Αρ.Πρωτ.:

Ημερομηνία:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Α΄ ΕΝΩΗ OPEN E-3 44ησ
Σο πρωτάθλημα είναι Ε-3, επίςημο, Βαθμολογοφμενο, και δικαίωμα
ςυμμετοχήσ ζχουν όλοι οι αθλητζσ και αθλήτριεσ, από όλη την Ελλάδα,
ανεξάρτητα από την Ζνωςη ςτην οποία ανήκουν και διεξάγεται πιλοτικά, για

πρώτη φορά, ςφμφωνα με τον Αγωνιςτικό χεδιαςμό τησ Ομοςπονδίασ.
Ημερομηνίεσ γεννήςεωσ - Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ανά κατηγορία
12άρια
14άρια
2006-2008

2004 – 2006

16άρια
2002-2005

και τα10άρια αν ζχουν κλείςει τα 10 Και οι γεννηθζντεσ το 2007 αν ζχουν
ζωσ την 03/11/18
κλείςει τα 11 ζωσ 03/11/208

Ηλικία
Α12

Κσρίως ταμπλό
αρτή
Σα
03-Νοεμβρ-18

Κ.Τ. τέλος
Κσ

04-Νοεμβρ-18

Κ12

Σα

03-Νοεμβρ-18

Κσ

04-Νοεμβρ-18

Α14

Σα

03-Νοεμβρ-18

Κσ

04-Νοεμβρ-18

Κ14

Σα

03-Νοεμβρ-18

Κσ

04-Νοεμβρ-18

Α16

Σα

03-Νοεμβρ-18

Κσ

04-Νοεμβρ-18

Κ16

Σα

03-Νοεμβρ-18

Κσ

04-Νοεμβρ-18

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ για 12-14-16άρια ΑΟΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
Διεφθυνςη γηπζδων

Επιφάνεια

ΚΑΛΑΜΙΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
Επιδιαιτητήσ
Διευθυντήσ
Αγώνων
Τηλζφωνο

ΠΑΣΡΙΚΙΟ ΝΙΚΟ
6907-386854
ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ
69367-404315

Μπάλεσ

2 QUICK & 4 ΠΛΑΣΙΚΟ
ΧΟΡΣΟ
Βοηθοί
Επιδιαιτητή
Γιατρόσ
Θα ανακοινωκεί

κατά τη διάρκεια των αγώνων

e-mail Επιδαιτητή

6907-386854 - 69367-404315

ΔΗΛΩΕΙ - ΑΠΟΤΡΕΙ
Ημερομηνία δήλωςησ - απόςυρςησ

Σρίτη 30 Οκτωβρίου 19:00

Θα γίνεται από τουσ υλλόγουσ ι ατομικά από τουσ ακλθτζσ, μόνο θλεκτρονικά μζςω τθσ
επίςθμθσ ιςτοςελίδασ www.e-efoa.gr. Οι Ακλθτζσ χωρίσ πρόςβαςθ μποροφν να λαμβάνουν
κωδικοφσ με τθν βοικεια των ωματείων τουσ. Σο ωματείο μπορεί να ακυρώςει τθν
ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει ενθμερώςει για τθν τιμωρία τθν Ε.Φ.Ο.Α.

SIGN IN ΜΟΝΑ
Θα ανακοινωθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ31 Οκτωβρίου βάςει των Δηλώςεων Συμμετοχήσ ςτο site τησ
ΕΦΟΑ και του διοργανωτή, από την Επιδιαιτητή των αγώνων.

ΤΝΘΕΗ ΣΑΜΠΛΟ (με τη βαθμολογία 42ησ εβδομάδασ)
Κατηγορία

Κυρίωσ ταμπλό

ΜΟΝΑ

Ανοικτό

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
φςτημα ανοικτοφ Σαμπλό.







Οι αγώνεσ:
Ανάλογα με την ςυμμετοχή των αθλητών.
 μζχρι και τουσ προημιτελικοφσ, κα διεξαχκοφν ςε 2 short set των
τεςςάρων games με 3ο set Match tie-break των 10 πόντων.
 Οι ημιτελικοί και οι τελικοί κα διεξαχκοφν ςτα 2 νικθφόρα
κανονικά ςετ .
Κάκε παίκτθσ μπορεί να αγωνιςκεί μζχρι και ςε 3 αγώνεσ τθν θμζρα
περιζχουν αγώνα με (short set ) αν αυτό κρικεί απαραίτθτο από τον
επιδιαιτθτι του Πρωτακλιματοσ .
Ανάλογα με τθ ςυμμετοχι το Πρωτάκλθμα μπορεί να αρχίςει μια θμζρα
νωρίτερα ι και να τελειώςει μία θμζρα αργότερα. Αυτό κα ανακοινωκεί με τθ
λιξθ των δθλώςεων ςυμμετοχισ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ
•

Δελτίο Αθλητικήσ Σαυτότητασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ κα ζχουν μόνο όςοι ζχουν ενεργοποιήςει το Μητρώο τουσ με
τθν καταβολή του ςχετικοφ παράβολου και την κατάθεςη Ιατρικήσ βεβαίωςησ, που
πρζπει να ζχει εκδοθεί μζςα ςτο 2018. Σο Δ.Α.Σ. περιλαμβάνει και το κόςτοσ τθσ
Κάρτασ Αθλητή.

•

Για το 3ο τετράμθνο του 2018 ορίηεται ωσ εξισ:

•
•

Δελτίαμικρότερα από τοσς
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
41636 /90201

Δελτίαμεγαλύτερα ή ίσα από τοσς
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
41637 /90202

15 €

5€

παράβολο ςυμμετοχισ 15 € Μονά
Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν ζδρα των αγώνων μία (1) ώρα
μετά τθ λιξθ του αγώνα τουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί) με
ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ. Δεν μπορεί να κάνει διαιτθςία ακλθτισ
ςε αγωνιηόμενο από τον Όμιλό του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΒΑΧΑΡΙΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΚΩΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

