
    

 
 

Α΄ ΕΝΩΣΗ: 29 Αυγούστου 2022                                                                                   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     Α΄  Ένωσης        
Ε3 36ης   ΟΡΕΝ   Εβδομάδας 2022 

κάτω των  10  ετών 
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

( Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως  12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ) 
        

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 
  

 10άρια  

  
2012, 2013, 2014 

 

                
   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος         10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022 
Ημερομηνία λήξης :                             11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022 
 Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως:    12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022 

 
ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
Έδρα :                                                      ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Διεύθυνση γηπέδων:              ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ( ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ) 
Επιφάνεια γηπέδων:                                         4 green set                  
Μπάλες:                                                         ΠΡΑΣΙΝΕΣ  ΜΠΑΛΕΣ 
Τηλ. Επικοινωνίας:                             6979981899, 6977581514, 6974396975 
Διευθυντής Αγώνων (τηλ):                        Αθανασία Κόψα 6976765112  
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ):                        Αθανασία Κόψα 6976765112 
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail):      ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 6947104403 d.vakaloudis@yahoo.gr 
Βοηθός Επιδιαιτητή:                                    
Γιατρός Αγώνων:                                         Φωτιάδης Χρήστος, 6956339510 
Παρατηρητής Α΄ Ένωσης:                          Βαφειάδης Χρήστος 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης Μέχρι Πέμπτη  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  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.  

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 Πέμπτη  23  ΙΟΥΝΙΟΥ  2022 και ώρα 12:00.  
Μετά την κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε ένα set των 6 games (στο 6-6 ένα tie break των 7 πόντων). Οι 
διοργανωτές, ανάλογα με τη συμμετοχή και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις θα μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ αγώνες Ταμπλό (Know out - με ταμπλό consolation) είτε με αγώνες Σύστημα ομίλων (Round 
Robin όλοι με όλους). Σε περίπτωση που αγώνες γίνονται με το Σύστημα των ομίλων θα πρέπει να 
είναι συνεχόμενη με μικρή ξεκούραση μεταξύ των αγώνων. Οι αγώνες γίνονται σε ξεχωριστές 
κατηγορίες αγόρια / κορίτσια και μόνο με πράσινη μπάλα, σε κανονικό γήπεδο και χωρίς αποκλεισμό 
με έναν μόνο αγώνα. 
Βαθμολογία: Δεν θα υπάρχει Πανελλαδική ή Ενωσιακή βαθμολογία για την κατηγορία  αυτή, ενώ η 
κατάρτιση του πίνακα αγώνων θα γίνεται με κλήρωση χωρίς να υπάρχουν  διακριτές θέσεις (seeds). 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Θα γίνει στις 23/06  και ώρα  21:00΄ στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου από τον Επιδιαιτητή των αγώνων 

Πρόγραμμα Αγώνων 
Μετά την κλήρωση θα γίνει το πρόγραμμα των αγώνων το οποίο θα αναρτηθεί στο e-efoa από τον Επιδιαιτητή 
των αγώνων και στο site της A.΄Ένωσης. 

 
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€. 

 2. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 
 Εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα www.e-efoa.gr και έχει  
 ισχύ ένα έτος από την έκδοσή της. Θεωρείται από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο  
 γιατρό από το Ε.Κ.Α.Ε. (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών), η οποία πρέπει να  
 αποσταλεί στην Ομοσπονδία στο deltia@efoa.gr, ώστε να καταχωρηθεί στο e - efoa.gr 

 Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παράβολου, που θα 
περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2022 ορίζεται ως εξής: 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ  ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ. 
Παλαιά Δελτία 

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

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 20 € 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 27 € με ισχύ μέχρι τέλος του   έτους 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 22 € με ισχύ μέχρι τέλος του   έτους 

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

ΑΘΛΗΤΕΣ 7 ετών και κάτω 

Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. έχει κόστος 12€.  

Η ετήσια ανανέωση του δελτίου έχει κόστος 10€. Δεν είναι υποχρεωμένοι να  πληρώσουν κάρτα αθλητή. 
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 Η Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ.  θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
δήλωσης με αποστολή των δικαιολογητικών στο   deltia@efoa.gr 

 Παράβολο συμμετοχής    20    Ευρώ.  ( 17 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  +3  Α΄ΕΝΩΣΗ) 

 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/η από τον Όμιλό του 

 
 

Ισχύουν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΚΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. 
 
                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

                  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΗΣ                                                                   ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
          


