
ΕΝΩΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: henositennis@yahoo.gr 

Σθλ: 210-7563170-1-2 
 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.:34         Ακινα 28/11/2012  
 
Η Η’ Ζνωςθ ανακζτει ςτισ Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Α.Κ.Α. Μαρακϊνα (λίμαν 31, παραλία 
Μαρακϊνοσ τθλ: 2294055481) τθν οργάνωςθ του ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ-
ΓΤΝΑΙΚΩΝ Γ’ κατθγορίασ.  
 
Ζναρξη αγϊνων: Παραςκευι 7 Δεκεμβρίου 2012  
Λήξη: Κυριακι 9 Δεκεμβρίου 2012  
 
Δηλϊςεισ μζχρι: Σετάρτθ 5 Δεκεμβρίου 2012  
Οι ςφλλογοι δθλϊνουν με Email ςτο: henositennis@yahoo.gr. Όποιοσ δεν λάβει απάντθςθ αποδοχισ 
του Email του, παρακαλοφμε να τθλεφωνεί ςτθν Ζνωςθ μασ.  
 
Aπόςυρςη: Μζχρι τθν Πζμπτθ 6/12/2012 και ϊρα 13:00 με e mail ςτθν ίδια διεφκυνςθ.  
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι ςφλλογοι τθσ Ζνωςθσ μασ που δεν ανικουν ςτθν Α’ ι Β’κατθγορία, 
με ακλθτζσ τουσ, που ανικουν ςτθ δφναμθ τθσ ΕΦΟΑ.  
 
Οι όροι Ακλθτισ, Παίκτθσ, κτλ. ςυμπεριλαμβάνουν και Ακλιτρια, Παίκτρια, κτλ.  
  
SIGN-IN:  
Άντρεσ: Παραςκευι 7 Δεκεμβρίου, 15:00- 15:30  

Γυναίκεσ: άββατο 8 Δεκεμβρίου, 08:30- 09:00  

 
Τπεφθυνοσ αγϊνων: Παναγόπουλοσ ταφροσ(6945560934)  
Επιδιαιτητήσ αγϊνων: Σερζηα Σαμπόςθ (6957160608) 
Ιατρική Κάλυψη: Θα ανακοινωκεί  
Γήπεδα: 8 hard 
 
Τποχρεϊςεισ ακλθτϊν: ακλθτικι ταυτότθτα, κεωρθμζνο δελτίο ακλθτι ΕΦΟΑ από γιατρό (πρόςφατθ 
κεϊρθςθ μζχρι 1 ζτοσ), τιρθςθ κϊδικα ςυμπεριφοράσ και κανονιςμοφ του ακλιματοσ, διαιτθςία αν 
τουσ ηθτθκεί, με ποινι αποκλειςμοφ από τθν ςυνζχεια του τουρνουά ςε περίπτωςθ αρνιςεωσ.  
Παράβολο ςυμμετοχισ: 50 ευρϊ  
  
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:  
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν με Σαμπλό και ςφςτθμα Knock-out. Σο κάκε ωματείο ςυμμετζχει με μία 
ομάδα.  
 
. Η κάκε ομάδα ςυμμετζχει, με 2 παίκτεσ (υποχρεωτικά) και 2 αναπλθρωματικοφσ (προαιρετικά), 
κακϊσ και με ζναν προπονθτι (υποχρεωτικά). τθν περίπτωςθ που κάποια ομάδα αδυνατεί να ζχει 
προπονθτι, μπορεί να ςυμμετάςχει και αντί για προπονθτι να οριςτεί από το ωματείο ζνασ 
αρχθγόσ, ο οποίοσ μπορεί να είναι και κάποιοσ από τουσ παίκτεσ τθσ ομάδασ.  
 
. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν παίκτεσ που ζχουν γεννθκεί από το 1998 και πριν. 
 
. Ομάδα που δεν κα δθλϊςει ςυμμετοχι ι που κα δθλϊςει ςυμμετοχι αλλά δεν κα ςυμμετάςχει ςτο 
Πρωτάκλθμα του 2012, κα παραμζνει ςτθν Γϋ Κατθγορία.  



Η ςειρά των αγϊνων κάκε ςυνάντθςθσ κα είναι: 2 vs2, 1 vs 1 και Διπλό  
 
Οι αγϊνεσ των μονϊν κα διεξαχκοφν ςτα 2 νικθφόρα sets, με tie-break 7 πόντων ςε κάκε set. Οι 
αγϊνεσ των διπλϊν κα διεξαχκοφν ςτα 2 νικθφόρα sets (6 games) με tie-break ςε κάκε set χωρίσ 
πλεονζκτθμα (no-ad scoring system) και ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ (1-1 set) κα διεξάγεται ζνα match 
tie-break των 10 πόντων.  
  
τθν περίπτωςθ που κάποιοσ παίκτθσ τραυματιςτεί, πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα του και δεν υπάρχει 
αναπλθρωματικόσ, θ ομάδα ςυνεχίηει να αγωνίηεται κανονικά, με τθ ςειρά που ζχει αρχικά δθλωκεί, 
χάνοντασ όμωσ τον αγϊνα του τραυματιςμζνου παίκτθ με ςκορ 6-0 6-0.  
 
Εφίςταται θ προςοχι ςτο άρκρο 31 των κανόνων τζνισ I.T.F. «Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ ςε 
αγϊνα ομάδων ζνασ παίκτθσ μπορεί να δζχεται οδθγίεσ από τον προπονθτι του, ο οποίοσ κάκεται 
μζςα ςτο γιπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγι πλευράσ γθπζδων, όχι όμωσ όταν οι παίκτεσ αλλάηουν 
γιπεδα ςτο tie-break».  
 
Διαδικαςία υμμετοχισ Παικτϊν: το sign-in τθσ κάκε ομάδασ πρζπει υποχρεωτικά να παρουςιαςτοφν 
δφο παίκτεσ, προκειμζνου να κεωρθκεί πλιρθσ θ ομάδα και να μπορζςει να ςυμμετάςχει. Αν δεν 
παρουςιαςτοφν ςτο sign-in δφο παίκτεσ, θ ομάδα κα κεωρθκεί ωσ μθ πλιρθσ.  
 
Η διλωςθ ςυμμετοχισ τθσ κάκε ομάδασ πρζπει να γίνει υποχρεωτικά από τον προπονθτι τθσ και να 
υπογράψουν μπροςτά ςτον Επιδιαιτθτι , τουλάχιςτον οι δφο παρόντεσ παίκτεσ. Ο προπονθτισ, 
πρζπει να δθλϊςει τουσ παίκτεσ του, κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ:  
 

1. Οι παρόντεσ παίκτεσ δθλϊνονται υποχρεωτικά με τθ ςειρά που κα ζχουν ςτθν Πανελλινια 
κατάταξθ Ανδρϊν. Αν υπάρχουν ιςόβακμοι ι αβακμολόγθτοι παίκτεσ, δθλϊνονται με τθν 
ςειρά που επικυμεί ο προπονθτισ τουσ. Η ςειρά όλων των παικτϊν παραμζνει όπωσ είναι 
ςτθν αρχικι διλωςθ τθσ ομάδασ τθν 1θ θμζρα, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει κακϋ όλθ τθν 
διάρκεια των αγϊνων. Ο αναπλθρωματικόσ, που είναι ι αβακμολόγθτοσ ι με μικρότερθ 
βακμολογία από εκείνθ των δφο βαςικϊν, αν αγωνιςτεί, μπορεί να αγωνιςτεί μόνο ωσ #2 και 
ςτα διπλά, ενϊ ςτθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ αναπλθρωματικοφ, θ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ 
ανάλογα με το ποιοσ παίκτθσ αντικακίςταται μπορεί να ζχει τισ εξισ μορφζσ:  

. Αντικατάςταςθ του 1 (το 2 αγωνίηεται ωσ 1, ο αναπλ. αγωνίηεται ωσ 2) 

. Αντικατάςταςθ του 2 (το 1 αγωνίηεται ωσ 1, ο αναπλ. αγωνίηεται ωσ 2) 
 

2. Δθλϊνονται οι παρόντεσ με τθ ςειρά που είναι βακμολογθμζνοι και ο μθ παρϊν δθλϊνεται 
ωσ αναπλθρωματικόσ. Επιςθμαίνουμε ότι για τον υπολογιςμό τθσ ωματειακισ βακμολογίασ 
των ομάδων, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κλιρωςθ των αγϊνων, κα προςμετριςει θ 
βακμολογία μόνο των δφο παρόντων παικτϊν και όχι θ βακμολογία του αναπλθρωματικοφ 
ακόμα και αν είναι μεγαλφτερθ από εκείνθ του ενόσ ι και των δφο άλλων. Όςο αφορά τθ 
χρθςιμοποίθςθ του βακμολογοφμενου αναπλθρωματικοφ, ςε κάποια ςυνάντθςθ, αυτό κα 
γίνει, με τθν προχπόκεςθ ότι ο παίκτθσ κα αγωνιςτεί ςτθ κζςθ που τον τοποκετεί θ 
βακμολογία του και όχι υποχρεωτικά ωσ 2, όπωσ προβλζπεται για τουσ αβακμολόγθτουσ 
αναπλθρωματικοφσ. 

 
τα διπλά μποροφν να αγωνιςκοφν όποιοι παίκτεσ από τουσ δθλωκζντεσ ςτο sign-in, επιλζξει ο 
προπονθτισ κάκε ομάδασ, χωρίσ κάποιον περιοριςμό. Ο Επιδιαιτθτισ ελζγχει και αλλάηει τθν ςειρά 
διλωςθσ των παικτϊν από το ωματείο τουσ, αν διαπιςτϊςει λάκοσ ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ.  
 
Σα ςωματεία μιςι ϊρα πριν τθν ζναρξθ κάκε ςυνάντθςθσ πρζπει να δίνουν ςτον Επιδιαιτθτι κατά 
ςειρά τουσ παίκτεσ που κα αγωνιςκοφν ςτα μονά. Δζκα (10) λεπτά αφοφ τελειϊςουν τα μονά 



παιχνίδια παραδίδονται οι δθλϊςεισ των διπλϊν ςτον Επιδιαιτθτι ςυγχρόνωσ και από τισ δφο ομάδεσ 
αντιπάλουσ κάκε φορά. Αν ςτο διπλό ζχει δθλωκεί παίκτθσ που αγωνιηόταν ςτο μονό που τελείωςε 
τελευταίο δικαιοφται 30’ ξεκοφραςθσ πριν αγωνιςκεί ςτο διπλό.  
 
Για την άνοδο ςτην Β’ Εθνική ιςχφει ότι προβλζπεται ςτον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό τησ ΕΦΟΑ.  
* Ζνςταςθ μπορεί να γίνει άμεςα για όλα τα κζματα Κανονιςμϊν και διαδικαςίασ προσ τον 
Επιδιαιτθτι με παράβολο 100,0 € από τον αρχθγό-υπεφκυνο του ςυλλόγου εκτόσ των αποφάςεων 
κρίςεωσ αγωνιςτικοφ περιεχομζνου, όπου οι αποφάςεισ του Επιδιαιτθτι είναι τελεςίδικεσ.  
 
Ο Επιδιαιτθτισ αποφαςίηει και απαντά εγγράφωσ ςτον ενιςτάμενο με βάςθ τουσ υπάρχοντεσ Κανόνεσ 
I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για κζματα Κανονιςμϊν και Προκιρυξθσ Αγϊνων.  
 
 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ       Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 

Ε.ΠΕΣΡΟΧΕΙΛΟ      Κ.ΓΙΑΚΟΤΜΗ 


