
 ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Υμηττού 267 - Παγκράτι -  Τηλ :2107563170-2 
henositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr 

        
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    Η΄   ΕΝΩΣΗΣ 

OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

                                     25 – 9 - 2022  ΕΩΣ   2 - 10 - 2022                               

      Αρ.πρωτ. : 26 

Ημερ.: 17/08/2022 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Πρωτάθλημα 
ΑΝΔΡΩΝ   
ΓΥΝΑΙΚΩΝ   

Ονομασία 

ΟΡΕΝ Η΄  ΕΝΩΣΗΣ  

ΗΛΙΚΙΕΣ  

από 14 ετών (2008) 

πρώτη ημέρα προκριματικών 

Κυριακή 
25  Σεπτεμβρίου  

πρώτη ημέρα κυρίως 
ταμπλό 

Δευτέρα  26 

Σεπτεμβρίου 

ημερομηνία λήξης 
πρωταθλήματος 

Κυριακή 02 

Οκτωβρίου 

 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ Ο.Α.Κ.Α. 

Διεύθυνση γηπέδων 

Αμαρυσίας Αρτέμιδος και 
Πιτταρά Μαρούσι   

Επιφάνεια 
8 Hard 

Τηλέφωνο 
κατά τη διάρκεια των 
αγώνων 6944694152 

 

Μπάλες 

θα ανακοινωθούν 

Επιδιαιτητής Πατσουράκου Δώρα 
6934306004                 e-mail  
dpatsourakou@yahoo.gr 

Βοηθός 
Επιδιαιτητή 

Κάβουρα Κατερίνα  

Διευθυντής 
αγώνων 

Παπανικολάου 
Κωνσταντίνος 
6944694152 

 Ιατρός 
αγώνων 

Λάσδας  Λάμπρος  
6996312212 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Δηλώσεις – αποσύρσεις μονών μέχρι Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα  11:55 Μ.Μ. 

Ηλεκτρονική πληρωμή 

Στην κλήρωση των αγώνων θα συμπεριληφθούν όσοι έχουν καταβάλει ηλεκτρονικά το αντίτιμο 
της εγγραφής των μονών (sign in) μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ώρα  11:55 Μ.Μ. 
Οι αθλητές οφείλουν να ελέγξουν, ότι μετά την ηλεκτρονική πληρωμή τους, η Τράπεζα έχει 
ενημερώσει σχετικά και την Λίστα Αποδοχής του πρωταθλήματος. Στην γραμμή με το όνομα του 
αθλητή, η στήλη e-sign in πρέπει να είναι τσεκαρισμένη. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break, 1-1set θα διεξάγεται ένα 
match tie-break των 10 πόντων 

ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ 2 νικηφόρα sets 

ΔΙΠΛΑ 2 νικηφόρα sets, με το σύστημα NO-AD, τελικό set 1 match tie-break των 10 πόντων 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ – SIGN IN (Βαθμολογία της 36ης εβδομάδας ) 

Προκριματικά Ανοικτής συμμετοχής 

ΜΟΝΑ 

Κυρίως ταμπλό: 32άρι : 24 ΑΑ -  – 8 προκριματικά 

ΔΙΠΛΑ 

Κυρίως ταμπλό: 16άρι : 12 ΑΑ  - 4 προκριματικά 
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ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ 

Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της  Ε.Φ.Ο.Α. 
ΑΝΔΡΕΣ  ώρα   12:00    και   ΓΥΝΑΙΚΕΣ   ώρα  13:00    

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

από Πέμπτη 22/09/22 και ώρα 18:00 Ιστοσελίδα 
www.e-efoa.gr και στην 

Ιστοσελίδα της Η΄  Ένωσης  

SIGN IN ΔΙΠΛΑ 

Με την έναρξη των αγώνων όταν οι αθλητές οι οποίοι παρουσιάζονται στην έδρα 
των αγώνων θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για τα διπλά. Οι δηλώσεις θα 
λήγουν την πρώτη μέρα έναρξης του κυρίως ταμπλό σε ώρα που θα αναφέρει ο 
Επιδιαιτητής. Μετά τη λήξη της δήλωσης θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα 
ανακοινωνθεί το πρόγραμμα των αγώνων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΥ  

ΜΟΝΑ  ΑΝΔΡΕΣ  
1ος νικητής 1000 €, 2ος νικητής 500 €,3ος – 4ος νικητής 150€ 
ΜΟΝΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
1η νικήτρια 1000€ 2η νικήτρια 500 € 3η-4η νικήτρια  150 € 
ΔΙΠΛΑ  ΑΝΔΡΕΣ   ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
1 οι Νικητές 250 €, 2οι Νικητές  100 € 

 
 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο e-efoa.gr 

• Ενεργοποιημένο  Δελτίο  Ε.Φ.Ο.Α. 

• παράβολο συμμετοχής: 35 € ΜΟΝΑ - 15 € ΔΙΠΛΑ    ΜΟΝΟ  για ΔΙΠΛΆ 25  

• 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 

• Όσοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στην προκαθορισμένη ημερομηνία, έχουν το 
δικαίωμα να γραφτούν στην Λίστα Αναπληρωματικών. Έτσι θα έχουν την 
δυνατότητα να μπουν στο ταμπλό, με σειρά προτεραιότητος, εφόσον κάποιος 

αγωνιζόμενος/μενη ενημερώσει ότι δεν θα παρουσιασθεί ή δεν εμφανισθεί 
στον προγραμματισμένο του αγώνα. Η Λίστα Αναπληρωματικών θα κλείνει με 
την έναρξη των αγώνων της κατηγορίας του.  

• Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα δημοσίευσης φωτογραφιών από τους αγώνες 
, από τις απονομές και από τις συνεντεύξεις στο site της Η΄ Ένωσης και αυτό 
των χορηγών επικοινωνίας. Σε περίπτωση που κάποιος/α δεν επιθυμεί κάτι 
τέτοιο, μπορεί να το δηλώσει στην γραμματεία της διοργάνωσης.  

• Μετά την λήξη των τελικών αγώνων την Κυριακή 2 /10 / 22, θα ακολουθήσει 

κλήρωση δώρων. Όποιος αθλητής/τρια κερδίσει για να το παραλάβει θα πρέπει 
να είναι παρών. Δι’ αντιπροσώπου παραλαβή δεν επιτρέπεται,. Όποιο δώρο 
δεν παραληφθεί θα επανακληρώνεται 

• Η συμμετοχή στους αγώνες  σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων 
της παρούσης   

 

  

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


 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

             Ευαγγ. Πετρόχειλος 

 

 

 

 

      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                             Σοφ. Μαρσέλλου 

 

    
   


