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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2011 

 
 

- Παρόλο που έγινε προσπάθεια ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός να είναι πλήρης και ουσιαστικός, είμαστε 
βέβαιοι ότι στην διάρκεια της χρονιάς θα χρειαστεί να γίνουν μικρές αλλαγές και βελτιώσεις. Εξ άλλου το 
αγωνιστικό τοπίο για το 2ο εξάμηνο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το ΔΣ της Ένωσης με χαρά θα ακούει κάθε 
πρόταση για το καλύτερο. 
- Οι διεθνείς όροι U10, U12, U14, U16 και U18 (under 10, ...) σημαίνουν αθλητές κάτω των 10, 12, 14, 16 
και 18 ετών. Η ηλικία του αθλητή υπολογίζεται, αν από την τρέχουσα χρονολογία αφαιρέσουμε το έτος 
γέννησης και ισχύει για όλη την χρονιά. 
- Σε όλο το κείμενο όπου αναφέρονται οι λέξεις «παίκτης, αθλητής, κτλ.» συμπεριλαμβάνονται και οι 
«παίκτρια, αθλήτρια, κτλ.». Το «Ένωση» υποδηλώνει «η Η’ Ένωση Αντισφαίρισης». 
- Το «Site-ιστοσελίδα της Ένωσης» είναι www_henosi.antisfairisi.gr ή www.h-enositennis.com 
- Οι όροι-κανόνες του αγωνιστικού σχεδιασμού, μπορούν να αποκτήσουν κάποια εξαίρεση, με την 
προϋπόθεση της ομοφωνίας μεταξύ Δ.Σ. και τεχνικής επιτροπής και με αποκλειστικό στόχο την πρόοδο 
του αθλήματος. 
 

Ι. ΑΓΩΝΕΣ 
 
Πρόθεση μας είναι, όποτε δημιουργείται ευκαιρία για οργάνωση τουρνουά (βαθμολογούμενου ή μη) να 
αξιοποιείται, έστω και εκτός προγράμματος. Σε όλη την διάρκεια της χρονιάς πρέπει να θυμόμαστε, ότι τα 
πιο ευχάριστα παιχνίδια για τα παιδιά είναι τα Διπλά και τα Διασυλλογικά. Και οι δύο μορφές αγώνων 
έχουν αμεληθεί και πρέπει να τους χαρίσουμε την θέση που τους αξίζει. 
Σχεδιάσθηκε να διεξαχθούν κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω αγώνες Tennis 10s, Junior και Αντρών-Γυναικών. 
 

 4 Open U10 κόκκινου επιπέδου (3 ομαδικά και 1 ατομικό) 
 4 Open U10 πορτοκαλί επιπέδου (3 ομαδικά και 1 ατομικό) 
 4 Open U10 πράσινου επιπέδου (2 ομαδικά και 2 ατομικά) 

 
 5 Ενωσιακά Πρωταθλήματα για Α-Κ U12, U14, U16 
 3 Ενωσιακά  & 2 Open για Α-Κ U18 
 1 Master Πρωτάθλημα για Α-Κ U12, U14 και U16 

 
 1 Διασυλλογικό για Α-Κ U12, U14 και U16 

 
 1 Open Α-Κ U12, U14, U16 και U18 (ή ενιαία κατηγορία U16-U18) 
 4 Open Διπλού ή/και Διπλού-Μικτού για Α-Κ U12, U14 και U18  
 1 τουρνουά προετοιμασίας για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

  
 2 Open Πανελλαδικά ΕΦΟΑ Ανδρών-Γυναικών με prize money 

 
Τα Open και οι αγώνες U10 κάθε κατηγορίας διεξάγονται χωρίς βαθμολογία. 
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ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι στη δύναμη Ελληνικών 
Σωματείων, που είναι μέλη της ΕΦΟΑ. Οι επιτρεπόμενες ηλικίες ανά κατηγορία και έτος γέννησης, 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Έτος γέννησης 

U10 2001 2002 2003 2004     

U12 1999 2000 2001     

U14 1997 1998 1999 2000 2001   

U16 1995 1996 1997 1998    

U18 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 
 
Παρατηρήσεις για κατηγορία U10: 
Η πρόθεση της ITF και της ΕΦΟΑ είναι να γενικευτεί το νέο σύστημα αγώνων (Play & Stay). Η υλοποίηση 
του έχει ήδη ξεκινήσει στα περισσότερα κράτη, τα δε υπόλοιπα προτίθενται να το εφαρμόσουν 
αποκλειστικά το 2012. 
Θα προκηρύσσονται  αγώνες για τα παιδιά U10 τριών επιπέδων: Κόκκινοι, Πορτοκαλί και Πράσινοι. 
Ανάλογα με το επίπεδο κάθε παιδιού, ο σύλλογος και οι προπονητές του θα επιλέγουν κατηγορία και 
τουρνουά. Όλοι οι αγώνες U10 θα διεξάγονται με μπάλες μειωμένης αναπήδησης. Ανάλυση υπάρχει σε 
επόμενο κεφάλαιο. 
 
- Το Κόκκινο είναι το εισαγωγικό επίπεδο. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά 5 ως 8 ετών. 
- Το Πορτοκαλί  είναι το μεσαίο επίπεδο. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά κάτω των 10 ετών, αλλά 
προτρέπουμε να μη δηλώνονται παιδάκια 5 ή 6 ετών. 
- Το Πράσινο είναι το ανώτερο επίπεδο των U10. Συμμετέχουν τα παιδιά 9 και 10 ετών. Με προσοχή και 
σύνεση, σύλλογος και προπονητές μπορούν να δηλώσουν και μικρότερα παιδιά, που όμως την ημέρα 
έναρξης του τουρνουά, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Παρατηρήσεις για κατηγορία U12: 
Επιτρέπεται να παίξουν παιδιά από το έτος που γίνονται 10 χρονών και έχουν ζήσει τα 10α γενέθλια τους 
(πριν την έναρξη του τουρνουά), μέχρι το έτος που ο αθλητής γίνεται 12 χρονών. 
 
Παρατηρήσεις για κατηγορία U14: 
Επιτρέπεται να παίζουν τα παιδιά 12, 13 και 14 χρονών. 
Έχουμε υποβάλει αίτημα στο Δ.Σ. της ΕΦΟΑ, για να μας δοθεί η δυνατότητα, όποιο παιδί παίζει στα U12 
(ανεξάρτητα ηλικίας) και εφόσον διακρίνεται στην κατηγορία του, να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί και στα 
U14. Διάκριση θεωρείται η είσοδος σε οκτάδα Ενωσιακού ή Πανελλαδικού πρωταθλήματος U12. 
 
Παρατηρήσεις για κατηγορία U16: 
Επιτρέπεται να παίξουν παιδιά από το έτος που γίνονται 13 χρονών μέχρι το έτος που γίνονται 16 
χρονών. Αθλητές που επιτρέπεται να παίξουν στα U12 δεν παίζουν εδώ. 
 
Άντρες-Γυναίκες: από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους 
 
Στα Junior πρωταθλήματα της Ένωσης, αν την ίδια εβδομάδα διεξάγονται δύο κατηγορίες, οι αθλητές 
έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μόνο σε μια. 
 

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 
Για όλες τις κατηγορίες U10 ως U18 απαιτούνται τα παρακάτω: 

 Έκδοση δελτίου αθλητή ΕΦΟΑ 
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 Το πιο πάνω δελτίο αθλητή να έχει επ’ αυτού θεώρηση γιατρού, μέχρι ένα (1) έτος. Αν το δελτίο 
τελεί υπό έκδοση, τότε απαιτείται ιατρική βεβαίωση που αναφέρει ότι ο αθλητής μπορεί να 
συμμετέχει σε προπονήσεις και αγώνες. Η βεβαίωση πρέπει να είναι το πολύ ενός έτους και θα 
παραμένει στον φάκελο του Τουρνουά. Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν θα αγωνίζεται χωρίς 
ιατρική βεβαίωση. 

 Κάρτα ασφάλισης, που εκδίδεται από την ΕΦΟΑ στην 1η συμμετοχή του κάθε αθλητή, ανά έτος. 
 Παράβολο συμμετοχής, όπως αναλυτικά ορίζεται παρακάτω. 

 
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Κατηγορία U10: 
 
Θα έχουμε αγώνες Ομαδικούς και Ατομικούς. Η Ένωση επιθυμεί οι Ομαδικοί να είναι πάντα μικτοί 
(αγόρια-κορίτσια) και ενθαρρύνει να γίνονται μικτοί και οι Ατομικοί αγώνες, με δύο έπαθλα ένα για τα 
αγόρια και ένα για τα κορίτσια. 
 
Το Κόκκινο επίπεδο παίζεται σε «κόκκινο» γήπεδο (μισό), με μικρό-χαμηλό φιλέ και τις «κόκκινες 
μπάλες». Σύστημα διεξαγωγής θα είναι Όμιλοι με Round Robin, σε δύο νικηφόρα match-tiebreaks των 7 
πόντων. 
 
Το Πορτοκαλί επίπεδο παίζεται σε «πορτοκαλί» γήπεδο με τις «πορτοκαλί μπάλες». Σύστημα 
διεξαγωγής επίσης, θα είναι Όμιλοι με Round Robin, σε δύο νικηφόρα match-tiebreaks των 7 πόντων. 
 
Το Πράσινο παίζεται σε κανονικό γήπεδο με «πράσινες μπάλες». Το σύστημα διεξαγωγής θα είναι 
ταμπλό, με αγώνες consolation για τους ηττημένους του πρώτου γύρου. Ο αγώνας κρίνεται σε δύο 
νικηφόρα short-sets (4 games / στο 4-4  tie break των 7 πόντων). Το τρίτο set είναι ένα tiebreak των 7 
πόντων. 
Για τα Πράσινα Τουρνουά θα έχουμε εφαρμογή διακριτών θέσεων για την κατάρτιση του ταμπλό (η 8άδα 
του προηγούμενου τουρνουά παίρνει τις θέσεις seeded). Αυτό δεν ισχύει στο 1ο τουρνουά κάθε έτους. 
 
Ομαδικό U10 
Οι ομάδες αγωνίζονται, κατά σειρά σε έναν αγώνα Ομαδικό-Μονό και σε δύο αγώνες Ομαδικού-Διπλού. 
Νικητής αναδεικνύεται ο Όμιλος που έχει τουλάχιστον δύο νίκες ανά συνάντηση. Αν δύο όμιλοι της 
Ένωσης δεν έχουν αρκετά παιδιά-παίκτες, ώστε να συμπληρώσουν ομάδα, μπορούν να κατεβάσουν 
«Μικτή ομάδα». 

Ομαδικό-μονό 
 Παίζεται από δύο ομάδες 4 έως 6 παικτών. 
 Οι παίκτες παρευρίσκονται στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα μαζί με προπονητή, ενώ 

μπορούν να επευφημούν και να παροτρύνουν τους συμπαίκτες τους μόνο ανάμεσα στους 
πόντους. 

 Οδηγίες από τους προπονητές μπορούν να δίνονται στους παίκτες, μόνο ανάμεσα στους 
πόντους και στα games. 

 Ο κάθε αγώνας διεξάγεται σε 1 set των 6 νικηφόρων games, με διαφορά 2 games (6-6 tiebreak). 
Το κάθε game παίζεται από έναν παίκτη που επιλέγει ο προπονητής, με την υποχρέωση όλοι οι 
δηλωθέντες στην ομάδα, να αγωνιστούν, το ελάχιστο, σε 1 game. 

 Ισχύουν όλοι οι άλλοι επίσημοι κανονισμοί του μονού παιχνιδιού. 
 

Ομαδικό-Διπλό 
 Παίζεται σε 1 set των 4 games με διαφορά 2 games (6-6 tiebreak) και τα ζευγάρια αποτελούνται 

από τους συμμετέχοντες στο Ομαδικό-Μονό, με όποια σύνθεση δηλώσει ο προπονητής της 
ομάδας, αμέσως μετά το τέλος του Ομαδικού. 

 Παίζεται σε γήπεδο με διαστάσεις μονού. 
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Λοιπές κατηγορίες: 
 
Όλοι οι αγώνες στις κατηγορίες U12, U14, U16 και U18 θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα πλήρη σετ. Σε 
ελάχιστες και έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. καιρικές συνθήκες), με συνεννόηση-απόφαση επιδιαιτητή, 
υπευθύνου αγώνων και έφορου αγωνιστικού της Ένωσης, θα διεξάγονται σε 2 νικηφόρα mini-sets, tie-
break στο 4-4 των 7 πόντων. Ποτέ όμως σε αγώνες της φάσης των 32 και πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο, η 
κάθε κατηγορία (οι πολυπληθείς) θα έχει και μια έδρα. 
 
Η διεξαγωγή Διπλών, Διπλών-μικτών (μη βαθμολογούμενων, ενωσιακών ή open), όπως και τα Ανδρών-
Γυναικών, θα προκηρύσσονται με την προϋπόθεση της διάθεσης εδρών από τους Ομίλους. 
 
Το Πρωτάθλημα χωρίζεται σε Ατομικό, Διασυλλογικό και Masters. 
 
Ατομικό Πρωτάθλημα 
Σε πάρα πολλούς αγώνες, ένα μεγαλύτερο παιδί και πολύ καλύτερα προετοιμασμένο, βρίσκεται 
αντιμέτωπο στους πρώτους γύρους με ένα νεοεισερχόμενο παιδί. Αυτοί οι αγώνες δεν προσφέρουν 
τίποτα σε κανένα από τους δύο αθλητές. Για την μείωση αυτού του φαινόμενου, μετά το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα (4ο, και 5ο Ενωσιακό),  οι αγώνες U12, U14 και U16 θα έχουν προκριματικά. Οι οκτώ πρώτοι 
στην βαθμολογία (από αυτούς που δηλώθηκαν) θα περιμένουν τους οκτώ των προκριματικών αγώνων. 
Δηλαδή θα έχουμε 16άρι Κυρίως ταμπλό, 8 άμεσες αποδοχές + 8 από τα Προκριματικά. 
Ο αριθμός των αγώνων με το σύστημα <όλοι σε ένα ταμπλό> ή <προκριματικά και κυρίως ταμπλό>, είναι 
ακριβώς ο ίδιος. Ούτως ή άλλως, 64 αθλητές σημαίνει 63 αγώνες και 32 αθλητές σημαίνει 31 αγώνες. 
Όμως το νέο σύστημα δημιουργεί έναν επιπλέον γύρο. Η μόνη δέσμευση του προγραμματισμού είναι, αν 
σε κάποια κατηγορία υπάρχουν 64 αθλητές, ο πρώτος προκριματικός γύρος της (24 αγώνες) να 
ολοκληρώνεται την Παρασκευή. 
 
Εισάγεται ο θεσμός του φιλικού τουρνουά προετοιμασίας για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Οι 8 καλύτεροι 
αθλητές της Ένωσης μας στην Πανελλαδική βαθμολογία κάθε κατηγορίας, θα βρίσκονται την βδομάδα 
πριν τους αγώνες για τουρνουά «όλοι με όλους». Οι αγώνες θα είναι περιορισμένοι (πχ. σε 1 set ή ότι 
αποφασίσουν οι προπονητές τους) και με διάρκεια 2 ημερών (2 πρωινά ή επίσης ότι αποφασίσουν οι 
προπονητές). 
Σε άλλη έδρα (ή και στην ίδια) θα οργανώνεται τουρνουά με τους 8 καλύτερους της Ένωσιακής 
βαθμολογίας (που δεν συμμετέχουν στο προηγούμενο τουρνουά), επίσης για αγώνες προετοιμασίας 
μικρής διάρκειας «όλοι με όλους». 
 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Διοργανώνεται Ενωσιακό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Juniors, όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 
οικονομικά τακτοποιημένοι Όμιλοι. Οι αγώνες γίνονται σε 2 μονά και 1 διπλό. Το σύστημα είναι ταμπλό 
και νοκ-άουτ. Φέτος θα διατηρηθεί, αλλά θα γίνει προετοιμασία, ώστε την επόμενη χρονιά να παίζουν 
«όλοι με όλους» σε ένα ή δύο Groups, ανάλογα με τις συμμετοχές. Επίσης η διασπορά των αγώνων θα 
γίνει σε πολλά Σαββατοκύριακα. 
  
Πρωτάθλημα Masters 
Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου (Νοέμβριος 2011) για τις κατηγορίες U12, U14 και U16 ετών, 
προκηρύσσεται τουρνουά Masters, όπου θα συμμετέχουν οι 8 καλύτεροι αθλητές της Ένωσης ανά 
κατηγορία. Αν αρνηθεί την συμμετοχή του αθλητής της 1ης οκτάδας, το δικαίωμα μεταφέρεται στους πιο 
κάτω στην βαθμολογία, με τη σειρά αλλά μέχρι την 12η θέση. 
Στα Masters οι αθλητές θα αγωνίζονται στην ηλικιακή κατηγορία που επιθυμούν, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις Βαθμολογικής κατάταξης. 
 
Οι αθλητές χωρίζονται σε δύο ομίλους, με αγώνες pool μέσα στον κάθε όμιλο. Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται 
χιαστί, για την ανάδειξη των αθλητών του μικρού και μεγάλου τελικού. Οι 2 επόμενοι χιαστί για την 
κατάταξη τους στις θέσεις 5 ως 8. 
 
Η βαθμολογία στα Masters υπολογίζεται όπως παρακάτω και συμμετέχει για την ανακήρυξη της τελικής 
Ενωσιακής Βαθμολογίας, δεν αθροίζεται όμως στην Πανελλαδική Βαθμολογία. 
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Βαθμολογία Masters 

1ος: 40 5ος: 12 
2ος: 30 6ος: 12 
3ος: 20 7ος: 10 
4ος: 15 8ος: 10 

 
Η Ένωση μας επιθυμεί να αναβαθμίσει ιδιαίτερα το τουρνουά αυτό και να αποτελέσει την κορωνίδα των 
εκδηλώσεων της χρονιάς. Σύντομα θα αποφασιστεί η τελική μορφή και τα κίνητρα για αυτούς τους 
αγώνες.  
. 
 
Παρατηρήσεις για τα Open: 
Η φθίνουσα πορεία των Παναττικών πρωταθλημάτων, μας υποχρεώνει να βελτιώσουμε την μορφή του 
τουρνουά. Προσεχτική επιλογή ημερομηνιών, έγκαιρη ενημέρωση των συλλόγων και άνοιγμα σε όλες τις 
Ενώσεις και όχι αποκλειστικά αυτές της Αττικής. Συγχώνευση σε μία κατηγορία τα U16 και U18 και 
προσπάθεια να γίνει μόνη της σε άλλο Σαββατοκύριακο (ενδεχομένως μαζί με αγώνες Διπλού). 
 

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους ΑΓΩΝΕΣ 
 
Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται: 

 Με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας μας, με e-mail στην διεύθυνση henositennis@yahoo.gr 
 Από το σωματείο που ανήκει ο αθλητής. 
 Και μέχρι την ημερομηνία που αναφέρει η προκήρυξη κάθε διοργάνωσης. 

 
5. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από τους ΑΓΩΝΕΣ 

 
Κάθε αθλητής έχει την δυνατότητα να αποσύρει τη συμμετοχή του από διοργάνωση, εγγράφως και το 
αργότερο μια ημέρα μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, έτσι όπως αυτή καθορίζεται 
στην εκάστοτε προκήρυξη. 
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν τα εξής: 
1. Αθλητής που αποσύρει εγγράφως την συμμετοχή του, μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες 
απόσυρσης αλλά πριν την κλήρωση, τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. 
2. Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση και δεν έχει βεβαίωση γιατρού, 
τιμωρείται με αφαίρεση 5 βαθμών. Αν ξεκίνησε τους αγώνες και εγκατέλειψε αναίτια στην εξέλιξη τους, 
τιμωρείται με τους 5 βαθμούς, παίρνει τους βαθμούς μέχρι του σημείου που αγωνίστηκε. 
4. Απόσυρση χωρίς αφαίρεση βαθμών για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται μόνο μέχρι δύο Πρωταθλήματα 
ετησίως. 
5. Μέσα στους αγώνες ιατρική βεβαίωση χορηγείται μόνο από τον γιατρό των αγώνων. Η χορήγηση αυτή 
(και εφόσον ο αθλητής έχει ολοκληρώσει ένα νικηφόρο αγώνα) δεν αθροίζεται στο όριο των δύο 
γνωματεύσεων (που αναλύθηκε στη προηγούμενη παράγραφο). 
6. Για να μην τιμωρηθεί ο αθλητής, οφείλει να αποστείλει την ιατρική βεβαίωση Α) κατά την διάρκεια των 
αγώνων με fax στην έδρα της διοργάνωσης, Β) μετά την λήξη της διοργάνωσης με e-mail ή fax στην 
Ένωση. Είναι υποχρεωτικό στο επόμενο τουρνουά να κατατεθεί η πρωτότυπη βεβαίωση. Δίνεται χρονικό 
περιθώριο για αυτές τις ενέργειες μέχρι την 1η Πέμπτη μετά το Σαββατοκύριακο των αγώνων. 
7. Αν Αθλητής γίνει δεκτός σε επίσημο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές τουρνουά, μετά την κλήρωση και δεν 
παρουσιαστεί στους αγώνες, λόγω της μετάβασης του στο εξωτερικό, πρέπει να προσκομίσει το ταμπλό 
(ή το link του site όπου έχει αναρτηθεί το ταμπλό), όπου θα αποδεικνύεται η συμμετοχή του στο 
τουρνουά. Και εδώ, δίνεται χρονικό περιθώριο μέχρι την 1η Πέμπτη μετά το Σαββατοκύριακο των 
αγώνων. 
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6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

 Στα Ατομικά Πρωταθλήματα το παράβολο ορίζεται σε 20€ ανά αθλητή. Τα 17€ είναι για τον 
διοργανωτή Όμιλο και τα 3€ είναι δικαιώματα για την Ένωση. 

 Αν το τουρνουά είναι αμιγώς Διπλών, το παράβολο είναι 10€ ανά αθλητή και το 1,5€ είναι τα 
δικαιώματα της Ένωσης. 

 Αν παράλληλα με τα Μονά διεξαχθούν και αγώνες Διπλού, θα υπάρχει επιπλέον παράβολο 
συμμετοχής 5€ ανά αθλητή, μόνο για τον διοργανωτή Όμιλο. Αν αθλητής συμμετάσχει μόνο στα 
Διπλά, το παράβολο συμμετοχής θα είναι 10€ μόνο για τον διοργανωτή Όμιλο.  

 Στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 20€. 
 Στα κόκκινα και πορτοκαλί τουρνουά των U10, η συμμετοχή θα είναι 10€ (2€ για την Ένωση). 

 
Από το 4ο Ενωσιακό και μετά, οι αθλητές οφείλουν να έχουν καταβάλλει το παράβολο την ώρα της 
δήλωσης τους. Δηλαδή οι σύλλογοι όταν δηλώνουν τους αθλητές τους σε τουρνουά, πρέπει να έχουν ήδη 
εισπράξει το αντίτιμο του sign-in όλων των συμμετοχών τους. Το ποσό αυτό πρέπει να κατατεθεί σε 
τραπεζικό λογαριασμό της Η’ Ένωσης πριν την έναρξη των αγώνων ή από τον εκπρόσωπο του 
συλλόγου την πρώτη μέρα του τουρνουά στον διοργανωτή σύλλογο. Ο αθλητής που δεν θα λάβει τελικά 
μέρος στους αγώνες, χάνει το ποσό που κατέβαλε. Αν η απουσία ήταν για λόγους υγείας και συνοδευτεί 
με ιατρική βεβαίωση, τότε το ποσό επιστρέφεται. Και εδώ, για ιατρικούς λόγους, επιστρέφεται το ποσό 
του παράβολου μόνο μέχρι δύο φορές ετησίως. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά από συνεννόηση με 
όλους τους συλλόγους μας.  
 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

 Η κλήρωση των αγώνων γίνεται δημόσια στον τόπο, την ημέρα και ώρα που γνωστοποιούνται 
στην προκήρυξη. Μόλις υπάρξει η κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή, η κλήρωση και η 
αυτόματη δημιουργία του ταμπλό, θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Είναι ευθύνη κάθε αθλητή να ενημερωθεί από την από την ιστοσελίδα της Ένωσης ή από τους 
διοργανωτές των αγώνων την ημέρα και ώρα που αγωνίζεται. Όλες οι πληροφορίες θα υπάρχουν 
πάντα και έγκυρα στις προαναφερόμενες πηγές. Καμιά άλλη πηγή εκτός αυτών αναγνωρίζεται. 

 Οι αθλητές που περνούν τον 1ο γύρο με BYE ή με W.O. και χάνουν στον 2ο γύρο, παίρνουν τους 
βαθμούς ηττημένου του 1ου γύρου. 

 Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής των στη διοργάνωση οι αγώνες ενδέχεται να παραταθούν 
κατά μία ή δύο μέρες.  

 Οι αθλητές υποχρεούνται σε 2 αγώνες ημερησίως ανά κατηγορία συμμετοχής και σε διαιτησία αν 
τους ζητηθεί. Ενθαρρύνουμε τους αθλητές να κάνουν με ευχαρίστηση διαιτησίες, όποτε 
προκύπτει ανάγκη, αφού έτσι βοηθούν να ολοκληρώνεται με μεγαλύτερη επιτυχία η διοργάνωση. 

 Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21:30.  
 

8. ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ (alternate on site) 
 
Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο υπό έναρξη τουρνουά, μπορεί να υπογράψει στην ημερήσια λίστα των 
αναπληρωματικών παρόντων, που ανοίγει μισή ώρα πριν την έναρξη και κλείνει με την έναρξη των 
αγώνων. Έτσι, αν δεν παρουσιασθεί κάποιος αθλητής να αγωνισθεί στον πρώτο του αγώνα, ο alternate 
θα πάρει την θέση του. Προηγούνται οι αθλητές που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Ο αθλητής που επιθυμεί να υπογράψει στην λίστα των αναπληρωματικών, 
πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλει το παράβολο συμμετοχής. Αν τελικά δεν αγωνισθεί, το παράβολο 
επιστρέφεται. 
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9. ΕΔΡΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα διεθνών προδιαγραφών, διαφόρων επιφανειών (χωμάτινα, quick, 
συνθετικό πλαστικό, συνθετικό χόρτο, άσφαλτο). 
 
Η διοργάνωση ανατίθεται από την Ένωση σε ομίλους που διαθέτουν τις εξής προδιαγραφές: 

1. Τουλάχιστον 2 ή περισσότερα φωτιζόμενα γήπεδα ίδιας επιφάνειας. Για τουρνουά U10 κόκκινου 
ή πορτοκαλί επιπέδου, αρκεί η διάθεση 1 γηπέδου. 

2. Χώρο διαμονής για τους αθλητές, αποδυτήρια και τουαλέτες με συνεχή υποστήριξη. 
3. Διευθυντή Αγώνων και Γραμματεία 
4. Για τους επίσημους-βαθμολογούμενους αγώνες Γιατρό αγώνων 
5. Bar ή εστιατόριο που θα διαθέτει τα βασικά αναψυκτικά και ελαφρύ φαγητό (τοστ, κτλ.). 
6. Καρέκλες ή κερκίδες για τους θεατές και στεγασμένους χώρους. 
7. Απαραίτητο προσωπικό για γήπεδα, φώτα, κτλ. 
8. Internet για την συμπλήρωση των επίσημων εντύπων, που διαθέτει η Ένωση, για τον έλεγχο των 

αθλητών στην βάση δεδομένων, την αποστολή των αποτελεσμάτων καθώς και άλλων 
πληροφοριών στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας της Ένωσης. 

9. Κύπελα-μετάλλια για τις απονομές, καθώς και φωτογραφική μηχανή για τα στιγμιότυπα των 
απονομών. 

 
10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 
1. Τα σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση επίσημου βαθμολογούμενου Πρωταθλήματος, 

πρέπει να έχουν διαιτητική ομάδα, που θα περιλαμβάνει επιδιαιτητή και τους αναγκαίους βοηθούς 
του, ανάλογα με τις συμμετοχές. 

2. Ο κάθε αθλητής υποχρεούται σε διαιτησία, εφόσον του ζητηθεί από τον Επιδιαιτητή ή βοηθό του. 
Μπορεί να ζητηθεί σε παίκτη που νίκησε τον πρόσφατο αγώνα του, να παρατείνει την παραμονή 
του στην έδρα του τουρνουά, ώστε να προσφέρει διαιτησία. 

3. Αθλητής για να διαιτητεύσει σε αγώνα, όπου παίζει συναθλητής του από τον ίδιο Σύλλογο, 
χρειάζεται η συμφωνία και των δύο αγωνιζόμενων. 

4. Άρνηση διαιτησίας μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό από την συνέχεια του τουρνουά. 
 

11. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

 Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και για την δημιουργία του ταμπλό κάθε τουρνουά, η 
βαθμολογία θα είναι αθροιστική, χρησιμοποιώντας όμως μέχρι 3 τουρνουά. 

 Βεβαίως, με τον ίδιο τρόπο θα επιλέγονται και οι αθλητές των Masters. 
 Σε περίπτωση μη διεξαγωγής 5 τουρνουά, θα μετριέται το «50%+1» των καλύτερων 

πρωταθλημάτων που διεξήχθησαν. 
 Η Τελική Βαθμολογία της Ένωσης θα βγαίνει από την τελική προ των Masters συν τους βαθμούς 

των Μasters (σε όσες κατηγορίες γίνεται). 
 Η βαθμολογία του καλύτερου Ενωσιακού τουρνουά (με τους παρακάτω όρους) θα 

συμπεριλαμβάνεται στην Βαθμολογία ΕΦΟΑ. 
 
Για να δεχθεί η ΕΦΟΑ βαθμούς από Ενωσιακό, πρέπει ο αθλητής να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 
50%+1 των πρωταθλημάτων της κατηγορίας που επιθυμεί (υπό κανονικές συνθήκες 3). Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα αποστέλλεται βαθμός στην Πανελλαδική Βαθμολογία. Σημειώνουμε ότι το σύνολο 3, 
μπορεί να εξασφαλίσει ο αθλητής, στέλνοντας στην Ένωση το ταμπλό (ή το link του site όπου έχει 
αναρτηθεί το ταμπλό), όπου θα αποδεικνύεται η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές τουρνουά. 
τουρνουά αυτό υπολογίζεται σαν 1 συμμετοχή, όμως η βαθμολογία του δεν χρησιμοποιείται. 
Ο πιο πάνω περιορισμός δεν ισχύει για την Ενωσιακή βαθμολογία. 
 

12. ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Η Ενωσιακή βαθμολογία εκδίδεται σύντομα μετά την λήξη των πρωταθλημάτων. 
Μετά το τέλος του κάθε Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά και μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας 
στο site της Ένωσης, ο υπεύθυνος κάθε Ομίλου, έχει την δυνατότητα να στείλει την διαφωνία του  με 
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email στον έφορο αγωνιστικού της Ένωσης. Αυτός έχει την υποχρέωση εντός 5 ημερών, να στείλει την 
απάντηση του, που θα είναι και η οριστική άποψη της Ένωσης. Διαφωνίες που εκφράστηκαν μετά την 
κλήρωση κάποιου ταμπλό ή μόνο 2 ημέρες πριν την κλήρωση, δεν δημιουργούν προϋποθέσεις 
επανάληψης της κλήρωσης, εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο έφορος. 
 

Νικητές 64άρι 32άρι 16άρι 8άρι 
1ος 20 20 20 20 
2ος 15 15 15 12 

3ος-4ος 10 10 7 3 
5ος-8ος 7 7 3 1 
9ος-16ος 5 3 1  
17ος-32ος 3 1   
33ος-64ος 1    

64ος και κάτω 0,5    
 

 
13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 
Ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ελεύθερες ημερομηνίες, μπορεί να προκηρύσσονται από την Ένωση 
τουρνουά χωρίς βαθμολογία. Σε αυτά οι 8 πρώτοι της Ενωσιακής βαθμολογίας ανά κατηγορία θα 
μπαίνουν στο ταμπλό σε επόμενο γύρο ή δεν θα συμμετέχουν. 
 
Αγώνας κάθε επιπέδου, εκτός των αναφερομένων στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΦΟΑ και της 
Ένωσης για να θεωρηθεί ως Αγωνιστική Δραστηριότητα, πρέπει: 

 να έχει σταλεί έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή ή την προκήρυξη σε ΕΦΟΑ ή 
Ένωση. 

 να ορισθεί επίσημος επιδιαιτητής ή παρατηρητής από ΕΦΟΑ ή Ένωση. 
 να αναφέρεται στην προκήρυξη ο επίσημος επιδιαιτητής ή παρατηρητής  
 να σταλεί ταμπλό αγώνων μετά την κλήρωση και αποτελέσματα μέσα σε 3 μέρες μετά την 

ολοκλήρωση στην ΕΦΟΑ και στην Ένωση με έκθεση του παρατηρητή ή επιδιαιτητή. 
 Να πληρεί όλους τους κανόνες και προϋποθέσεις που έχουν και οι επίσημοι αγώνες (δελτίο 

αθλητή, κάρτα, κενή ημερομηνία, ιατρική κλπ.)  
 

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Ο Επιδιαιτητής (ή ο Διοργανωτής) έχει την υποχρέωση μια φορά μέσα στην ημέρα και στο τέλος κάθε 
ημέρας, να στέλνει το ταμπλό, με συμπληρωμένα τα μέχρι εκείνο το σημείο αποτελέσματα, στον έφορο 
αγωνιστικού ή σε όποιον άλλο του ζητηθεί. 
Ο Επιδιαιτητής (ή ο Διευθυντής του τουρνουά) υποχρεούται να στείλει εντός 2 ημερών τα οριστικά 
αποτελέσματα των αγώνων μαζί με την Αναφορά του, το έντυπο sigh-in και την κατάσταση καρτών 
αθλητών. Λάθη των Επιδιαιτητών και πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους θα λαμβάνονται υπόψη 
για επόμενες αναθέσεις και θα μπορούν να επιφέρουν και ποινή από την Ένωση. 
Σε κάθε Πρωτάθλημα, ο Επιδιαιτητής των αγώνων ή ο παρατηρητής της Ένωσης πρέπει να συντάσσει 
Έκθεση Αξιολόγησης του διοργανωτή Ομίλου, που θα αποστέλλεται στον έφορο αγωνιστικού της 
Ένωσης. 
Επίσης, οι συμμετέχοντες στο τουρνουά αθλητές, γονείς και προπονητές έχουν την δυνατότητα επώνυμα, 
να προβαίνουν σε σχολιασμό, για την περαιτέρω βελτίωση των διοργανώσεων. Αν οι παρατηρήσεις 
δοθούν στον επιδιαιτητή, αυτός υποχρεούται να τις συμπεριλάβει στον φάκελο των αγώνων. 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος: Βαγγέλης Πετρόχειλος 
Ο Γενικός Γραμματέας: Κώστας Γιακουμής 
Ο Έφορος Αγωνιστικού: Κώστας Κουτσάφτης 


