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                            ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ       
 
     ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  Η΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 
                              ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2016-2017-2018 
 

Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας 
με την καθιέρωση των πρωταθλημάτων, Ε1, Ε2, Ε3, κ.α. να διεξάγονται από την ίδια με ενιαία 
ανά κατηγορία Πανελλαδική βαθμολογία, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση αθλητών και 
αθλητριών, λόγο του μεγάλου ανταγωνισμού, που συμμετείχαν ενεργά μέχρι τότε, στις επίσημες 
βαθμολογούμενες διοργανώσεις των Ενώσεων, με αποτέλεσμα τόσο οι Ενώσεις όσο και το 
άθλημα γενικότερα, να στερούνται της μεγάλης βάσης αθλητών -τριών, οι οποίοι 
εκγυμναζόντουσαν αλλά και αγωνιζόντουσαν στα πλαίσια της περιφέρειας τους, και στην 
συνέχεια οι καλύτεροι εξ αυτών θα συμμετείχαν σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. 
 

Ενώ ως σχεδιασμός ήταν σωστός και υλοποιήθηκε ύστερα από χρόνιες απαιτήσεις πολλών 
παραγόντων του αθλήματος, διότι δημιουργούσε μια ευγενή άμιλλα μεταξύ των αθλητών, στην 
συνέχεια, ο ίδιος αγωνιστικός σχεδιασμός από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους στρεβλώθηκε, με 
αποτέλεσμα πολλά παιδιά, αφενός να μην έχουν την επιθυμία της συμμετοχής και αφετέρου 
αρκετοί παράγοντες, αλλά και σύλλογοι, να τα κατευθύνουν σε άτυπες περιφερειακές 
διοργανώσεις, με ουσιαστικές οργανωτικές ελλείψεις όπως αυτή της ασφάλειας των αγώνων. 
 

Σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ, οι Ενώσεις είχαν και έχουν μεν το δικαίωμα 
να διοργανώνουν όσα Ενωσιακά πρωταθλήματα (Ατομικά, Διπλά, Διασυλλογικά, Open, κλπ.) 
επιθυμούν, για τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18, όμως μόνο όσα αναφέρονται στον 
αγωνιστικό σχεδιασμό της, θα είναι βαθμολογούμενα.  
 

Αυτός ο διαχωρισμός είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό, στα παιδιά που 
είχαν και έχουν επιλέξει το άθλημα της αντισφαίρισης, είτε για την εκμάθησή του, είτε για την 
περιορισμένη αγωνιστική συμμετοχή τους, λόγο άλλων υποχρεώσεων τους.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, με τον εντοπισμό μεν αλλά και με την 
κατανόηση δε αυτής της μεγάλης μεταβολής, που συνέβη στο άθλημα, πρότεινε και έγινε 
αποδεκτό από την Ομοσπονδία η θεσμοθέτηση ενός νέου επιπέδου σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες αγώνων.  

 

Με τον νέο αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ για το 2016, προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
αθλητές που δεν συμμετέχουν στις μέχρι τώρα υφιστάμενες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας 
λόγω των παραπάνω, εντάσσεται πιλοτικά στο αγωνιστικό της πρόγραμμα για την Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη, μια νέα βαθμολογούμενη κατηγορία η οποία ονομάζεται Ε4, και η οποία θα 
διεξαχθεί ταυτόχρονα με την διεξαγωγή των Ε1, που θα γίνουν στις ίδιες πόλεις, που θα 
διεξαχθούν αυτά.  
 

Η βαθμολογία θα είναι το ήμισυ των Ε3 και θα αφορά αθλητές που βρίσκονται κάτω από 
την 56η βαθμολογική θέση της Πανελλήνιας κατάταξης στην κάθε κατηγορία. 
 

Παράλληλα η Ένωση μας με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ., θεσμοθετεί το αντίστοιχο 
πρωτάθλημα Ε4 περιφερειακού επιπέδου που αφορά όλα τα παιδιά που συμμετέχουν 
στους Ομίλους που ανήκουν στην δύναμη της και, είτε δεν έχουν καθόλου ομοσπονδιακή 
βαθμολογία, είτε βρίσκονται για το τρέχον αγωνιστικό έτος πάνω από την 57η θέση της 
Πανελλήνιας κατάταξης στην κάθε κατηγορία, είτε δεν έχουν εκδώσει ακόμα δελτίο.  
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Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Η Ένωση διοργανώνει υποχρεωτικώς τα περιλαμβανόμενα πρωταθλήματα που της ανατίθενται από 
την ΕΦΟΑ, όπως α) την διοργάνωση του Ε3  πρωταθλήματος, β) το διασυλλογικό Ανδρών Γυναικών 
Γ΄ κατηγορίας και γ) την διαχείριση και διοργάνωση των περιφερειακών Πρωταθλημάτων της 
Ένωσης μας όπως: Ε4, αγώνες κάτω των 10ετών, το master αυτού (στο τέλος της κάθε 
αγωνιστικής περιόδου κατά προτίμηση τον Νοέμβριο κάθε έτους), διασυλλογικό Juniors, και 
Open Ανδρών Γυναικών. 
 
Έτσι τα Πρωταθλήματα της Ένωσης  χωρίζονται σε ατομικά, ομαδικά, Open για την κατηγορία των 
10 ετών, καθώς επίσης και Open Α-Γ. 

 

Α1. Ατομικό Πρωτάθλημα   
Η  Ένωση για τα έτη 2016-2017-και 2018 σχεδίασε την διοργάνωση:  
 
5 Ε4 Πρωταθλημάτων στις κατηγορίες  Α-Κ 12-14-16-και 18 (αν παρουσιάζεται ενδιαφέρον) ετών με 
ανοικτό ταμπλό, με δικαίωμα συμμετοχής αθλητών /τρών βαθμολογικά από το νούμερο 56 και κάτω 
της πανελλήνιας κατάταξης και,  ένα Master μόνο για τις κατηγορίες αυτές που αφορούν το Ε4.  
 
4open Πρωταθλήματα για Α-Κ 10 ετών μη βαθμολογούμενα σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό 
της ΕΦΟΑ, καθώς και 2 Α-Γ, ένα το πρώτο και ένα το δεύτερο εξάμηνο σύμφωνα με την πρόταση της 
τεχνικής επιτροπής και, πάντα ανάλογα με τις δυνατότητες των Ομίλων. 

 
Όλοι οι αγώνες στις κατηγορίες 12-14-16-18 θα διεξάγονται σε δύο (2 ) νικηφόρα set των έξη (6) 
game ή σε δύο (2) νικηφόρα mini set των τεσσάρων (4) game, ανάλογα με την συμμετοχή ή την 
περίπτωση δυσμενών καιρικών φαινομένων, κατόπιν απόφασης του επιδιαιτητή των αγώνων με την 
σύμφωνη γνώμη του διευθυντή των αγώνων ή του εφόρου Αγωνιστικού της Ένωσης.  
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες (1-1 set) και εφόσον υπάρχει μεγάλη 
συμμετοχή ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο επιδιαιτητής των αγώνων μπορεί με την σύμφωνη 
γνώμη του διευθυντή των αγώνων και του εφόρου αγωνιστικού της Ένωσης, πριν την έναρξη των 
αγώνων να ανακοινώσουν, ότι αντί του τρίτου (3) set παρέχεται η δυνατότητα για super tie-break των 
δέκα (10) πόντων, ως επίσης μπορούν να ανακοινώνουν επίσης την εφαρμογή του συστήματος ΝΟ 
ADD.  
 
Υποχρεωτικά όμως οι ημιτελικοί και τελικοί θα διεξάγονται σε δύο (2) νικηφόρα set. 
 
Για Α-Κ κάτω των 10 ετών, όλοι οι αγώνες σε ατομικό και ομαδικό θα διεξάγονται σε δύο (2) νικηφόρα 
mini set (4 game ) με tie- break στο 4-4 των πέντε (5) πόντων .  

        

Α.2  Ομαδικό για κάτω των 10 
Η Ένωση σχεδίασε για τα έτη 2016-2017 και 2018, την διοργάνωση 2 open ομαδικών 
Πρωταθλημάτων της κατηγορίας Α-Κ κάτω των 10 ετών μη βαθμολογούμενα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ   
 

A.3 Master 
Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου τον Μήνα Νοέμβριο προκηρύσσεται ένα master τουρνουά, όπου 
θα συμμετέχουν οι 8 καλύτεροι αθλητές /τριες του Ε4 στις κατηγορίες 12-14-16 -18, με αγώνες pool 
για την ανάδειξη των καλυτέρων αθλητών /τριων κάθε κατηγορίας . 
 
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 /τριας την ώρα έναρξης των 
αγώνων της κατηγορίας τους, θα συμπληρωθούν από τους επί τόπου αναπληρωματικούς (alternate 
on site).  
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Επί τόπου αναπληρωματικός (alternate on site) μπορεί να δηλώσει κάθε αθλητής /τρια που βρίσκεται 
στους πρώτους 12 της Τελικής Ενωσιακής κατάταξης. Όσοι έχουν καταταχθεί μετά την 12η θέση της 
Τελικής Ενωσιακής κατάταξης δεν δύναται να συμμετέχουν στο master πρωτάθλημα ούτε ως 
αναπληρωματικοί . Το master θα βαθμολογείται με διπλάσια βαθμολογία από τα Ενωσιακά για την 
ανακήρυξη της Τελικής βαθμολογίας της Ένωσης.    
            
Όλα τα Ε4 Πρωταθλήματα ανήκουν και διοργανώνονται από την Ένωση έχοντας την δική τους 
Ενωσιακή βαθμολογία. 

 

Α.4 Δικαίωμα Συμμετοχής  
Ότι προβλέπεται από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ. Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή 
αθλητών/τριών και χωρίς την έκδοση δελτίου ΕΦΟΑ όπως παρακάτω διευκρινίζεται. Για κάθε 
πρωτοεμφανιζόμενο αθλητή/τρια η Ένωση θα δημιουργεί και τηρεί δικό της μητρώο. 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

Για όλες τις κατηγορίες 10-12-14-16-18 ετών απαιτούνται τα παρακάτω 
      1. Έκδοση δελτίου αθλητή /τριας Ε.Φ.Ο.Α (προαιρετικό για την πρώτη χρονιά συμμετοχής) 

2. Δελτίο ΕΦΟΑ ή ιατρική βεβαίωση ισχύος ενός έτους. Η προσκόμιση πρόσφατης (1ος έτους) 
ιατρικής βεβαίωσης είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που το δελτίο αθλητή /τριας δεν είναι 
πρόσφατα (1 έτος) σφραγισμένο από ιατρό.  
3. Οι μη έχοντες Αθλητικό Δελτίο της ΕΦΟΑ, θα πρέπει να αποδεικνύουν την ηλικία τους με κάθε 
πρόσφορο τρόπο (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π). 

 

Γ.   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Θα ορίζεται από τις προκηρύξεις των αγώνων ο χρόνος, και ο τόπος αποστολής 

(ηλεκτρονική διεύθυνση) των αντιστοίχων δηλώσεων ανά περίπτωση. 
2. Οι δηλώσεις συμμετοχής για κάθε διοργάνωση θα γίνονται στην Ένωση, ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ 

από το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής /τρια ή από των γονέα (κηδεμόνα ) με 
υποχρεωτική αναφορά του Ομίλου προέλευσης, προς αποφυγή πολλαπλών δηλώσεων οι 
οποίες δημιουργούν τεχνικό πρόβλημα στον /την Επιδιαιτητή. 

 

Δ.  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στα ατομικά πρωταθλήματα ορίζεται στα 15.00 ευρώ ανά αθλητή /τρια εκ των οποίων τα 13,00€ 
θα είναι για τον διοργανωτή  Όμιλο και τα 2.00€ θα είναι δικαιώματα για την Ένωση. 
 
Εφόσον διεξάγονται  διπλά θα υπάρχει επιπλέον παράβολο συμμετοχής ανά αθλητή /τρια που 
θα συμμετάσχει στα διπλά 5.00 ευρώ για τον διοργανωτή Όμιλο. 
 
Επίσης αν κάποιος αθλητής /τρια συμμετέχει μόνο στα διπλά το παράβολο συμμετοχής θα είναι 
10.00 ευρώ για τον διοργανωτή Όμιλο. 
 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Είναι ευθύνη κάθε αθλητή /τριας να ενημερώνεται από την γραμματεία της Ένωσης ή από τον 
διοργανωτή Όμιλο, για την ώρα και την ημέρα που αγωνίζεται. Οι αθλητές /τριες υποχρεούνται 
σε 2 αγώνες ημερησίως ανά κατηγορία συμμετοχής ή και σε ένα διπλό αν συμμετέχουν. Η ώρα 
έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21.30. Οι αθλητές /τριες που 
θα κερδίσουν τον αγώνα τους υποχρεούνται να παραμείνουν στους αγώνες μία (1) ώρα 
επιπλέον σε περίπτωση που τους ζητηθεί να κάνουν διαιτησία. Σε περίπτωση άρνησης τους θα 
τιμωρούνται με αποβολή από τους αγώνες.  

 

ΣΤ. ΠΟΙΝΕΣ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 
1. Αθλητής/τρια που θα αποσύρει την συμμετοχή του εγγράφως μετά τις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες αποσύρσεων και πριν την κλήρωση τιμωρείται με την αφαίρεση βαθμών, ίση με τον 
αντίστοιχο πρώτο γύρο της διοργάνωσης . 
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2. Αθλητής /τρια που θα αποσύρει την συμμετοχή του μετά την κλήρωση τιμωρείται με 
αφαίρεση βαθμών ίση με τον αντίστοιχο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. 

 
3. Αθλητής /τρια που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση, ή στη διάρκεια των 

αγώνων, χωρίς να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στον την επιδιαιτητή  των αγώνων η στην 
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 φαξ στην έδρα της διοργάνωσης πριν την ώρα διεξαγωγής του προγραμματισμένου  
αγώνα του /της και 
      β)  στην Ένωση την επίσημη βεβαίωση μέχρι και 3 εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του 
συγκεκριμένου πρωταθλήματος. 
      γ)  να κατέχει θεωρημένο αντίγραφο αυτής.  

 
Η.  ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ (alternate on site) 
Αθλητής /τρια που δεν έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο πρωτάθλημα μπορεί να υπογράψει στην                               
ημερήσια λίστα των αναπληρωματικών παρόντων που θα ανοίγει μισή ώρα πριν την έναρξη των 
αγώνων ( θα κλείνει με την έναρξη των αγώνων) και θα μπορεί να συμμετέχει εφόσον δεν 
παρουσιασθεί αθλητής /τρια να αγωνισθεί στον πρώτο του αγώνα. Προηγούνται οι αθλητές /τριες 
που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 
 
Θ.  ΕΔΡΕΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα διεθνών προδιαγραφών, διαφόρων επιφανειών. Η διοργάνωσή 
τους ανατίθεται από την Ένωση σε Ομίλους που διαθέτουν τις εξής προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές: 
1. Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων 
2. Άδεια τέλεσης αγώνων 
3. 2 ή περισσότερα φωτιζόμενα γήπεδα ιδίας επιφάνειας.   
4. Χώρος διαμονής (κυλικείο) και υγιεινής (W.C , αποδυτήρια) για αθλητές /τριες και συνοδούς  
5. Διευθυντή αγώνων και επιδιαιτητή  level  1 και άνω. 
6. Ιατρό αγώνων 

 
Ι.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Ο επιδιαιτητής (ή ο διευθυντής αγώνων) υποχρεούται να στείλει στην Ένωση εντός 3ων ημερών τα 
αποτελέσματα των αγώνων μαζί με την αναφορά του επιδιαιτητή, το έντυπο Sign in (πλήρως 
συμπληρωμένο). Σε περίπτωση καταγγελίας πλαστού ταμπλό την ευθύνη την έχουν ο διοργανωτής 
σύλλογος και ο/η επιδιαιτητής, ο πρώτος με ποινή αποκλεισμού ως διοργανωτής και ο/η δεύτερος /η 
με αποκλεισμό στο μέλλον από την Ένωση. 

 
Κ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ     
Η διπλάσια από την προβλεπόμενη αντίστοιχη της Ομοσπονδιακής για την κατηγορία Ε4 και στην 
κατηγορία των 18ετών η διπλάσια της αντίστοιχης (της ΕΦΟΑ) της κατηγορίας των 16ετών, ενώ στο 
master η διπλάσια της κατηγορίας. Όλες οι παραπάνω βαθμολογίες θα έχουν ως πρόθεμα τον 
αριθμό «8» π.χ. 8-123 

 
Λ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 &10 ΕΤΩΝ 
Βαθμολογία στην κατηγορία των 9 και 10 ετών δεν θα υπάρχει.  

 
Μ. ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Η  Ενωσιακή βαθμολογία θα εκδίδεται 6 εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη των πρωταθλημάτων. 
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Ν. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Η τελική βαθμολογία της Ένωσης για την ανακήρυξη 1ου, 2ου, 3ου κλπ θα βγαίνει μετά και την 
ολοκλήρωση του MASTER.  
 
Ξ. Σε κάθε Όμιλο που διοργανώνει αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα σχεδιασμό της 
Ένωσης μας θα χορηγείται μια κούτα μπάλες. 
 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  
Στους δύο (2) πρώτους αθλητές και αθλήτριες της κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα παρέχεται δωρεάν 
η ετήσια κάρτα ασφάλισης έτσι όπως προβλέπεται από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ, για 
την συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας κατά την επόμενη χρόνιά από την χρονιά 
επιβράβευσής τους.  
 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 
Παρέχεται κίνητρο στους Ομίλους που αφορά τις συμμετοχές τους στα περιφερειακά πρωταθλήματα 
Ε4 της Ένωσης και συγκεκριμένα θα επιβραβεύονται οι Όμιλοι που θα έχουν στο τέλος της 
διοργάνωσης τις περισσότερες συμμετοχές.  
 
Με το κίνητρο αυτό θα δίδονται ως επιβράβευση με δαπάνες της Ένωσης: 
στον πρώτο Όμιλο: Δύο (2) κούτες μπάλες και ένα φιλέ και  
στον δεύτερο Όμιλο: Δύο (2) κούτες μπάλες.  
 
ΤΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, η υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού, θα τελεί υπό την 
αίρεση των διαθέσιμων εδρών (αδειοδότημένοι όμιλοι). 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο αντίστοιχος αγωνιστικός σχεδιασμός της Ομοσπονδίας 


