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 Αθλητές κάτω των 10 ετών 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την κατηγορία αυτή η ΕΦΟΑ και οι Ενώσεις θα διεξαγάγουν Ομαδικά & Ατομικά 
Διασυλλογικά Πρωταθλήματα και Πρωταθλήματα διπλού. Η I.T.F. και η Ε.Φ.Ο.Α. προτείνουν 
τα παιδιά κάτω των 10 ετών να μην προπονούνται ή να αγωνίζονται με κανονική μπάλα σε 
κανονικό γήπεδο. Πρέπει να χρησιμοποιούν κόκκινη, πορτοκαλί και πράσινη μπάλα στο 
προσαρμοσμένο μέγεθος γηπέδου. 

ΙΙ. ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ - 10 

Δικαίωμα συμμετοχής σε Εθνικά και Ενωσιακά Πρωταθλήματα έχουν οι αθλητές που είναι 
κάτοχοι ενεργού Δελτίου Ταυτότητας Αθλητή (ΔΑΤ) ΕΦΟΑ. 

Α. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα τα έτη 
2012, 2013, 2014 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ: Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα τα 
έτη 2013, 2014,2015  
ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα τα έτη 
2015, 2016, 2017 
 
Οι μορφές των αγώνων που θα διεξαγάγει η Ομοσπονδία για το 2022 είναι οι ακόλουθες: 
ΑΤΟΜΙΚΑ ή ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ: Αριθμός Πρωταθλημάτων: Ένα Πανελλήνιο και τρία ή 
περισσότερα Πανελλαδικά ατομικά ή διασυλλογικά με απόφαση της ΕΦΟΑ. 
 

1. ΑΤΟΜΙΚΟ: 
Τρόπος Διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξάγονται σε ένα set των 6 games (στο 6-6 ένα tie-
break των 7 πόντων). Οι διοργανωτές, ανάλογα με τη συμμετοχή και τις γηπεδικές 
εγκαταστάσεις θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αγώνες Ταμπλό (Know out - με ταμπλό 
consolation) είτε με αγώνες Σύστημα ομίλων (Round Robin όλοι με όλους). Σε περίπτωση 
που αγώνες γίνονται με το Σύστημα των ομίλων θα πρέπει να είναι συνεχόμενη με μικρή 
ξεκούραση μεταξύ των αγώνων. Οι αγώνες γίνονται σε ξεχωριστές κατηγορίες αγόρια / 
κορίτσια και μόνο με πράσινη μπάλα, σε κανονικό γήπεδο και χωρίς αποκλεισμό με έναν 
μόνο αγώνα. 

Βαθμολογία: Δεν θα υπάρχει Πανελλαδική ή Ενωσιακή βαθμολογία για την κατηγορία 
αυτή, ενώ η κατάρτιση του πίνακα αγώνων θα γίνεται με κλήρωση χωρίς να υπάρχουν 
διακριτές θέσεις (seeds).  

Στην αυτόματη κλήρωση θα υπάρχει η επιλογή (ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών να μην 
παίζουν αθλητές από τον ίδιο όμιλο στον 1ο γύρο.  

2. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ:  
Τρόπος διεξαγωγής:  

Ομάδα 2 βασικών και μέχρι 2 αναπληρωματικών παικτών-τριών 9-10 ετών (μπορεί να είναι 
και μικτές) 

Το κάθε Σωματείο έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μέχρι και με 2 ομάδες 
Οι αγώνες μεταξύ των ομάδων είναι 2 μονά και 1 διπλό υποχρεωτικά 
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Οι αγώνες του μονού θα παίζονται στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie-break 7 πόντων)  
Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie-break 7 πόντων), χωρίς 

πλεονέκτημα (No-Ad score) 

Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο κανονικό γήπεδο του μονού. 

Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία και των 
δύο παικτών κατόπιν συνεννόησης με τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος. 

Β. ΕΝΩΣΕΙΣ 

Οι Ενώσεις και τα Σωματεία θα διοργανώσουν για το 2022 αγώνες για αγόρια και κορίτσια 
κάτω των 10 ετών. Τα επίπεδα που θα χωρίζονται οι παίκτες, τα γήπεδα οι μπάλες καθώς 
και τα συστήματα αγώνων έχουν ως εξής: 

α) Πράσινο επίπεδο 

Οι αγώνες θα διεξάγονται με τον τρόπο διεξαγωγής που αναφέρεται στη διεξαγωγή των 
ατομικών αγώνων. 

Ομαδικοί αγώνες:  
Αγώνες Ομάδων με αριθμό παικτών και τρόπο διεξαγωγής που θα ορίζει, χωρίς κάποιο 
περιορισμό η κάθε Ένωση, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές της. 

Οι ομαδικοί αγώνες που προτείνονται είναι διασυλλογικοί μονού και αγώνες διπλού, με 
αριθμό παικτών και τρόπο διεξαγωγής ίδιο με αυτά που προβλέπονται για το Εθνικό 
επίπεδο. 

2 νικηφόρα short set ή ένα short 1 set (4 games/ 4-4 games tie-break των 7 πόντων) 
2 νικηφόρα short set, με tie-break των 7 πόντων, αντί για 3ο set 
1 κανονικό set (6 games/ 6-6 games tie-break των 7 πόντων) 

Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο κανονικό γήπεδο του μονού.  

β) Πορτοκαλί επίπεδο 

Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «πορτοκαλί» γήπεδο, με «πορτοκαλί» 
μπάλες με την ίδια διαδικασία του πράσινου επιπέδου. 

γ) Κόκκινο επίπεδο 

Συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «κόκκινο» 
γήπεδο, με «κόκκινες» μπάλες. Θα διεξάγονται με την ίδια διαδικασία του πράσινου 
επιπέδου. 
Οι αγώνες θα διεξάγονται μόνο σε Ενωσιακό και Σωματειακό επίπεδο και όχι σε Εθνικό. 


