
        

 
        Αρ.Πρωτ.: 2403 

Ημερομηνία: 4/8/21  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε1 34ης εβδομάδας 

Γ΄ ΕΝΩΣΗΣ 
 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ Ο.Α. ΡΙΟΥ 

12άρια 14άρια 16άρια 18άρια 

 2009-2011                                  
και τα 10άρια αν έχουν 

κλείσει τα 10 έως την 
24/08/21 

 2007-2010                               
και τα 11άρια αν 

έχουν κλείσει τα 11 
έως την 24/08/21  

 

2004-2007 
 

2003-2008                               
και τα 13άρια αν 

έχουν κλείσει τα 13 
έως την 24/08/21                               

Σε περίπτωση μεγάλης ή μικρής συμμετοχής οι αγώνες ενδείκνυται να αρχίσουν μία μέρα νωρίτερα ή αργότερα 
αντίστοιχα  

 

Ηλικία Προκριματικά Κυρίως ταμπλό αρχή Κ.Τ. τέλος 

Α12 Τρ 24-Αυγ-21 Τε 25-Αυγ-21 Σα 28-Αυγ-21 

Κ12 Τρ 24-Αυγ-21 Τε 25-Αυγ-21 Σα 28-Αυγ-21 

Α14 Τρ 24-Αυγ-21 Τε 25-Αυγ-21 Σα 28-Αυγ-21 

Κ14 Τρ 24-Αυγ-21 Τε 25-Αυγ-21 Σα 28-Αυγ-21 

Α16 Τρ 24-Αυγ-21 Τε 25-Αυγ-21 Σα 28-Αυγ-21 

Κ16 Τρ 24-Αυγ-21 Τε 25-Αυγ-21 Σα 28-Αυγ-21 

Α18 Πε 26-Αυγ-21 Πα 27-Αυγ-21 Κυ 29-Αυγ-21 

Κ18 Πε 26-Αυγ-21 Πα 27-Αυγ-21 Κυ 29-Αυγ-21 

 
 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 

12άρια –14άρια Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
Διεύθυνση γηπέδων 

Θέση Κουρί - Πτολεμαΐδα 
Επιφάνεια  
8 hard & 2 hard 
κλειστά 

Κληρώσεις 

Στα γραφεία του 
Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Μπάλες 

Wilson Tour 
Premier 

Επιδιαιτητής Γιαννώτας Περικλής 
6939836939 

Βοηθός 
Επιδιαιτητή 

Γκίνος Ιωάννης 

Διευθυντής 
Αγώνων 

Αραιλούδης Αθαν. 
6973771992 

Υπεύθυνη Covid-19: 
Τριανταφυλλίδου 
Έφη 6977692538 

Ιατρική  
κάλυψη 

Σπυροπούλου Κάτια 
6986097701 

Τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των αγώνων  

24637 72621 
e-mail Επιδιαιτητή 

p.giannotas@gmail.com 

16άρια – 18άρια Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Διεύθυνση γηπέδων 

3ο ΧΛΜ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - 
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 

Επιφάνεια Green Set 

5 γηπ.: 3ο χλμ Αριδαίας – Πιπεριάς 
1 γήπ.: Αύλειος χώρος Κλειστού 
Γυμναστηρίου Αριδαίας 

Κληρώσεις 

Στα γραφεία του  
Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Μπάλες 

Wilson Tour 
Premier 

Επιδιαιτητής Σαρατζίδης Δημήτρης  
6937203244 

Βοηθοί 
Επιδιαιτητή 

Τσαρκνιάς Στ., Λαζαρίδης Ιωάν., 
Φανιάδης Δημ., Λιούγκα Αθαν., 
Δολαπτσής Ηλίας 

Διευθυντής 
Αγώνων 

Τσαρκνιάς Πέτρος 
6976869741 
 

Υπεύθυνος Covid-19: 
Κανονίδης Κοσμάς 
6932420212 

Ιατρική  
κάλυψη 

Μπόσνας Αθανάσιος 
6944430070 
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Τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των αγώνων  

23845 02121 
e-mail Επιδιαιτητή 

dsaratzi@gmail.com 

Τεχνική Υποστήριξη 
 

ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ                                 6936 555074         
Ομοσπονδιακός προπονητής 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης Πέμπτη 19 Αυγούστου 15:00 

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 
Η ηλεκτρονική καταβολή του αντίτιμου της συμμετοχής στα μονά (sign-in) θα ολοκληρωθεί τη 
Πέμπτη 19 Αυγούστου 15:00. 
Στις κληρώσεις θα λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο της συμμετοχής (sign 
in).  
ΜΟΝΟ οι 56 πρώτοι αθλητές της Πανελλήνιας βαθμολογίας, μπορούν να πληρώσουν 
οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την Πέμπτη 19 Αυγούστου και ώρα 20:00 που λήγουν οι δηλώσεις 
συμμετοχής. 
 
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. 
 
Μετά τη λήξη δήλωσης συμμετοχής (15:00) και μέχρι τη λήξη των πληρωμών Πέμπτη 19 
Αυγούστου και ώρα 20:00 πρέπει να πληρώνουν ΜΟΝΟ οι 56 πρώτοι αθλητές της Λίστας 
Αποδοχής είναι αυτοί που θα λάβουν μέρος. 
 
Στην περίπτωση που δεν πληρώσουν και οι 56 δηλωθέντες αθλητές και υπάρξουν κενές θέσεις 
θα συμπληρώνονται αυτόματα από τους αθλητές που θα έπονται από το Νο 56 μέχρι να 
συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός. Οι αθλητές αυτοί θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση και 
θα πληρώνουν την συμμετοχή τους επί τόπου στην έδρα των αγώνων 15 λεπτά πριν τον 
προγραμματισμένο τους αγώνα. Σε περίπτωση απουσίας αθλητών θα ισχύει ο κανονισμός του 
αναπληρωματικού παρόντα. 
Μετά την πληρωμή δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

 

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΟΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ 

Η κλήρωση θα γίνει δημόσια για τα προκριματικά και το κυρίως ταμπλό την Παρασκευή 20 
Αυγούστου από τους Επιδιαιτητές των αγώνων στις  12:00. 
Με την λήξη των προκριματικών θα συμπληρώνονται τα ονόματα των αθλητών (στο κυρίως 
ταμπλό) μετά από κλήρωση. 

Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των αγώνων για τα προκριματικά-κυρίως ταμπλό  και θα 
αναρτηθεί από τους επιδιαιτητές άμεσα (την ίδια μέρα) μετά την κλήρωση.  

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 της εκάστοτε έδρας. 
Μετά τη λήξη της δήλωσης θα πραγματοποιείται η κλήρωση και το πρόγραμμα των αγώνων.  
Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την εγγραφή τους (sign in) επί τόπου πριν τον 
προγραμματισμένο αγώνα για τα διπλά. 

 
 
  

http://www.e-efoa.gr/
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ 
 (με τη βαθμολογία και των πρωταθλημάτων της 32ης εβδομάδας) 

Κατηγορία προκριματικά κυρίως ταμπλό 

ΜΟΝΑ 32άρι 32άρι, 24 AA,  8 προκριματικά 

2 wild cards από Ε.Φ.Ο.Α. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε όλα τα ταμπλό. 

ΔΙΠΛΑ  16άρι 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑ 2 νικηφόρα set 

ΔΙΠΛΑ 2 νικηφόρα set με το σύστημα NO-AD με 3ο set Match tie-break των 10 πόντων 

 

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.  

• παράβολο συμμετοχής 20 € Μονά + 5 € στα Διπλά, μόνο Διπλά 10 €.  

• 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  

 
Ισχύει το Υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Δημήτρης Σταματιάδης    Σπύρος Ζαννιάς  


