπ, ν νπνίνο θάζεηαη κέζα ζην γήπεδν, κόλν όηαλ γίλεηαη αιιαγή πιεπξάο γεπέδσλ, όρη όκσο 
όηαλ νη παίθηξηεο αιιάδνπλ γήπεδα ζην tiebreak». 

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 2 ή πεξηζζνηέξσλ ζπιιόγσλ ε θαηάηαμή ηνπο πξνθύπηεη ζύκθσλακε ηνλ 
θαλνληζκό ηεο I.T.F. γηα αγώλεο κεηαμύ ρσξώλ ζε group (DavisCup/FedCup), πνπέρεη σο εμήο: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣTO GROUP ΜΔ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ROUND ROBIN 

 
Η θάζε ζπλάληεζε απνηειείηαη από 3 αγώλεο (δύν κνλά θαη έλα δηπιό). 

Ο ζύιινγνο πνπ ζα θεξδίζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ αγώλσλ ζε κία ζπλάληεζε, απνηειεί ηνλληθεηή ηεο 

ζπλάληεζεο, θαη θεξδίδεη έλαλ βαζκό. 
 

1. Αλ δύν ζύιινγνη έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα αλάκεζά ηνπο ζα θξίλεη 
ηνλ ληθεηή. 

2. Αλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ζύιινγνη έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, αθνινπζείηαη ε αθόινπζε 

δηαδηθαζία: 

Ο αξηζκόο ησλ θεξδηζκέλσλ αγώλσλ θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

Αλ νη θεξδηζκέλνη αγώλεο είλαη ίζνη, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη πξνο ηαπαηγκέλα ζεη ελαληίσλ 

όισλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπ group, θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

Αλ ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη είλαη ίζν, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ gamesπξνο ηα 

παηγκέλα games ελαληίσλ όισλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπ group, θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

Αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, απηή ζα ιπζεί κε θιήξσζε. 

Αλ θάπνηνο αγώλαο δηαθνπεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν (ηξαπκαηηζκόο θηι.) ζαθαηακεηξεζεί γηα ζέκαηα 

ηζνβαζκίαο ην πιήξεο ζθνξ. Π.ρ. Αλ πξνεγείηαη ε Παίθηξηα/εο Α ηεο/ηνπ Παίθηξηαο/ε Β 6-1 2-0 θαη ε/ν 
Παίθηξηα/εο Β ηξαπκαηηζηεί θαη εγθαηαιείςεη, ην ζθνξ ζαθαηαγξαθεί σο 6-1 6-0. Αλ έλαο αγώλαο είλαη 

walk-over ην ζθνξ ζα θαηαγξαθεί σο 6-0/ 6-0. 

Αλ παξόια απηά ππάξμεη εθ λένπ ηζνβαζκία γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ 

νκάδσλ ηνπ group από ηνλ Δπηδηαηηεηή παξνπζία ησλ νκάδσλ. 
3. Γηαδηθαζία Σπκκεηνρήο Αζιεηώλ-ηξηώλ: 

Σην sign-in ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξνπζηαζηνύλ δύν παίθηξηεο/ηεο ,πξνθεηκέλνπ 
λα ζεσξεζεί πιήξεο ε νκάδα θαη λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη. Αλ δελπαξνπζηαζηνύλ ζην sign-in δύν 

παίθηξηεο/εο, ε νκάδα ζα ζεσξεζεί σο κε πιήξεο θαη δελ ζαζπκκεηάζρεη ζην Πξσηάζιεκα. 
Η δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθά από ηνλ πξνπνλεηή -ζπλνδό ηεο 

θαη λα ππνγξάςνπλ ελώπηνλ ηνπ επηδηαηηεηή ηνπιάρηζηνλ νη δύν παξόληεοαζιήηξηεο/ηεο . 

Ο πξνπνλεηήο – ζπλνδόο πξέπεη λα δειώζεη ηνπο/ηηο  παίθηξηέο/ηεο  ηνπ, θαηά πεξίπησζε, σο εμήο: 



 
1. Οη παξνύζεο/όληεο παίθηξηεο/εο δειώλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ζεηξά πνπ ζα έρνπλ 

ζηελΠαλειιήληα θαηάηαμε Α/Γ. Αλ ππάξρνπλ ηζόβαζκεο/νη ή αβαζκνιόγεηεο/νη παίθηξηεο/εο, 

δειώλνληαη κεηελ ζεηξά πνπ επηζπκεί ν πξνπνλεηήο ηνπο. Η ζεηξά όισλ ησλ παηθηξηώλ/ώλ 
παξακέλεη όπσο είλαηζηελ αξρηθή δήισζε ηεο νκάδαο ηελ 1ε εκέξα, δελ είλαη δπλαηόλ λα 

αιιάμεη θαζ΄ όιε ηελδηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Η αλαπιεξσκαηηθή/όο, πνπ είλαη ή 
αβαζκνιόγεηε/νο ή κε κηθξόηεξεβαζκνινγία από εθείλε ησλ δύν βαζηθώλ, αλ αγσληζηεί, 

κπνξεί λα αγσληζηεί κόλν σο Νν 2 θαηζηα δηπιά, ελώ ζηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο 
αλαπιεξσκαηηθήο/νύ, ε ζύλζεζε ηεο Οκάδαοαλάινγα κε ην πνηα/όο παίθηξηα/εο 

αληηθαζίζηαηαη, κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

1. Αληηθαηάζηαζε ηνπ No 1 
Τν No 2 αγσλίδεηαη σο Νν 1 

Η αλαπιεξσκαηηθή/όο αγσλίδεηαη σο Νν 2 
2. Αληηθαηάζηαζε ηνπ No 2 

Τν No 1 αγσλίδεηαη σο Νν 1 

Η αλαπιεξσκαηηθή/όο αγσλίδεηαη σο Νν 2. 
2. Γύν παξνύζεο/όληεο  βαζκνινγεκέλεο/λνη παίθηξηεο/εο  θαη κία βαζκνινγεκέλε κε παξνύζα: 

δειώλνληαη νη παξνύζεο/ληεο κε ηε ζεηξά πνπ είλαη βαζκνινγεκέλεο/νη θαη ε κε παξνύζα/ώλ 
δειώλεηαησο αλαπιεξσκαηηθή/όο. Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο Σσκαηεηαθήο 

βαζκνινγίαοησλ νκάδσλ, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάηαμε ησλ Σπιιόγσλ ζηα 
Groupsδπλακηθόηεηαο, ζα πξνζκεηξήζεη ε βαζκνινγία κόλν ησλ δύν παξόλησλ παηθηξηώλ/ώλ θαη όρη 

εβαζκνινγία ηεο/ηνπ αλαπιεξσκαηηθήο/νύ, αθόκα θαη αλ είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε 

ηεο/ηνπκηάο/ελόο ή θαηησλ δύν άιισλ. Όζν αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο/ηνπ βαζκνινγνύκελεο/νπ 
αλαπιεξσκαηηθήο/νύ, ζεθάπνηα ζπλάληεζε, απηό ζα γίλεη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε/ν παίθηξηα/εο ζα 

αγσληζηεί ζηε ζέζεπνπ ηελ/ηνλ ηνπνζεηεί ε βαζκνινγία ηεο/ηνπ θαη όρη ππνρξεσηηθά σο Νν 2, όπσο 
πξνβιέπεηαη γηα ηηο/ηνπο αβαζκνιόγεηεο/ηνπο  αλαπιεξσκαηηθέο/θνπο. 

Σηα δηπιά κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ όπνηεο/πνη παίθηξηεο/ηεο  από ηηο/ηνπο  δεισζείζεο/ληεο ζην sign-

in,επηιέμεη ν πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο, ρσξίο θάπνηνλ πεξηνξηζκό. 
Ο Δπηδηαηηεηήο ειέγρεη θαη αιιάδεη ηελ ζεηξά δήισζεο ησλ αζιεηξηώλ/ησλ από ην Σσκαηείν ηνπο,αλ 

δηαπηζηώζεη ιάζνο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 
Τα ζσκαηεία κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο πξέπεη λα δίλνπλ ζηνλ Δπηδηαηηεηήθαηά 

ζεηξά ηηο/ηνπο  αζιήηξηεο/ηεο  πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα κνλά. Γέθα (10) ιεπηά αθνύ ηειεηώζνπλ 

ηακνλά παηρλίδηα παξαδίδνληαη νη δειώζεηο ησλ δηπιώλ ζηνλ Δπηδηαηηεηή ζπγρξόλσο θαη απόηνπο δύν 
ζπιιόγνπο αληηπάινπο θάζε θνξά. Αλ ζην δηπιό έρεη δεισζεί αζιήηξηα/εο πνπαγσληδόηαλ ζην κνλό 

πνπ ηειείσζε ηειεπηαίν δηθαηνύηαη 30’ μεθνύξαζεο πξηλ αγσληζζεί ζηνδηπιό. 

 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

SIGN IN  

Θα ανακοινωθεί μεηά ηις 

δηλώζεις ζσμμεηοτής 

 

Σόπος 

Γραθείο Ένωζης 

ΓΗΠΕΔΑ ΣΕΝΙ Ο.Α.ΞΑΝΘΗ 
 

Ημέρες & ώρες ενημέρωζης 
 

ΠΈΜΠΣΗ  20/11/2019 

από 17:00 – 20:00 

Σηλέθωνο 

2541029797& 

Ιζηοζελίδα Α΄ Ένωζης 

www.aenosi.gr 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ζηη δήλωζη 

ζσμμεηοτής να 

αναγράθεηαι 

σποτρεωηικά:  

Α. Μ. Δ.Φ.Ο.Α. -

ημερομηνία 

γέννηζης. 

 

Γεληίο Δ.Φ.Ο.Α 

ενεργοποιημένο για ηο 

έηος 2019 

 

 

 

 

 

Παράβολο 

σμμεηοτής 

Ανά ομάδα  

50 €. 

 

διαιηηζία με 

ποινή 

αποκλειζμού ζε 

περίπηωζη 

άρνηζης 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
              ΒΑΦΑΡΙΓΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                                                  ΚΩΣΤΙΓΗΣ  ΓΔΩΡΓΙΟΣ 

http://www.aenosi.gr/

