
                          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 
 
                                                                           Η΄  ΕΝΩΣΗΣ  
 
                                                                  24ης   ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  2022                             ΑΡ. ΠΡΩΤ :     16        
                                                                      

                                                  3ο  Α / Κ   10  ΕΤΩΝ  Πράσινο επίπεδο                    Ημερομ.  6 / 6 / 22  
                                                               Από  17  έως  20 / 6 / 2022 
         

    ΗΛΙΚΙΕΣ  

                                             10   

           
              2014 – 2013 - 2012        

 

                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :   17 / 6 / 2022 
Ημερομηνία λήξης :  20 /6 /2022  
 Σε περίπτωση που χρειαστεί, παράταση αγώνων έως  21 / 6 / 2022 

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ   

Έδρα :        Ο.Α.Κ.Α 

Διεύθυνση γηπέδων:  Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά Μαρούσι    
Επιφάνεια γηπέδων:   4  HARD  
Μπάλες:  Θα  ανακοινωθούν  
Τηλ.Επικοινωνίας    

Διευθυντής Αγώνων (τηλ):  Παπανικολάου Κων/νος 6944694152 – Πετρόχειλος Ευάγελλος 6977591550 
Υπεύθυνος Covid 19 (τηλ):  Παπανικολάου Κων/νος  -  Πετρόχειλος  Ευάγγελος                                                                                                                               
Επιδιαιτητής Αγώνων (τηλ./ e-mail):   ΓραμμενΊδου Λένα  6943400722   grammenidoulena@gmail.com 
Βοηθός Επιδιαιτητή: 
Γιατρός Αγώνων:      Λάμπρος  Λάσδας   6996312212 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης 

 
Μέχρι  Τετάρτη  15 / 6 / 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  15 / 6 / 2022 και ώρα  23 ꓽ 55  Μετά την 
κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

 

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

Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις  ( seeded ).  
Ο αγώνας  κρίνεται  σε  ένα  νικηφόρο ishort -  set  6  games,  στο  6 - 6  tie  break  των  7  πόντων 
Το σύστημα που θα ισχύσει, θα αποφασισθεί  από την επιδιαιτητή  ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων  
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Θα γίνει την Πέμπτη  16 / 6 / 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  9 : 00  π.μ.  

 
 

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  
 

 

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 

 

                         Ισχύουν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.  
 

                                       
                                                         

 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                     

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                                 ΣΟΦΙΑ  ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ 
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