
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
1ου  ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  Α΄ ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10  ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2020 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2010 – 2011 – 2012  

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 

Πρωτάθλημα 
Ονομασία 

      ΕΝΩΣΙΑΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Α΄ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10  ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2020 

 
Ημερομηνίες 

10άρια 
(2010 – 2011 ) 

 

πρώτη ημέρα 
αγώνων 

Σαββάτο  
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ημερομηνία λήξης 
πρωταθλήματος 

Κυριακή 
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ημερομηνία 
παράτασης 

Δευτέρα  
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

*** Στο Πρωτάθλημα τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστή κατηγορία από τα Κορίτσια. 
Στην κατηγορία ΑΚ 10 μπορούν να λάβουν μέρος και 2012, αρκεί να έχουν κλείσει το 8ο έτος της 
ηλικίας τους μέχρι   (προηγούμενη ημερομηνία έναρξης των αγώνων). 

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΕΔΡΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝ 
Α.Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ  ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ’’ 

Επιφάνεια 
 

 
4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΟΡΤΟ+ 2 QUICK 

Μπάλες 

(Πράσινες) 

Επιδιαιτητής 
 

ΛΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
6955 455407 

Διευθυντής 
αγώνων 

ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
693 7404315 

Γιατρός ΣΙΚΕΡΤΖΗ  ΓΙΩΤΑ Τηλέωνο 6944 803095 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία δήλωσης – απόσυρσης  μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Ιανουαρίου  &  ΩΡΑ: 23:ΟΟ΄ 
 
e-mail συμμετοχής 

e-efoa.gr 
 
 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ.  ΜΕΤΑ  ΤΟ SIGN IN      

Η ΩΡΑ ΤΟΥ  SIGN IN      ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΗΝ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αθλητών 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

Τηλέφωνα 
693 7404315, 6955 455407 

 
www.aenosi.gr  , e-efoa.gr 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

στη δήλωση 
συμμετοχής ν΄ 
αναγράφεται 
υποχρεωτικά:  
το ΣΩΣΤΟ Α. Μ. 
Ε.Φ.Ο.Α. -
ημερομηνία 
γέννησης   

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
δελτίο ΕΦΟΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 
 

 
 

Παράβολο 
συμμετοχής  

15 € 
 

12 Ε  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
+  3 Ε  ΕΝΩΣΗ 

Οι νικητές/-τριες 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/τρια σε 
αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 

 

Alternate: Για συμμετοχή αθλητή ως alternate  το ποσό sign-in ορίζεται στα 65 ΕΥΡΩ 
 
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  για το 2020 (σκαναρισμένη 
απόδειξη πληρωμής σε .pdf) , ώστε ΜΟΝΗ η Αθλητική Ταυτότητα να αποδεικνύει την 
ενημερότητα τους σε όλα. 
 
Αθλητές που έχουν ήδη στείλει κάρτα υγείας το 2019, θεωρημένη από καρδιολόγο, δεν 
χρειάζεται να ξαναστείλουν και η κάρτα τους λήγει την ημερομηνία θεώρησής της. 
                            

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 

 ΣΕ ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 

Παλαιά Δελτία 
 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο 25 € 
 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο 20 € 
 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο 15 € 
 

 
Νέα Δελτία 

 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο 27 € 
 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο 22 € 
 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο 17 € 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

* Οι αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών με ένα από τα παρακάτω 
συστήματα: 
1. Σύστημα Ταμπλό,  με την ελάχιστη διεξαγωγή των 2 συναντήσεων για κάθε αθλητή.   
* Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο στα 2 νικηφόρα mini sets (4 games/4-4 games tiebreak των 7 
πόντων) στο κανονικό γήπεδο του μονού με πράσινες μπάλες (75% της πίεσης της κανονικής).  
   Ισχύουν όλοι οι επίσημοι κανονισμοί του μονού παιχνιδιού. 
* Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνισθεί μέχρι και σε 3 αγώνες την ημέρα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο 
από την επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος . 
 * Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία και των δύο 
παικτών κατόπιν συνεννόησης με τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος. 
 
Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης, γίνεται για όλα τα θέματα Κανονισμών και διαδικασίας προς 
τον Επιδιαιτητή με παράβολο 15 €  από τον προπονητή της ομάδας εκτός των αποφάσεων κρίσεων 
αγωνιστικού περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του Επιδιαιτητή είναι  Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ε Σ. Ο 
Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με βάση τους υπάρχοντες Κανόνες 
ITF και ΕΦΟΑ  για θέματα Κανονισμών και Προκήρυξης Αγώνων. 
 

 Οι επιδιαιτητές είναι οι απόλυτοι άρχοντες των αγώνων και έχουνε την 
πλήρη στήριξη της Ά Ένωσης 

Πρόσθετα σε ότι προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΦΟΑ 
 Αποφασίζουν με ποια σειρά θα εκτελείται το πρόγραμμα και θα δίνει 

προτεραιότητα να παίζουν όλοι οι αγωνιζόμενοι τουλάχιστον ένα αγώνα. 
Ειδικά θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι παιδιά εκτός έδρας έχουν 
προτεραιότητα και θα παίζουν οπωσδήποτε ένα αγώνα. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                       Βαχαρίδης Κυριάκος                                                         Κωστίδης  Γεώργιος 

 

       
- 


