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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2010 
 

Ι. ΑΓΩΝΕΣ 
 
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Α.1. Στην κατηγορία των junior σχεδιάσθηκε να διεξαχθούν οι παρακάτω αγώνες: 

 3 Ενωσιακά Πρωταθλήματα για Α-Κ 10 ετών (Μη βαθμολογούμενα)  
 2 Ομαδικά για Α-Κ 10 ετών (Μη βαθμολογούμενα)  
 2 Ατομικά για Α-Κ 9 ετών (Μη βαθμολογούμενα)  
 5 Ενωσιακά Πρωταθλήματα για Α-Κ 12,14,16 και 18 ετών  
 2 Open για Α-Κ 10 ετών  
 1 Διασυλλογικό για Α-Κ 12,14 και 16 ετών  
 1 Παναττικό Πρωτάθλημα Α-Κ 10, 12, 14, 16 και 18 ετών (Μη βαθμολογούμενο)  
 1 Master Πρωτάθλημα για Α-Κ 12,14 και 16 ετών  
 1 Διπλό για Α-Κ 14,16 και 18 ετών (Μη βαθμολογούμενο)  

  
Α.2. Στην κατηγορία των Ανδρών- Γυναικών σχεδιάσθηκε να διεξαχθούν οι παρακάτω αγώνες: 

 4 Open Ανδρών - Γυναικών 
 4 Ενωσιακά Open Ανδρών - Γυναικών 

 

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες, Ομογενείς και αλλοδαποί αθλητές νόμιμα 
εγγεγραμμένοι στη δύναμη Ελληνικών αναγνωρισμένων Σωματείων-Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. (από το δέκατο 
τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους αν πρόκειται για διοργάνωση Ανδρών-Γυναικών) 
Αθλητές κάτω των 10 ετών:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί τα έτη 2000 και 2001. Οι αγώνες διεξάγονται 
χωρίς βαθμολογία αλλά με την εφαρμογή των διακριτών θέσεων για την κατάρτιση του ταμπλό και θα 
χρησιμοποιούνται οι soft μπάλες δηλαδή οι GREEN BALLS, ή STAGE 1 BALLS, ή 75% της πίεσης της 
κανονικής μπάλας. Η αγωνιστική δραστηριότητα της Η΄ Ένωσης στην κατηγορία αυτή για το 2010, 
περιλαμβάνει 3 Ενωσιακά Πρωταθλήματα Α-Κ 10, 2 Ομαδικά Α-Κ 10, 2 Open Α-Κ-10 και 2 Ατομικά Α-Κ 9 
ετών. Οι αγώνες αυτής της μορφής προκρίνουν περισσότερο τη συμμετοχή και την «υγιέστερη» εισαγωγή 
των μικρών αθλητών/τριών στο αγωνιστικό τένις, παρά με το αποτέλεσμα και τη διάκριση, γεγονός που 
θα συντελέσει στην μακροχρόνια παραμονή των παιδιών στο τένις και κατά συνέπεια στην αύξηση της 
βάσης του αθλήματος. 
Αθλητές κάτω των 12 ετών:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 και 1999. Ειδικά οι αθλητές που 
έχουν γεννηθεί το έτος 1998 έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και στην κατηγορία κάτω των 14 ετών. 
Αθλητές κάτω των 14 ετών:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 1997 και 1998. Ειδικά οι αθλητές 
που έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 και 1997 έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και στην κατηγορία κάτω των 16 
και κάτω των 18 ετών. 
Αθλητές κάτω των 16 ετών:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 1995 1996 και 1997. 
Αθλητές κάτω των 18 ετών:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί τα έτη 1992, 1993, 1994 1995, 1996 και 1997. 
 
Επισημάνσεις:  

 Στο Master όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται ΜΟΝΟ στην ηλικιακή κατηγορία την οποία 
ανήκουν.  

 Στα Open Ε.Φ.Ο.Α. ή Open Ένωσης junior πρωταθλήματα, στις κατηγορίες που 
διεξάγονται την ίδια εβδομάδα, οι αθλητές και αθλήτριες έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος 
μόνο σε μια κατηγορία την οποία και θα επιλέγουν. 

 



Η αγωνιστική δραστηριότητα της Η΄ Ένωσης στις κατηγορίες των 12, 14, 16 και 18 ετών για το 
2010, περιλαμβάνει συνολικά 
5 Ενωσιακά Πρωταθλήματα,  
1 Διασυλλογικό Junior,  
1 Παναττικό Πρωτάθλημα,  
1 Master Πρωτάθλημα,  
1 Διασυλλογικό Ανδρών Γυναικών,  
4 Open Ανδρών Γυναικών (της Ομοσπονδίας),  
4 Open Ανδρών Γυναικών (της Ένωσης χωρίς μεταφορά της βαθμολογίας στην Πανελλαδική) 
1 Διπλό Junior μη βαθμολογούμενο. 
 
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
Για όλες τις κατηγορίες 10-12-14-16-18 ετών απαιτούνται τα παρακάτω:  

 Έκδοση δελτίου αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. 
 Θεωρημένο δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. ενός (1) έτους από γιατρό. 
 Ιατρική βεβαίωση που αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες σε 

περίπτωση που το δελτίο τελεί υπό έκδοση. 
 Η προσκόμιση πρόσφατης (1ος έτους) ιατρικής βεβαίωσης είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις 

που το δελτίο αθλητή δεν είναι πρόσφατα (1 έτος) σφραγισμένο από ιατρό. Σε αυτή την 
περίπτωση η ιατρική βεβαίωση θα παραμένει (κατατίθεται) στον επιδιαιτητή των αγώνων και θα 
υπάρχει στον φάκελο του Τουρνουά, που κατατίθεται στα γραφεία της Ένωσης με το πέρας 
αυτού.  

 Κάρτα ασφάλισης που εκδίδεται στην πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, που θα αγωνιστεί ο 
αθλητής. 

 
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Το Πρωτάθλημα χωρίζεται σε Ατομικό, Διασυλλογικό, Master και Ομαδικό για την κατηγορία των 10 ετών. 
Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των παιδιών ειδικά στα πρώτα τουρνουά και για την καλύτερη 
διευκόλυνση τους προκειμένου να αγωνίζονται σωστά, οι αγώνες τους από αυτή την χρονιά θα 
διεξάγονται σε δύο (2) νικηφόρα πλήρη σετ (πλην ελαχίστων εκτάκτων περιπτώσεων π.χ. καιρικές 
συνθήκες, όπου με απόφαση του επιδιαιτητή, του υπευθύνου των αγώνων και του εφόρου 
αγωνιστικού της ένωσης θα διεξάγονται σε δύο (2) mini set) και προς τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε 
από το Δ.Σ. η κάθε κατηγορία (τουλάχιστον στις πολυπληθείς) να έχει και μια έδρα.  
Γ1. Ατομικό Πρωτάθλημα 
Η Ένωση για το έτος 2010, σχεδιάζει την διοργάνωση 5 Ενωσιακών Πρωταθλημάτων για τις κατηγορίες 
Α-Κ 12, 14, 16 και 18 ετών (τέσσερεις χωριστές κατηγορίες) με ανοικτό ταμπλό, 3 Ενωσιακά 
Πρωταθλήματα για Α-Κ 10 ετών μη βαθμολογούμενα και 2 Ενωσιακά Πρωταθλήματα για Α-Κ 9 ετών 
(γεννηθέντες το έτος 1999) μη βαθμολογούμενα επίσης, ένα το πρώτο και ένα το δεύτερο εξάμηνο 
σύμφωνα με την πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής. Επίσης και για πρώτη φορά σχεδιάζει ύστερα από 
σχετική απόφαση την διεξαγωγή 4 Ενωσιακών Open πρωταθλημάτων Ανδρών -Γυναικών άνω των 14 
ετών εφάμιλλων αυτών της Ομοσπονδίας.  
Επίσης για πρώτη φορά σχεδιάζεται η διεξαγωγή ενός διπλού μη βαθμολογούμενου για Α-Κ 14,16 και 18 
ετών, το οποίο θα οργανώνεται πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior με σκοπό την σωστότερη 
προετοιμασία των παιδιών που μέσω του Πανελληνίου επιδιώκουν την συγκέντρωση μορίων για τις 
Πανελλαδικές εξετάσεις τους. Τόσο τα 4 Ενωσιακά Ανδρών -Γυναικών όσο και το διπλό θα 
προκηρύσσονται με την προϋπόθεση της διάθεσης εδρών από τους Ομίλους της Ένωσης.  
Γ2. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Διοργανώνεται Διασυλλογικό Πρωτάθλημα (τόσο για τις κατηγορίες Junior, όσο και για την κατηγορία 
Ανδρών - Γυναικών) στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένοι και οικονομικά 
τακτοποιημένοι Όμιλοι που ανήκουν στην δύναμη της Η΄ Ένωσης. Οι αγώνες θα διεξάγονται με το 
σύστημα νοκ-άουτ και σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην προκήρυξη. 
Γ3. Πρωτάθλημα master  
Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου ( Νοέμβριος 2010) προκηρύσσεται ένα mαster τουρνουά όπου θα 
συμμετέχουν οι 8 καλύτεροι αθλητές της Ένωσης με αγώνες pool για την ανάδειξη των καλυτέρων 
αθλητών/τριών κάθε κατηγορίας. Οι κατηγορίες είναι 12 - 14 και 16 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
όσοι/ες έχουν καταταχθεί έως την δωδέκατη θέση.  
Στο Πρωτάθλημα Master όλοι οι αθλητές αγωνίζονται μόνο στην ηλικιακή κατηγορία την οποία ανήκουν. 
Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχουν και αναπληρωματικοί που θα κληθούν εάν κάποιοι από τους 8 δεν 
δηλώσουν συμμετοχή.  



Κενές θέσεις που πιθανόν να υπάρξουν λόγω μη εμφανίσεως αθλητού την ώρα έναρξης των αγώνων της 
κατηγορίας του θα συμπληρωθούν από τους επί τόπου αναπληρωματικούς (alternate on site). 
Επί τόπου αναπληρωματικός ( alternate on site) μπορεί να δηλώσει κάθε αθλητής/τρια που βρίσκεται 
στους πρώτους 12 της Τελικής Ενωσιακής. Όσοι έχουν καταταχθεί μετά την 12η θέση της Τελικής 
Ενωσιακής κατάταξης δεν δύναται να συμμετέχουν στο master πρωτάθλημα ούτε ως αναπληρωματικοί. 
To Μaster θα βαθμολογείται ως κάτωθι: 

1ος 40 
2ος 30 
3ος 20 
4ος 18 
5ος 16 
6ος 14 
7ος 12 
8ος 10 

για την ανακήρυξη της Τελικής Βαθμολογίας της Ένωσης, δεν θα προσμετράτε όμως ως Ενωσιακό για 
την Πανελλαδική Βαθμολογία.  
Γ4. Ομαδικό για κάτω των 10 ετών 
Οι ομάδες αγωνίζονται, κατά σειρά σε έναν αγώνα ΟΜΑΔΙΚΟ-ΜΟΝΟ και σε 
δύο αγώνες ΔΙΠΛΟΥ. Νικητής αναδεικνύεται ο Όμιλος που έχει τουλάχιστον 
δύο νίκες ανά συνάντηση. 
ΟΜΑΔΙΚΟ-ΜΟΝΟ: 
• Παίζεται από δύο ομάδες 4 έως 6 παικτών/τριών. 
• Οι παίκτες-τριες 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/τριες, μόνο ανάμεσα στους πόντους 
και στα games. 
• Οι ομάδες μπορεί να είναι και μεικτές (αγόρια και κορίτσια). 
• Ο κάθε αγώνας διεξάγεται σε 1 set των 6 νικηφόρων games, με διαφορά 2 games (6-6 tie brake). Το 
κάθε game παίζεται από έναν παίκτη/τρια 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. 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΔΙΠΛΑ: 
• Παίζονται όπως ακριβώς προβλέπεται από τους επίσημους κανονισμούς. 
• Παίζονται σε 1 set των 4 games με διαφορά 2 games (6-6 tie brake) και τα ζευγάρια αποτελούνται από 
τους συμμετέχοντες στο ΟΜΑΔΙΚΟ - ΜΟΝΟ, με όποια σύνθεση δηλώσει ο προπονητής της ομάδας, 
αμέσως μετά το τέλος του Ομαδικού. 
Όλοι οι αγώνες στις κατηγορίες θα διεξάγονται σε: 

 Σε δύο (2) νικηφόρα πλήρη σετ για Α-Κ 12, 14, 16 και 18 ετών (πλην ελάχιστων εκτάκτων 
περιπτώσεων π.χ. καιρικές συνθήκες, όπου με απόφαση του επιδιαιτητή, του υπευθύνου 
των αγώνων και του εφόρου αγωνιστικού της ένωσης θα διεξάγονται σε δύο (2) mini set)  

 Δύο (2) νικηφόρα mini set (4 game) με tie break στο 4-4 των πέντε (5) πόντων {ο πρώτος στους 
πέντε (5) πόντους με τουλάχιστον δύο (2) διαφορά} για Α-Κ κάτω των 10 ετών.  

 
Δ. Δήλωση Συμμετοχής στους Αγώνες 

 Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται μέχρι την ημερομηνία που αναφέρει η κάθε προκήρυξη της 
διοργάνωσης. 

 Η δήλωση συμμετοχής θα υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ειδική 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης henositennis@yahoo.gr που δημιουργήθηκε για τον σκοπό 
αυτόν από τα σωματεία. 

 Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από το σωματείο που ανήκει ο αθλητής 
και υποχρεωτικά μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η προκήρυξη της διοργάνωσης (με 
υπογραφές Προέδρου και Γεν. Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου), με την συμπλήρωση 
ειδικού εντύπου της Ένωσης. 

 
Ε. Απόσυρση Συμμετοχής από τους Αγώνες 
  
Κάθε αθλητής/τρια έχει την δυνατότητα να αποσύρει εγγράφως τη συμμετοχή του από αγωνιστική 

mailto:henositennis@yahoo.gr


διοργάνωση το αργότερο μια ημέρα μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών έτσι 
όπως αυτή καθορίζεται στην κάθε προκήρυξη διοργάνωσης. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν τα εξής: 
1. Αθλητής που θα αποσύρει την συμμετοχή του εγγράφως μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες 
απόσυρσης και πριν την κλήρωση, τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών ίση με τον αντίστοιχο πρώτο γύρο της 
διοργάνωσης. 
2. Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση, ή στη διάρκεια των αγώνων, χωρίς 
να προσκομίσει Ιατρική βεβαίωση της οποίας πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει θεωρημένο αντίγραφο από 
τον επιδιαιτητή των αγώνων ή την Ένωση, τιμωρείται με αφαίρεση του 50% της Ενωσιακής του/της 
βαθμολογίας, την οποία είχε εκείνη την χρονική στιγμή και με αφαίρεση βαθμών ίση με τον αντίστοιχο 
τρίτο γύρο της διοργάνωσης, παίρνει όμως τους βαθμούς μέχρι του σημείου που αγωνίστηκε . 
4. Απόσυρση για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται μέχρι δύο Πρωταθλήματα ετησίως χωρίς αφαίρεση 
βαθμών. 
5. Για να μην τιμωρηθεί ο αθλητής/τρια οφείλει να αποστείλει την ιατρική βεβαίωση α) με fax στην έδρα 
της διοργάνωσης πριν από την ώρα διεξαγωγής του προγραμματισμένου αγώνα του/της και μέχρι την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα λήξης της διοργάνωσης.  
6. Ιατρική βεβαίωση μετά την έναρξη των αγώνων και μέχρι το τέλος αυτών χορηγείται μόνο από τον 
ιατρό των αγώνων. Σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος εκτός του χώρου διεξαγωγής των αγώνων, 
αποστέλλεται η ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, άμεσα, στον γιατρό των αγώνων. Ο ιατρός 
των αγώνων έχει το δικαίωμα να μην την κάνει αποδεκτή σύμφωνα με την κρίση του. (απόφ. Εθνικής 
Επιτροπής 20.12.08). 
 
Ζ. Παράβολο Συμμετοχής 
Στα ατομικά Πρωταθλήματα ορίζεται σε 20€ ανά αθλητή εκ των οποίων τα 17€ είναι για τον διοργανωτή 
Όμιλο και τα 3€ είναι δικαιώματα για την Ένωση.  
Εφ΄ όσον διεξάγονται «διπλά», θα υπάρχει επιπλέον παράβολο συμμετοχής ανά αθλητή που θα 
συμμετάσχει στα «διπλά» 5€ για τον διοργανωτή Όμιλο.  
Εφ΄ όσον κάποιος αθλητής συμμετέχει μόνο στα «διπλά», το παράβολο συμμετοχής θα είναι 10€ για τον 
διοργανωτή Όμιλο. 
Στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 20€. 
 
Η. Υποχρεώσεις Αθλητών 

 Η κλήρωση των αγώνων γίνεται δημόσια στα γραφεία της Ένωσης ή της Ομοσπονδίας την ημέρα 
και ώρα που γνωστοποιούνται στην προκήρυξη. 

 Είναι ευθύνη κάθε αθλητή/τριας να ενημερωθεί από την διοργάνωση των αγώνων ή από την 
Γραμματεία της Ένωσης στο τηλέφωνο 210-8975423 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή από 
την ιστοσελίδα της Ένωσης www. henosi.antisfairisi.gr για την ημέρα και ώρα που αγωνίζεται. 
Όλες οι πληροφορίες θα υπάρχουν πάντα και έγκυρα στις προαναφερόμενες πηγές. Καμιά άλλη 
πηγή εκτός των προαναφερόμενων αναγνωρίζεται. 

 Οι αθλητές που περνούν τον 1ο γύρο με BYE ή με W.O. και χάνουν στον 2ο γύρο λαμβάνουν 
πόντους ηττημένου του 1ου γύρου.  

 Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής των στη διοργάνωση οι αγώνες ενδέχεται να παραταθούν 
κατά μία ημέρα.  

 Οι αθλητές υποχρεούνται σε 2 αγώνες ημερησίως ανά κατηγορία συμμετοχής και σε διαιτησία αν 
τους ζητηθεί. Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21:30.  

 
Θ. Επιτόπου Αναπληρωματικός (alternate on site) 
Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο τουρνουά μπορεί να υπογράψει στην ημερήσια λίστα των 
αναπληρωματικών παρόντων που θα ανοίγεται μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων (και θα κλείνει με 
την έναρξη των αγώνων) και θα μπορεί να συμμετέχει εφόσον δεν παρουσιασθεί αθλητής/τρια να 
αγωνισθεί για τον πρώτο του αγώνα. Προηγούνται οι αθλητές που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και σε 
περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση όπου ο αθλητής επιθυμεί να 
υπογράψει την λίστα των αναπληρωματικών τότε θα προβαίνει υποχρεωτικά και στην διαδικασία 
καταβολής του παράβολου συμμετοχής.  
 
Ι. Έδρες Πρωταθλημάτων 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα διεθνών προδιαγραφών, διαφόρων επιφανειών (χωμάτινα, quick, 
συνθετικό πλαστικό, συνθετικό χόρτο, άσφαλτο). 
Η διοργάνωση τους ανατίθεται από την Ένωση σε ομίλους που διαθέτουν τις εξής προδιαγραφές : 

http://www.h_henosi/


 α) Τουλάχιστον 3 ή περισσότερα φωτιζόμενα γήπεδα ίδιας επιφάνειας. 
 β) Χώρος διαμονής και υγιεινής αθλητών. 
 γ) Διευθυντή τουρνουά και επιδιαιτητή LEVEL 1 και άνω. 
 δ) Ιατρό Αγώνων.  
 ε) γραμματεία αγώνων 
 στ) Internet για την συμπλήρωση των επίσημων εντύπων που θα διαθέτει η Ε.Φ.Ο.Α., για τον έλεγχο 
των αθλητών από την βάση δεδομένων αλλά και την αποστολή της βαθμολογίας καθώς και άλλων 
πληροφοριών που χρειάζονται τόσο στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας της Ένωσης όσο και αλλού. 
 
Κ. Διαιτησία 
Για το 2010 αναφορικά με την διαιτησία, προβλέπονται τα εξής:  

1. Τα σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος ή άλλης 
διοργάνωσης της Ένωσης, πρέπει να έχουν επίσημη διαιτητική ομάδα, που θα περιλαμβάνει 
έναν (1) επιδιαιτητή επιπέδου SILVER BADGE ή WHITE BADGE ή LEVEL 1 και αριθμό βοηθών 
επιδιαιτητή, επιπέδου τουλάχιστον LEVEL 1, τέτοιο που θα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της 
“on site” διαιτησίας, στο κάθε Πρωτάθλημα. 

2. Κάθε αθλητής, υποχρεούται σε διαιτησία, αν του ζητηθεί από τον Επιδιαιτητή των αγώνων. Σε 
περίπτωση άρνησης θα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να 
κάνει διαιτησία αθλητής σε αγωνιζόμενο από τον Όμιλό του. 

 
Λ. Βαθμολογία στην κατηγορία Α-Κ 10 ετών 
Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στην κατηγορία 10 ετών.  
 
Μ. Τελική Ενωσιακή Βαθμολογία 
Για την έκδοση της Τελικής Βαθμολογίας προ του Μaster ως προς τα μονά, της αγωνιστικής περιόδου 
2010 θα μετράνε τα 3 καλύτερα από τα 5 συνολικά Πρωταθλήματα και από την Τελική αυτή βαθμολογία 
θα επιλέγονται και οι συμμετέχοντες στο Master. 
Η Τελική Βαθμολογία της Ένωσης για την ανακήρυξη 1ου, 2ου, 3ου κλπ, θα βγαίνει από την τελική προ 
του Master (3 καλύτερα από τα 5 ή σε περίπτωση μη διεξαγωγής πέντε (5) το 50% +1 των καλύτερων 
διεξαγομένων πρωταθλημάτων και από τo Μaster σε όσες κατηγορίες γίνεται - δηλαδή θα προστίθενται 
τα 3 καλύτερα Ενωσιακά και το Μaster). Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και για την 
δημιουργία του ταμπλό, του εκάστοτε τουρνουά, η βαθμολογία θα είναι αθροιστική. Επισημαίνετε ότι η 
βαθμολογία του καλύτερου Ενωσιακού τουρνουά θα συμπεριλαμβάνεται στην Πανελλαδική Βαθμολογία, 
σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής και της Ε.Φ.Ο.Α όπως συμπεριλαμβάνεται στον 
αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α. 
Η παραπάνω τελική ενωσιακή βαθμολογία ισχύει στις περιπτώσεις όπου οι αθλητές συμμετέχουν 
τουλάχιστον σε 3 από τα 5 Ενωσιακά Πρωταθλήματα ή σε περίπτωση μη διεξαγωγής πέντε (5) το 50% 
+1 των καλύτερων διεξαγομένων πρωταθλημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζονται. Παράλληλα 
δεν θα προσμετράτε το καλύτερο Ενωσιακό στην Πανελλαδική Βαθμολογία.  
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του 2008 η τελική βαθμολογία είναι αθροιστική και υπολογίζετε 
εφόσον ο αθλητής έχει συμμετάσχει στο 50%+1 των τουρνουά που έχουν διεξαχθεί  
 
Ν. Έκδοση Βαθμολογίας 
Η Ενωσιακή βαθμολογία εκδίδεται 6 εργάσιμες μέρες μετά την λήξη των πρωταθλημάτων. 
Ν.1. Βαθμολογία Αθλητών όλων των κατηγοριών πλην 10αρια. 
Μετά το τέλος του κάθε Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά και μετά την καταχώρηση της 
βαθμολογίας στο web site: www.henosi.efoa.gr της Ένωσης μας, ο υπεύθυνος κάθε Ομίλου, έχει την 
δυνατότητα εντός τριών (3) ημερών και συγκεκριμένα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή της εβδομάδας 
που έγινε η παραπάνω καταχώρηση, να καταθέσει εγγράφως προς το Δ.Σ. της Ένωσης, την διαφωνία ή 
αντίρρηση του. Ευνόητο είναι ότι οι διαφωνίες ή αντιρρήσεις που ενδεχομένως θα κατατίθενται θα 
αφορούν την βαθμολογία των αθλητών ή αθλητριών του τελευταίου τουρνουά που αναρτήθηκε στο web 
site της Ένωσης και για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους αθλητές ή αθλήτριες του Ομίλου του, μέσω φαξ: 
210-8975429 ή μέσω e-mail: h_enosi@yahoo.gr, με σκοπό την επανεξέταση της καταχωρηθείσας 
βαθμολογίας. 
Ο έφορος αγωνιστικού της Ένωσης πληροφορούμενος την αντίρρηση ή διαφωνία του Ομίλου έχει την 
υποχρέωση εντός πέντε (5) ημερών και συγκεκριμένα το αργότερο μέχρι την προκήρυξη του επόμενου 
Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά της ίδιας κατηγορίας, εγγράφως να αποστείλει την απάντηση 
που θα είναι και η οριστική άποψη της Ένωσης, στον Όμιλο που απηύθυνε το συγκεκριμένο ερώτημα. 
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Όπως είναι κατανοητό από τα παραπάνω, μετά το πέρας των συγκεκριμένων ημερομηνιών δεν θα 
γίνονται δεκτές αντιρρήσεις ή διαφωνίες από κανέναν Όμιλο. 
Επίσης γνωστοποιείται ότι καμία μεμονωμένη αντίρρηση ή διαφωνία δεν θα λαμβάνεται υπόψη της 
Ένωσης.  
  

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    
 
Ξ. Αγωνιστικές Δραστηριότητες Ομίλων, Λοιπές Διοργανώσεις Ένωσης 
 α) Ανάλογα με την συμμετοχή αθλητών στα πρωταθλήματα της Ένωσης και ελεύθερων ημερομηνιών, 
όπου κριθεί απαραίτητο, θα προκηρύσσονται από την Ένωση τουρνουά χωρίς βαθμολογία όπου δεν θα 
μετέχουν οι 8 πρώτοι της Ενωσιακής βαθμολογίας ανά κατηγορία.  
Αγώνας κάθε επιπέδου, εκτός των αναφερομένων στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Φ.Ο.Α. και 
της Ένωσης για να θεωρηθεί ως Αγωνιστική Δραστηριότητα, πρέπει: 

 να έχει σταλεί έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή ή την προκήρυξη σε Ε.Φ.Ο.Α. ή 
Ένωση. 

 να ορισθεί επίσημος επιδιαιτητής ή παρατηρητής από Ε.Φ.Ο.Α. 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 Ε.Φ.Ο.Α 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.)  
 
Ο. Υποχρεώσεις Διοργανωτή Ομίλου 
Η σωστά οργανωμένη και σύμφωνη με τα ισχύοντα στο τένις, διοργάνωση των Πρωταθλημάτων όλων 
των κατηγοριών και επιπέδων, είναι πολύ σημαντική και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης. Για 
το λόγο αυτό, από τη φετινή αγωνιστική χρονιά, καθιερώνεται, σε κάθε Πρωτάθλημα, ο 
Επιδιαιτητής των αγώνων ή ο παρατηρητής της Ένωσης να συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης και 
Βαθμολογίας του διοργανωτή Ομίλου η οποία θα αποστέλλεται στον έφορο αγωνιστικού της Ένωσης και 
θα λαμβάνεται σημαντικά υπόψη για μελλοντική ανάθεση αγώνων στον ίδιο όμιλο.  
Προκειμένου να υλοποιηθεί το προηγούμενο το Δ.Σ. της Ένωσης άμεσα θα ορίσει αντικειμενικά 
και μετρήσιμα κριτήρια βάσει των όποιων θα γίνεται η αξιολόγηση του Ομίλου  
Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα επιβραβεύεται ο διοργανωτής όμιλος για την άρτια και απρόσκοπτη 
διοργάνωση τουρνουά. 
Επίσης για πρώτη φορά από την Ένωση καθιερώνεται διαδικασία παρατηρήσεων και σχολίων, όπου οι 
συμμετέχοντες στο τουρνουά αθλητές, γονείς και προπονητές θα έχουν την δυνατότητα επώνυμα να 
προβαίνουν στον σχολιασμό και στην καταγραφή των απόψεών τους για την περαιτέρω βελτίωση των 
διοργανώσεων. Οι καταγεγραμμένες αυτές παρατηρήσεις θα κατατίθενται από τον επιδιαιτητή στην 
Ένωση προκειμένου αυτή με την σειρά της αφού προηγουμένως τις επεξεργασθεί να φροντίσει για την 
αντιμετώπισή τους.  
Ο Επιδιαιτητής ή ο Διευθυντής του τουρνουά υποχρεούται να στείλει εντός δύο (2) ημερών τα 
αποτελέσματα των αγώνων που διοργανώθηκαν στο σύλλογό τους μαζί με την Αναφορά του Επιδιαιτητή, 
πλήρως συμπληρωμένη το έντυπο sigh in (πλήρως συμπληρωμένο, με υποχρεωτικό αρ. μητρώου 
αθλητή) και λίστα καρτών αθλητών/τριών για την οποία θα φέρει πλήρως την ευθύνη της ορθής 
συμπλήρωσης. 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 περίπτωση 
καταγγελίας πλαστού ταμπλό, την ευθύνη έχει ο επιδιαιτητής ο οποίος θα τιμωρείται με αποκλεισμό. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά οργανωτικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν όσοι Σύλλογοι 
ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση Πρωταθλημάτων και είναι: 

- Οργανωτική Επιτροπή 



- Διευθυντής Αγώνων 
- Επιδιαιτητής 
- Διαιτητές 
- Γραμματεία 
- Ελάχιστες παροχές προς αθλητές 
- Ιατρική κάλυψη 
- Ελάχιστες απαιτούμενες εγκαταστάσεις 
- Απαραίτητο προσωπικό 
- Απαραίτητες ενέργειες πριν την έναρξη του τουρνουά 
- Απαραίτητες ενέργειες κατά την διάρκεια. 
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