
                          ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 
 
 

 

 

'H Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων 

'H 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  
 

                                           ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.:   12  
                Η΄  ΕΝΩΣΗΣ   Ημερομηνία:  16 / 3 / 2022 
                                                                            
                                                         2Ο Ε3   13.ης   Εβδομάδας 2022 
                                                             Α / Κ  κάτω των  14 ετών 
                                                             Από  1  έως  4 / 4 / 2022 
         

   ΗΛΙΚΙΕΣ  

                   14άρια  

                       2008 – 2009  
 Και τα 11άρια αν έχουν κλείσει τα  
 11 έως ( μια ημέρα πριν την έναρξη 
                     Των αγώνων ) 

 

                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :   1 / 4 / 2022 
Ημερομηνία λήξης :  4 /4 /2022  
 Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως  5 / 4 / 2022 

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ   
Έδρα :        Α.Κ.Α.   ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
Διεύθυνση γηπέδων:   ΣΛΙΜΑΝ  31  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
Επιφάνεια γηπέδων:    6  ΧΩΜΑΤΙΝΑ  και  3  HARD  
Μπάλες:   Θα  Ανακοινωθούν  
Τηλ. Επικοινωνίας:     2294055481 

Διευθυντής Αγώνων (τηλ)  Μαρωνίτης  Σταύρος   6944662226 
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ):  Μαρωνίτης  Σταύρος  
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail):     Γραμμενίδου  Λένα  6943400722    qrammenidoulena@gmail.com 
Βοηθός Επιδιαιτητή: 
Γιατρός Αγώνων:       ACTION  MED    ΤΗΛ: 2106984650     

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης 

Μέχρι  Τετάρτη  30 / 3 / 2022  και ώρα  23 ꓽ 55  

Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας www.e-efoa.gr . Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν κωδικούς με την βοήθεια 
των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει 
ενημερώσει για την τιμωρία την Ε.Φ.Ο.Α.  

Ηλεκτρονική πληρωμή 
Για να μπορέσουν οι αθλητές να συμπεριληφθούν στην κλήρωση των αγώνων θα πρέπει να καταβάλουν το 
αντίτιμο της εγγραφής των μονών (sign in) μέχρι και την Τετάρτη  30 / 3 / 2022 και ώρα  23 ꓽ 55  Μετά την 
κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

 
 

http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Ανοιχτής συμμετοχής σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α.  
Οι αγώνες μέχρι και τον γύρο των 16, θα διεξαχθούν στα δύο νικηφόρα sets με τελικό set match tie break των 
10 πόντων και στη συνέχεια σε δύο νικηφόρα sets των 6 games. 
Λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών ή μεγάλης συμμετοχής ή έκτακτης ανάγκης, ο έφορος αγωνιστικού σε 
συνεργασία με τον επιδιαιτητή των αγώνων, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων ( δυο 
νικηφόρα sets με tie break των πόντων σε όλα τα sets και με 3o set  match tie break 10 πόντων, 2 short sets 
των 4 games με τελικό set match tie break των 7 πόντων, no-ad scoring system κ.λ.π καθώς και την επιφάνεια 
των γηπέδων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.   
Η επιλογή των αθλητών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την βαθμολογία της  4ης εβδομάδας 
2022 (2 εβδομάδες πριν την εβδομάδα της έναρξης των αγώνων) 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα της κατηγορίας 
αυτής και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της Ένωσης. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Θα γίνει την Πέμπτη  31 / 3 / 2022  και ώρα  12ꓽ οο  στα γραφεία της  Ε.Φ.Ο.Α.  από την Επιδιαιτητή των 
αγώνων 

Πρόγραμμα Αγώνων 
Μετά την κλήρωση θα γίνει το πρόγραμμα των αγώνων το οποίο θα  αναρτηθεί στο e - efoa  και στο site της  
Η΄ ένωσης  από την επιδιαιτητή των αγώνων.  Ώρα  έναρξης των αγώνων  όχι πριν τις 15:οο 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Δεν ισχύει ο θεσμός του alternate on site, το ταμπλό κλείνει με τις δηλώσεις και, alternate θα επιτρέπεται 
μόνο εφόσον και αν υπάρχουν απόντες από τους δηλωθέντες. Για όσους – όσες δηλωθούν και δεν 
εμφανισθούν, θα ισχύει ο κανονισμός της Ε.Φ.Ο.Α. 
Από το 2018 ισχύει ο κανονισμός NO LET RULE, αν η μπάλα κατά την διάρκεια του σερβίς ( 1ο η 2ο ) χτυπήσει 
το φιλέ και καταλήξει στο σωστό κουτάκι του σερβίς, ο πόντος συνεχίζετε κανονικά. 
Δε θα γίνετε ΚΑΜΙΑ έκδοση – ανανέωση δελτίου, σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, σε λιγότερο από 4  εργάσιμες ημέρες  από την ημερομηνία δήλωσης του πρωταθλήματος που 
θέλει να συμμετάσχει    

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Δικαίωμα 
συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει το Μητρώο τους. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος 
της Κάρτας Αθλητή.  
• Αντίτιμο συμμετοχής 20 €, τα 3 € στην Η΄ Ένωση και τα 17 € στον διοργανωτή Σύλλογο   
• Η προσέλευση των αθλητών στον χώρο των αγώνων θα γίνεται 15 λεπτά πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα τους  
• Οι νικητές 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 σε αγωνιζόμενο από τον Όμιλό του 

CTION MED 
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Παρακαλούνται οι σύλλογοι όπως ενημερώσουν τους γονείς των αθλητών/τριών, για την σύναψη 

συνεργασίας της Ένωσης μας με τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να συγκεντρωθούν κάθε 

λογής φάρμακα για το κοινωνικό ιατρείο.  

Στην γραμματεία των αγώνων θα υπάρχει ειδική υποδοχή όπου θα συλλέγονται τα φάρμακα.    

 

 

 

 

 

                                                                    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   
 

 

 

 

                                      ΙΙσχύει  το υγειονομικό  πρωτόκολλο της  Ε.Φ.Ο.Α. 

 

 

 
 

                         
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

             Ευαγγ. Πετρόχειλος 
           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                             Σοφ. Μαρσέλλου 
 
     
     


