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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022 
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω των 18 ετών 

 
 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 
18άρια 

2004-2005 

 

Ηλικία Προκριματικά Έναρξη Κ.Τ.  Λήξη Κ.Τ.  

Α18 Τε 27-Απρ-22 Τε 27-Απρ-22 Κυ 01-Μαϊ-22 

Κ18 Τε 27-Απρ-22 Τε 27-Απρ-22 Κυ 01-Μαϊ-22 

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία μέρα νωρίτερα και σε 
περίπτωση μικρής συμμετοχής μία μέρα αργότερα 

 

ΕΔΡΑ  Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ  

Διοργανωτής Ε.Φ.Ο.Α.  Διεύθυνση γηπέδων 

Παπανικολάου, Λιανή Άμμος – 
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 

Μπάλες 
Babolat Team All Court 

Επιδιαιτητής 
 

Σαρατζίδης Δημήτρης 
6937203244 
dsaratzi@gmail.com 

Βοηθός 
Επιδιαιτητή 

Πρίφτης Ανέστης 

Διευθυντής 
αγώνων 

Μωραϊτης Νίκος 
6936959714 

Covid Officer 
Παρίσσης Γιώργος  

Γιατρός 
 

Θεοχάρης Ανέστης 
6987997705 

Τηλέφωνο 
κατά τη διάρκεια των αγώνων 

22210 84757 

επιφάνεια γηπέδων 

7 green set 

Τεχνική 
Υποστήριξη 

Ομοσπονδιακός προπονητής 
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                6945541763 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης Μέχρι Μ.Τρίτη 19 Απριλίου 15:00 

Για τους αθλητές που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U18, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη ,η 11596/9-5-13 υπουργική απόφαση και το άρθρο 34 του νόμου 2725/99.  

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 Μ.Τρίτη 19 Απριλίου 
και ώρα 15:00. 
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. 

 
 
 
 

http://www.e-efoa.gr/
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ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  
Κατηγορία Ημερομηνία Ώρα τοποθεσία 

Αγόρια 18 
 

Μ.Τετάρτη 20/04/22 12:00 
 

Γραφεία Ε.Φ.Ο.Α., Υμηττού 267 - 2ος 
όροφος – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

Κορίτσια 18 
 

 Μ.Τετάρτη 20/04/22 12:15 Γραφεία Ε.Φ.Ο.Α., Υμηττού 267 - 2ος 
όροφος – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

Με την λήξη των προκριματικών θα συμπληρώνονται τα ονόματα των αθλητών (στο κυρίως 
ταμπλό) μετά από κλήρωση 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
από Μ.Τετάρτη 20/04/2022 και ώρα 17:00 Ιστοσελίδα 

www.e-efoa.gr 

SIGN IN ΔΙΠΛΑ 
ΑΓΟΡΙΑ – 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

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 η Επιδιαιτητής. Μετά τη λήξη της δήλωσης θα 
πραγματοποιείται η κλήρωση και το πρόγραμμα των αγώνων.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑ προκριματικά 2 νικηφόρα set με 3ο set Match tie-break των 10 πόντων 

ΜΟΝΑ κυρίως ταμπλό 2 νικηφόρα set 

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

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ (Με την βαθμολογία και τα πρωταθλήματα της 15ης εβδομάδας) 
Κατηγορία προκριματικά κυρίως ταμπλό 

ΜΟΝΑ Ανοικτής 
συμμετοχής 

64άρι 
44 AA - 16 προκριματικά και μέχρι  4 w.c. από Ε.Φ.Ο.Α. 

ΔΙΠΛΑ Ανοικτής 
συμμετοχής 

32άρι 
23 ΑΑ - 1 w.c. από Ε.Φ.Ο.Α. - 8 προκριματικά  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ και ΣΥΝΟΔΩΝ 
• 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 25 € Μονά + 5€ στα Διπλά + 5€ Διπλά Μικτά. 

• 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 

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

