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 ΟΡΕΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

«O.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

ΑΝΔΡΩΝ  
Αρ.πρωτ. : 2499 / 13-8-21 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρωτάθλημα 
ΑΝΔΡΩΝ 

Ονομασία 

ΟΡΕΝ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ημερομηνίες 
Άνδρες   
από 14 ετών 
(2007) 

πρώτη ημέρα 
προκριματικών 

Σάββατο 
28 Αυγούστου   

πρώτη ημέρα κυρίως ταμπλό 

Δευτέρα 30 Αυγούστου  
ημερομηνία λήξης 
πρωταθλήματος 
Κυριακή 05 
Σεπτεμβρίου 

 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Διεύθυνση γηπέδων 

Γήπεδα «Τέντα» Καλαμάτα 
Επιφάνεια 
3 Green Set 

Μπάλες 

Dunlop AO 

Επιδιαιτητής 
 

Χαντζής Δημήτρης 
6973799306 

Βοηθός 
Επιδιαιτητή 

Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής 
αγώνων 

Σταυριανέας Πάνος 
6945870353 

Υπεύθυνος Covid-19 
Καρνούσκος Γιώργος 
6936764812 

Ιατρός 
αγώνων 

Λεβεντόπουλος 
Ν. 6948116128 

Τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των αγώνων 

2721 305549 

e-mail Επιδιαιτητή 

d.g.chantzis@gmail.com 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Δηλώσεις μέχρι  Τετάρτη 25 Αυγούστου 12:00 

Οι Πληρωμές και οι Δηλώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
www.e-efoa.gr  Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν κωδικούς με την 
βοήθεια των Σωματείων τους ή με την διαδικασία «Ξέχασα τον κωδικό μου». 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ 
Η ανανέωση δελτίου γίνεται με ηλεκτρονική καταβολή: 10€ για ανανέωση δελτίου (όλοι) 
και 15€ για την Κάρτα αθλητή Β 4μηνο 2021 (όσοι είναι μέχρι και  24 ετών). Η κατάθεση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται μέχρι Δευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 12:00 στο 
deltia@efoa.gr 
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο όταν ο αθλητής έχει Ενεργό Μητρώο 
Ηλεκτρονική πληρωμή 
Στην κλήρωση των αγώνων θα συμπεριληφθούν όσοι έχουν καταβάλει ηλεκτρονικά το 
αντίτιμο της εγγραφής των μονών (sign in) μέχρι και την Τετάρτη 25 Αυγούστου και ώρα 
19:00.  
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. Για τον λόγο αυτό του ελέγχου 
και της αποκατάστασης πιθανών προβλημάτων, μόνο οι πληρωμές συνεχίζονται για τους 
εγγεγραμμένους στην προσωρινή λίστα αποδοχής για 7 ώρες μετά την λήξη των 
δηλώσεων μέχρι και 19:00 (Τετάρτη 25/8). 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
ΜΟΝΑ 2 νικηφόρα sets 

Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ – SIGN IN (Βαθμολογία της 33ης εβδομάδας ) 
προκριματικά κυρίως ταμπλό 

Ανοικτής 
συμμετοχής 

32άρι :  20 ΑΑ - 2 w.c. όμιλος - 2 w.c. Ε.Φ.Ο.Α. 8 προκριματικά                 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ 

Η κλήρωση θα γίνει την  Πέμπτη 26/8 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
από Πέμπτη 26/08/2021 και ώρα 15:00 Ιστοσελίδα 

www.e-efoa.gr 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο e-efoa.gr 

• παράβολο συμμετοχής:  30 € 

• Έλεγχο καταχώρησης πληρωμής ΜΟΝΩΝ μέχρι Δευτέρα 26/7 και ώρα 20:00 

• 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 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 

1ος νικητής 1.000 €,  2ος νικητής 500 €, 3ος - 4ος νικητής 250 € 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Messinian Bay 2721041001 

Comfy Boutique Hotel 2721090128 

Rex 2721022334 

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

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Δημήτρης Σταματιάδης    Σπύρος Ζαννιάς 
 
 
 

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

