
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α΄ ΕΝΩΣΗΣ   Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2022

Α΄ΕΝΩΣΗ :    16/11 / 2022                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  43/2022

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ημερομηνίες πρωταθλήματος

πρώτη ημέρα αγώνων:   
26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ημερομηνία λήξης
27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ημερομηνία παράτασης
28  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ:             ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση γηπέδων :  Θ.ΔΟΥΚΑ 1  ΞΑΝΘΗ

Επιφάνεια:                                     HARD  COORT     (4)ΤΕΣΣΕΡΑ

Μπάλες:                                          Babolat Team all court

Διευθυντής Αγώνων:                   ΧΑΪΤΑΣ  ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ  6948101832

Επιδιαιτητής Αγώνων               ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  6944909869

Βοηθός Επιδιαιτητή:                    ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ  

Γιατρός Αγώνων:                           ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  6937292100

e-mail Επιδιαιτητή:                      kyrillos.konstantinou@gmail.com

Τηλέφωνο κατά την διάρκεια των αγώνων:                               2541029797

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

Ημερομηνία δήλωσης–απόσυρσης:   Τετάρτη 23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα  20:00΄

1. ΜΟΝΟ η ΔΗΛΩΣΗ του ομίλου γίνεται στο e-efoa (ΟΧΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ)
2. Η ΣΥΝΘΕΣΗ της ομάδας (συμπληρωμένη η ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

μαζί με την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ θα πρέπει να σταλεί 
στα παρακάτω email: ( kyrillos.konstantinou@gmail.com  &  info@aenosi.gr )

3. (όταν ένα σωματείο έχει 2 ομάδες στην ( Ανδρών & Γυναικών) δηλώνει με 
προτεραιότητα  1  (Ανδρών)   &   2 ( Γυναικών).

(ειδικό έντυπο έχει αναρτηθεί στο aenosi.gr).
4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ALPHABANK  αρ. λογ 900-00-2002-015394  ,
5. ΙΒΑΝ.:  GR58 0140 9000 9000 0200 2015 394 (και να αναγράφεται η πλήρη ονομασία του

συλλόγου)
Το παράβολο συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία και ώρα δήλωσης.

mailto:info@aenosi.gr


ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Το κάθε Σωματείο συμμετέχει με μία ομάδα.
 • Η κάθε ομάδα συμμετέχει, με 2 παίκτες-τριες (υποχρεωτικά) και 2 αναπληρωματικούς ές 
(προαιρετικά), καθώς και με έναν προπονητή-τρια (υποχρεωτικά). Στην περίπτωση που κάποια ομάδα 
αδυνατεί να έχει προπονητή-τρια, μπορεί να συμμετάσχει και αντί για προπονητή να οριστεί από το 
Σωματείο ένας αρχηγός, ο οποίος-α μπορεί να είναι και κάποιος- από τους-τις παίκτες-τριες της ομάδας.
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παίκτες γεννημένοι από το 2008 και πριν.
• Βάση του Κανονισμού προπονητών Αντισφαίρισης άρθρο 9 παρ. 3, όποιος κατέχει Άδεια Άσκησης 
Επαγγέλματος Προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να 
αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην 
Ομοσπονδία.
Τα σωματεία που ανήκουν στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών της Α΄ Ένωσης για

το 2021 και  μπορούν να λάβουν μέρος  είναι τα ακόλουθα:

Α/Α ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

2.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΙΣΥΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΙΣΥΜΗ

4.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

5.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

7.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

8.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΙΤΑΝΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΙΤΑΝΕΣ

10. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

12. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

13.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

14. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ( Ο.Α.Σ. ) 
2014

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ( Ο.Α.Σ. ) 2014

15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 
ΣΕΡΡΩΝ

16.
ΣΕΡΡΑΙΚΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΡΡΑΙΚΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

17.
ΓΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2008

18.
ΓΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ

19.

20.



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το  Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μία (1) φάση .

Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει ανάλογα με τις συμμετοχές (round robin ή Knock out)

• Οι αγώνες των μονών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets, με tie-break 7 πόντων σε κάθε set.
Σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 σετ) θα διεξάγεται match tie break των 10 πόντων όπου στον 
νικητή του tie break θα αναγράφεται στο ταμπλό των αγώνων ως σετ με σκορ 7-6.

• Οι αγώνες των διπλών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε 
set χωρίς πλεονέκτημα (no-ad scoring system) και σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 set) θα 
διεξάγεται ένα match tie-break των 10 πόντων.

• Στην περίπτωση που κάποια/ος παίκτρια/ης τραυματιστεί, πριν την έναρξη του αγώνα του 
και δεν υπάρχει αναπληρωματική/ός, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, με τη σειρά 
που έχει αρχικά δηλωθεί, χάνοντας όμως τον αγώνα της τραυματισμένης/ου παίκτριας/η με 
σκορ 6-0/6-0.

1.Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 31 των κανόνων τένις I.T.F. «Κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού σε αγώνα ομάδων μία/ένας παίκτρια/ης μπορεί να δέχεται οδηγίες από τον 
προπονητή της/του, ο οποίος κάθεται μέσα στο γήπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγή πλευράς 
γηπέδων, όχι όμως όταν οι παίκτριες αλλάζουν γήπεδα στο tie break».

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
 Φόρμα Αρχικής Δήλωσης συμμετοχής Θα πρέπει ο σύλλογος να κατεβάσει τη ΦΟΡΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να τη συμπληρώσει με ΟΛΑ τα στοιχεία των αθλητών. Βάσει της βαθμολογία 
των 2 πρώτων αθλητών που θα δηλωθούν στην Αρχική Δήλωση θα πάρει τη Σωματειακή του κατάταξη ο 
σύλλογος. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
Διαδικασία Συμμετοχής Αθλητών-τριών:

Η κάθε συνάντηση αποτελείται από 3 αγώνες (δύο μονά και ένα διπλό). Ο σύλλογος που θα 
κερδίσει την πλειοψηφία των αγώνων σε μία συνάντηση, αποτελεί τον νικητή της 
συνάντησης, και κερδίζει έναν βαθμό.

Επισημαίνουμε ότι για τον υπολογισμό της Σωματειακής βαθμολογίας των ομάδων, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των Συλλόγων στα Groups δυναμικότητας, θα προσμετρήσει η 
βαθμολογία μόνο των δύο παρόντων παικτριών/ών και όχι η βαθμολογία της/του 
αναπληρωματικής/ού, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερη από εκείνη της/του μιάς/ενός ή και των δύο 
άλλων. Όσο αφορά τη χρησιμοποίηση της/του βαθμολογούμενης/ου αναπληρωματικής/ού, σε 
κάποια συνάντηση, αυτό θα γίνει, με την προϋπόθεση ότι η/ο παίκτρια/ης θα αγωνιστεί στη θέση 
που την/τον τοποθετεί η βαθμολογία της/του και όχι υποχρεωτικά ως Νο 2, όπως προβλέπεται για 
τις/τους αβαθμολόγητες/τους αναπληρωματικές/κους. Στα διπλά μπορούν να αγωνισθούν 
όποιες/ποι παίκτριες/τες από τις/τους δηλωθείσες/ντες στο sign-in, επιλέξει ο προπονητής κάθε 
ομάδας, χωρίς κάποιον περιορισμό. Ο Επιδιαιτητής ελέγχει και αλλάζει την σειρά δήλωσης των 
αθλητριών/των από το Σωματείο τους, αν διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συμμετοχής. Τα 
σωματεία μισή ώρα πριν την έναρξη κάθε συνάντησης πρέπει να δίνουν στον Επιδιαιτητή κατά 
σειρά τις/τους αθλήτριες/τες που θα αγωνισθούν στα μονά. Δέκα (10) λεπτά αφού τελειώσουν τα 
μονά παιχνίδια παραδίδονται οι δηλώσεις των διπλών στον Επιδιαιτητή συγχρόνως και από τους 
δύο συλλόγους αντιπάλους κάθε φορά. Αν στο διπλό έχει δηλωθεί αθλήτρια/ης που αγωνιζόταν 
στο μονό που τελείωσε τελευταίο δικαιούται 30’ ξεκούρασης πριν αγωνισθεί στο διπλό.



ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Πέμπτη 24/11/2022  και ώρα 15:00΄ από τον 
επιδιαιτητή των αγώνων  και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των αγώνων.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΠΑΙΚΤΗ -ΤΡΙΑΣ
Περίπτωση χρησιμοποίησης αναπληρωματικής/ού, η σύνθεση της Ομάδας ανάλογα με το ποια/ός 
παίκτρια/ης αντικαθίσταται, μπορεί να έχει τις εξής μορφές:

1. Αντικατάσταση του No 1 Το No 2 αγωνίζεται ως Νο 1 Ο αναπληρωματικός αγωνίζεται ως Νο 2
2.Αντικατάσταση του No 2 Το No 1 αγωνίζεται ως Νο 1

Η σειρά των αγώνων κάθε συνάντησης θα είναι:
No 2 vs. Νο 2
No 1 vs. Νο 1

 ΔΙΠΛΟ
* Περίπτωση Ενστάσεως

Ένσταση μπορεί να γίνει άμεσα για όλα τα θέματα Κανονισμών και διαδικασίας προς τον 
Επιδιαιτητή με παράβολο 100,0 € από τον αρχηγό – υπεύθυνο του συλλόγου εκτός των 
αποφάσεων κρίσεως αγωνιστικού περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του Επιδιαιτητή είναι 
τελεσίδικες. Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με βάση τους 
υπάρχοντες Κανόνες I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για θέματα Κανονισμών και Προκήρυξης Αγώνων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ  

στη δήλωση
συμμετοχής να
αναγράφεται

υποχρεωτικά: Α. Μ.
Ε.Φ.Ο.Α. - ημερομηνία

γέννησης

δελτίο
Ε.Φ.Ο.Α.

θεωρημένο
από γιατρό

(καρδιολόγο)

κάρτα
ασφάλισης
Ε.Φ.Ο.Α.

Παράβολο
Συμμετοχής

50 € ανά
ομάδα

διαιτησία με ποινή
αποκλεισμού σε

περίπτωση
άρνησης

Οι αθλητές πρέπει να έχουν Ενεργό Μητρώο. Η ανανέωση του δελτίου γίνεται με
ηλεκτρονική καταβολή: 10€ για ανανέωση δελτίου (όλοι) και 5€ για την Κάρτα 
αθλητή Γ΄ 4μηνο 2021 (ΜΟΝΟ όσοι είναι κάτω των 24 ετών).

Ισχύουν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΗΣ                                                               ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ


