
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΤΟΥΡΝΟΥΑ   Ε3   04 βδ  2019 
ΑΚ  14   ΕΤΩΝ 

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΕΤΩΝ ( 2007 – 2008 – 2009 ), 14 ΕΤΩΝ ( 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ) 
16 ΕΤΩΝ ( 2003 – 2004 – 2005 – 2006 ) 

ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ  ΤΟ  2009 & 2008  ΠΟΥ  ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ   ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   12 ή 14 ΕΤΩΝ 
ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΊ ΤΑ 10 ή 11 ΕΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ:     Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ 
                 Α)   ΑΔΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΗΠΕΔΩΝ. 
                 Β)   ΑΔΕΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   ΑΓΩΝΩΝ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
26 & 27  (ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 28 )  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 
Α.Ο.Α.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ  *ΤΙΤΑΝΕΣ* 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΓΗΠΕΔΩΝ 

 
28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51 Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

 
3 πλαστικό  χόρτο   

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ  ΜΕΧΡΙ: 

 
Τετάρτη  23  Ιανουαρίου 2019  23:00΄  

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
www.aenosi.gr 

 
MAIL  ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 

 
e-efoa.gr 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΑ  SIGN IN 

 
ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
6932233145, 6984734166 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   6932233145 

 
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
Καδόγλου Κωνσταντίνα  6984734166 

 
ΒΟΗΘΟΣ  ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ 

 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
Ευθύνη  Συλλόγου 

 
ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ 

 
Θα  ανακοινωθεί 



 
 
 

Οι  Δηλώσεις Συμμετοχής των αθλητών γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, 

μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr  . Τα Σωματεία και πολλοί 
αθλητές διαθέτουν ήδη σχετικό κωδικό πρόσβασης. Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να 
λαμβάνουν κωδικούς με την βοήθεια των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την 
συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την ΕΦΟΑ. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

 Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.). όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Η πρώτη εγγραφή 
στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ (τύπου πιστωτικής κάρτας) έχει κόστος 12€. 
Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παραβόλου, που 
θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2018 ορίζεται ως εξής: 

Παλαιά Δελτία                                 Νέα Δελτία 
Έκδοση ανά τετράμηνο                 Έκδοση ανά τετράμηνο 

Α'        Β'            Γ'                                  Α'        Β'          Γ' 
35 €       25 €       15 €                            37 €       27 €     17 € 

Για την Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ.  (Δελτίου Αθλητικής Ταυτότητας) οι αθλητές χρειάζεται  να 
προσκομίσουν (σκαναρισμένη έγχρωμη σε .pdf)  Κάρτα Υγείας  θεωρημένη  από καρδιολόγο,  , 
η οποία κατεβαίνει από το μητρώο του αθλητή συμπληρωμένη με φωτογραφία και ΑΜΚΑ από 
το e-efoa.gr, να καταβάλουν το σχετικό παράβολο (βλ. πίνακα) για το 2019 (σκαναρισμένη 
απόδειξη πληρωμής σε .pdf) , ώστε ΜΟΝΗ η Αθλητική Ταυτότητα να αποδεικνύει την 
ενημερότητα τους σε όλα. 
 
Αθλητές που έχουν ήδη στείλει κάρτα υγείας από τον Οκτώβριο του 2018, θεωρημένη από 
καρδιολόγο, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν και η κάρτα τους θα λήγει την ημερομηνία θεώρησής 
της. 
Δεν θα γίνεται δεκτή καμία  συμμετοχή σε πρωτάθλημα, αν δεν έχει ενεργοποιηθεί το 
Μητρώο και καμία  προσκόμιση παραστατικών ή πληρωμών θα γίνεται δεκτή, επί τόπου, 
από τους διοργανωτές. 

 

Παράβολο συμμετοχής:  20 ΕΥΡΩ  (  16  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   + 4 ΕΝΩΣΗ  ) 
Ηλεκτρονική δήλωση. 
Τήρηση     Κώδικα  Συμπεριφοράς  και  Κανονισμών  του αθλήματος. 
Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη 
του αγώνα   τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί). Σε περίπτωση άρνησης θα 
επιβάλλεται η ποινή   αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα. 
 
 

 



 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
1.  Η  επιλογή  των  αθλητών /τριών  για      την  κατάρτιση  του  ταμπλό  θα  γίνει  βάσει της      
τελευταίας ισχύουσας  πανελλήνιας βαθμολογίας .   
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα  knock-out στα 2 νικηφόρα sets των 6 games. 
 Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες έως τα προημιτελικά  μπορεί να διεξαχθούν σε 2 
νικηφόρα  sort sets  των 4 games   πάντα με την κρίση του επιδιαιτητή των αγώνων. 

 
2.    Οι αθλητές υποχρεούνται σε μέχρι τρεις αγώνες την ημέρα (2 αγώνες Μονού και 1 Διπλού, 1 
Μονού και  2 Διπλών, 3 Διπλών ή 3 αγώνων Μονού με mini  -  set) ανά κατηγορία συμμετοχής, 
καθώς και σε   διαιτησία αν τους ζητηθεί. Η σειρά των αγώνων καθορίζεται από τον επιδιαιτητή. 
 
3. Από το έτος 2018 εφαρμόζεται ο κανονισμός NO LET RULE. Αν η μπάλα, κατά τη διάρκεια του 
σέρβις  (1ο ή 2ο ), χτυπήσει το φιλέ και καταλήξει στο σωστό κουτάκι του σέρβις, ο πόντος 
συνεχίζεται κανονικά. 
 
4. Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές/τριες  τότε 
η κατηγορία αυτή δεν  θα διεξάγεται. 
 
5. Οι λοιποί κανονισμοί διέπονται από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ 2019 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Παρακαλούνται  οι  (όμιλοι  - παίκτες)  όταν για  κάποιο  λόγο δεν  θα  αγωνιστούν  ενώ έχουν  
δηλώσει  συμμετοχή  στους  αγώνες  να  επικοινωνούν  με  το  επιδιαιτητή  αγώνων και  να το  
δηλώνουν  για  να  μην  ταλαιπωρούνται  οι  άλλοι  συναθλητές  τους. 

 
 
 

Ο                                                                                         Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
                   ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                                ΚΩΣΤΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


