
Ημερομηνία:    20 /09/22                                                                             Αρ.πρωτ.: 41 /2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Α΄     Ένωσης

Ε3 39ης  ΟΡΕΝ   Εβδομάδας   2022
κάτω των  12  & 16 ετών

01 – 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022
( Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως   ΔΕΥΤΕΡΑ   03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022 )

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία
 

                    12άρια 16άρια
2010-2011

και τα 10άρια αν έχουν κλείσει τα  
10 έως την  (μία μέρα πριν την

έναρξη των αγώνων)

2006-2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :                  ΣΑΒΒΑΤΟ   01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022
Ημερομηνία λήξης :                                        ΚΥΡΙΑΚΗ    02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022

Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως  ΔΕΥΤΕΡΑ   03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Εδρα :                                                               Σερραϊκός Όμιλος Αντισφαίρισης                                                          
Διεύθυνση γηπέδων:                      Εξοχών 55, Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, Σέρρες
Επιφάνεια γηπέδων:                                                    5 green set                       
Μπάλες:                                                             
Τηλ.Επικοινωνίας:                                            6955802701, 6955455407
Διευθυντής Αγώνων (τηλ):                           Παλάζης Χρήστος, 6948599567
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ):                            Παλάζης Χρήστος, 6948599567
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail):      Λάππα Κατερίνα, 6955455407, katerinalappa9@gmail.com
Βοηθοί Επιδιαιτητή:                                        Παλάζη Βαΐα, 6955802701
Γιατρός Αγώνων                                                 Κριμιώτης Δημήτρης, 6946802347
Παρατηρητής Α΄ Ένωσης:                                Γραμματόπουλος  Άρης      

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία
δήλωσης-απόσυρσης

Μέχρι Πέμπτη  29/09/2022    και ώρα    12:00΄

Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας   www.e  -  efoa.gr   . 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 Ε.Φ.Ο.Α.

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


Ηλεκτρονική πληρωμή
Για να μπορέσουν οι αθλητές να συμπεριληφθούν στην κλήρωση των αγώνων θα πρέπει να καταβάλουν το 
αντίτιμο της εγγραφής των μονών (sign in) μέχρι και την Μέχρι Πέμπτη  29/09/2022    και ώρα    12:00΄΄
Μετά την κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα knock-out στα 2 νικηφόρα sets των 4 ή  6 games  μετά από  την κρίση
του επιδιαιτητή των αγώνων. Ημιτελικοί και  Τελικοί  2  νικηφόρα sets των 6  games .
Η επιλογή των αθλητών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την βαθμολογία της  37ης εβδομάδας
2022 (2 εβδομάδες πριν την εβδομάδα της έναρξης των αγώνων)
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα και θα 
αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της Ένωσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

• Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Δικαίωμα 
συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο τους. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος 
της Κάρτας Αθλητή.

Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ προϋποθέτει τα εξής:
Την καταβολή του αντιτίμου, που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή (για τις 
αθλητές από 10 έως και 24 ετών) ως εξής:

Παλαιά Δελτία

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 35 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 25 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 15 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Νέα Δελτία (ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2022 και μετά)

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 37 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 27 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 17 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

• Παράβολο   συμμετοχής   20 € .   (17 Διοργανωτής Σύλλογος + 3 Α΄ Ένωση)
• Η προσέλευση των αθλητών στον χώρο των αγώνων θα γίνεται 15 λεπτά πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα τους
• 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) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. 
Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής σε αγωνιζόμενο από τον Όμιλό του

Ισχύουν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΚΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.
                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΗΣ                                                       ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ


