
    

                Αρ.Πρωτ.: 1386 
                   Ημερομηνία: 19/5/2022 

                                                                                                                                                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

OPEN ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΟΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

02 – 05 Ιουνίου 2022 
         

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

Έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές άλλων χωρών. 

12άρια 14άρια 16άρια 18 

2010-2012 
και τα 10άρια αν έχουν 

κλείσει τα 10 έως την 
02/06/22 

2008-2011                              
και τα 11άρια αν έχουν 

κλείσει τα 11 έως την 
02/06/22 

2006-2009 
 

2004-2009 
και τα 13άρια αν έχουν 

κλείσει τα 13 έως την 
02/06/22 

   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος :  Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022   
Ημερομηνία λήξης :  Κυριακή 05 Ιουνίου 2022   
 Σε περίπτωση που χρειαστεί  παράταση αγώνων  έως  Δευτέρα 06  Ιουνίου  2022 

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
Έδρα : Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                       Διεύθυνση γηπέδων : Θέση  " ΚΟΥΡΙ ¨ ΔΔ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

Επιφάνεια γηπέδων : 10  green set (8 ανοικτά & 2 κλειστά) 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2463772621                         Μπάλες  : TRETORN 

Διευθύντρια Αγώνων:  Ορφανίδου Σοφία 6977004687 
Επιδιαιτητής Αγώνων: Τσίπος Δημήτρης  6981867306 dtsipos@yahoo.gr 
Βοηθός Επιδιαιτητή: Γκίνος Ιωάννης 
Γιατρός Αγώνων: Σπυροπούλου Κάτια                      Υπεύθυνη Covid: Τριανταφυλλίδου Έφη 6977692538 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης-απόσυρσης Έως και Δευτέρα  30/05/22  και ώρα 15:00  

Δήλωση συμμετοχής 
Αθλητών με Ελληνικό 
αρ.μητρώου 

Θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο 
ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr .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 τη Δευτέρα  30/05/22  και ώρα 15:00  
Στις κληρώσεις θα λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο της συμμετοχής (sign in).  
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 την κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

Δήλωση συμμετοχής ipin 
αθλητές διεθνών 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε μορφή excel στο e-mail του 
Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  ptolemaidatennis@gmail.com 

 

mailto:dtsipos@yahoo.gr
http://www.e-efoa.gr/
mailto:ptolemaidatennis@gmail.com
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Ανοιχτής συμμετοχής.  
Οι αγώνες θα είναι Knock-out με consolation για τους αθλητές που θα χάσουν στον 1ο γύρο. 
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα set με 3οset Match tie-break των 10 πόντων και οι αγώνες 
consolation σε 2 νικηφόρα set με το σύστημα NO-AD με 3οset Match tie-break των 10 πόντων 
Η επιλογή των αθλητών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την βαθμολογία της 20ης  
εβδομάδας 2022. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Θα γίνει την Τρίτη 31/05/2022  και ώρα 12:00 στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου από τον Επιδιαιτητή 
των αγώνων 

Πρόγραμμα Αγώνων 
Μετά την κλήρωση θα γίνει το πρόγραμμα των αγώνων το οποίο θα αναρτηθεί στο e-efoa από τον 
Επιδιαιτητή των αγώνων και στο site του ΟΑ Πτολεμαϊδας (http://www.ptolemaidatennis.gr) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Οι αθλητές εξωτερικού δεν υποχρεούνται σε κάρτα αθλητή 
• Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Το Δ.Α.Τ. 

περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. 

• Παράβολο συμμετοχής 20 €. 

• 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. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

HOTEL   PANTELIDIS   PTOLEMAIDA          
Τιμές   με  πρωινό   

•          Μονόκλινο    55 ευρώ  την ημέρα  

•          Δίκλινο          65 ευρώ   την  ημέρα  

•          Τρίκλινο        75  ευρώ   την  ημέρα  
 

 
Ισχύουν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΚΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      
Δημήτρης Σταματιάδης      Σπύρος Ζαννιάς  

  


