
 

               ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 
 
 
.  

 

Η΄ Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου    
Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων 

Η΄ Ένωσης με το 
"Χαμόγελο Του Παιδιού" 

                   

ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Υμηττού 267 – Παγκράτι -  Τηλ: 2107563170-2 
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr 

 
 

 
        Αρ.Πρωτ.: 28 

Ημερομηνία:  11/12/2019 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

27-29/12/2019 
 

Οpen Πρωτάθλημα Α-Κ 10 Ετών Πράσινο Επίπεδο  

Ημερομηνίες 
10άρια (2009-2011) 
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής 
27/12 - 29/12/2019 

 

 

 

ΕΔΡΑ: Α.Ο ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ  οδός  Μουτούση 1  Βάρη 

  

Επιφάνεια 
 

4 green-set Μπάλες 
Πράσινη μπάλα 

Επιδιαιτητής Δώρα Πατσουράκου 
(6934-306004) 

Γιατρός 
 

ACTION MED 

Διευθυντής 
αγώνων 

Παπανικολάου 
Κωνσταντίνος (6944-
694152) 

Τηλέφωνα 210 9655475 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης-απόσυρσης Έως Τρίτη 24/12/2019  

Δήλωση 
συμμετοχής 

Η Δήλωση Συμμετοχής των αθλητών θα γίνεται από τους Συλλόγους ή 
ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας  
www.e-efoa.gr .Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές διαθέτουν ήδη σχετικό 
κωδικό πρόσβασης. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή 
τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την Ένωση και 
την Ε.Φ.Ο.Α. 

 
 

http://www.e-efoa.gr/


 

  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

10άρια Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις 
(seeded). Ο αγώνας κρίνεται σε ένα νικηφόρο short-set 6 games, στο 6-
6 tie-break των 7 πόντων). .  
To σύστημα που θα ισχύσει, θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των 
αγώνων. 
 

 

 
 

SIGN IN  

Το sign in θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 25/12/2019 μετά της 14:00  βάση των 
Δηλώσεων Συμμετοχής στο site της Η’ ΕΝΩΣΗΣ  από τον Επιδιαιτητή των 
αγώνων. 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.  

 Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή 
παράβολου, που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2019 
ορίζεται ως εξής: 

Παλαιά Δελτία Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 15 € 
Νέα Δελτία (ημερ.έκδ. από 1/1/2019 και μετά) 
Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 17 € 
Για την Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. απαιτείται από τους αθλητές: α) να έχουν θεωρημένη και να 
έχουν κοινοποιήσει στην Ομοσπονδία, την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ,  (η οποία εκδίδεται 
ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα www.e-efoa.gr, θεωρείται από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο 
γιατρό και ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της) και β) να έχουν καταβάλει το σχετικό 
παράβολο ενεργοποίησης το οποίο προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες. Με 
ενεργοποιημένο ΔΑΤ λαμβάνουν μέρος σε όλα τα πρωταθλήματα και η Αθλητική Ταυτότητα 
(η οποία εκδίδεται μόνο μία φορά) αποδεικνύει μόνο την ταυτοπροσωπία  

 Παράβολο συμμετοχής 20 € (εκ των οποίων τα τρία (3) ευρώ θα αποδοθούν στην 
Ένωση. 

 Οι νικητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) 
ώρα μετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί) με 
ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία 
αθλητής/τρια σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 

 
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ            Σ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ  
   
 

http://www.e-efoa.gr/

