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θ.θ. ΠΡΟΔΓΡΟ, Γ.. ΔΦΟΑ  

 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  

 

 ΘΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΙΓΜΗ ΚΑΝΟΝΔ;  

 ΣΔΛΙΚΑ ΣΙ ΙΥΤΔΙ; ΜΔ ΠΟΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΓΙΔΞΑΓΟΝΣΑΙ 

ΟΙ ΚΛΗΡΩΔΙ;  

 ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΔΠΙΓΙΑΙΣΗΣΩΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΔΝΑΡΞΗ  ΚΑΘΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ;  

 

Αθνξκή γηα ηα παξαπάλσ πήξακε από όζα ζπλέβεζαλ (ρσξίο 

ραξαθηεξηζκό) ζην Δ -3 πξσηάζιεκα ηεο έλσζήο καο πνπ έγηλε ζηε 

Ραθήλα (14 -16/3/2014) θαη ζηελ θαηεγνξία Α -Κ 14. Η επηδηαηηεηήο 

πξηλ ηε κεηάβαζή ηεο ζηελ έδξα ησλ αγώλσλ ηελ Παξαζθεπή  14/3, 

εθηύπσζε ηελ αλεξηεκέλε ζην site ηεο ΔΦΟΑ βαζκνινγία, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηα ηακπιό ησλ αγώλσλ. Με ηελ 

βαζκνινγία πνπ είρε, πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ηακπιό θαη 

μεθίλεζαλ νη αγώλεο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ αγνξηώλ.  

ην κεηαμύ θάπνηνη ππεύζπλνη ηεο ΔΦΟΑ θαη κεηά ηηο 15.00 ηεο 

Παξαζθεπήο αλήξηεζαλ λέα βαζκνινγία, κε ηε ζύζηαζε κάιηζηα ηα 

Δ-3 πνπ επξόθεηην λα δηεμαρζνύλ εθείλν ην ζαββαηνθύξηαθν, λα 

γίλνπλ κε ηελ λέα βαζκνινγία. Σν άββαην 15/3 θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ηακπιό  γηα ηα θνξίηζηα 14, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγία πνπ 

ήδε είρε από ηελ Παξαζθεπή 14/3. Κάπνηνη όκσο πξνπνλεηέο είραλ 

ελεκεξσζεί γηα ηελ λέα αλάξηεζε θαη δήηεζαλ θπζηθά λα γίλεη ην 

ηακπιό  κε ηε λέα, βαζηδόκελνη ζηελ ΠΛΗΡΗ ΑΑΦΔΙΑ ηνπ 

αγσληζηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ 2013, ν νπνίνο αλαθέξεη  (ζει. 8).  

 

 Η βαθμολογία θα εκδίδεηαι κάθε εβδομάδα...  

 Όλα ηα πρωηαθλήμαηα θα πραγμαηοποιούνηαι με βάζη ηη 

πανελλήνια βαθμολογία ηης εβδομάδος ποσ γίνονηαι οι 
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κληρώζεις.  

Λόγσ ινηπόλ ηεο αζάθεηαο θαη λα απνθύγνπκε ηπρόλ ελζηάζεηο, 

ε επηδηαηηεηήο αλαγθάζζεθε λα μαλαθάλεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηακπιό 

κε ηε λέα βαζκνινγία πνπ είραλ νη αζιήηξηεο κεηά ην Δ -2 ηνπξλνπά 

ηεο Κξήηεο.  

Μεηά ινηπόλ ηελ θαηάζηαζε απηή, ζα ζέιακε ηελ απάληεζε ηεο 

ΔΦΟΑ ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.  

1) Πνηα βαζκνινγία ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ν εθάζηνηε 

επηδηαηηεηήο; Απηή πνπ ηζρύεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ (π.ρ. 

Παξαζθεπή πξσί) ή όπνηα ζα αλαξηεζεί κεηά ηελ έλαξμε;  

2) Δίλαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ επηδηαηηεηή λα ελεκεξώλεηαη 

ζπλερώο γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηηο βαζκνινγίεο ή νθείιεη ε ΔΦΟΑ λα 

ελεκεξώλεη ηνπο επηδηαηηεηέο, δεδνκέλνπ όηη έρεη πιήξε εηθόλα ησλ 

δηεμαγνκέλσλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα αγώλσλ.  

3) Δίλαη ηζόηεηα γηα ηνπο αζιεηέο πνπ είραλ ήδε νινθιεξώζεη, 

ζε άιιεο ελώζεηο ζηελ θαηεγνξία απηή ηνπο αγώλεο ηνπο ζην 1 ν  Δ-3, 

κε απηνύο πνπ ειήθζε ππόςε ε (λεόηεξε) βαζκνινγία πνπ έιαβαλ εθ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Δ -2 κία εβδνκάδα πξηλ ηηο (14 -16/3/2014); 

Γελ παξαβηάδεηαη θαηάθσξα ε ζηνηρεηώδεο αξρή ηεο ηζόηεηαο;  

4) Γηαηί ε ΔΦΟΑ θαηήξγεζε ηε ζαθή δηάηαμε ηνπ θαλνληζκνύ 

ηνπ 2013 θαηά ηελ νπνίαλ «Η βαθμολογία θα εκδίδεηαι ηην Τρίηη 

κάθε εβδομάδας; Εν γνώζει ηης; Εν αγνοία ηης;»  

5) Σέινο θαη ην ΚΤΡΙΟΣΔΡΟ, ηη ζα ηζρύζεη ελ όςεη ηνπ Β Δ -3 

ηνπξλνπά όπνηε απηό δηεμαρζεί; (κέρξη ηελ αλάξηεζε ηνπ παξόληνο) 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΔΠΙΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ .  

Δπειπηζηώληαο ζε άκεζε θαη ην θπξηώηεξν ζε ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ .  

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                    Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 


