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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 38ης Εβδομάδας 2018
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 (2006-2004)
και 11άρια γεν. το 2007 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 11 έως την 21/09/18

22 – 23 / 09 / 2018
Η Β΄ Ένωση αναθέτει στον Ο.Α.ΛΑΓΚΑΔΑ (Εμμανουήλ Μπίλη, Δίπλα στο κλειστό Γυμναστήριο
Λαγκαδά, τηλ. 6986 412224, 6932315414) 4 green set γήπεδα το Ε3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 38ης
Εβδομάδας 2018
Αγόρια & Κορίτσια 14 ετών (2006-2004) και 11άρια γεν. το 2007 με την προϋπόθεση να έχουν
κλείσει τα 11 έως την 21/09/18
Από Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου έως 23 Σεπτεμβρίου (παράταση αγώνων Δευτέρα 24
Σεπτεμβρίου)

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου.. Η δήλωση συμμετοχής των
αθλητών θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές διαθέτουν ήδη
σχετικό κωδικό πρόσβασης. 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 Ένωση και την ΕΦΟΑ.
Απόσυρση: μέχρι 20.09.2018 και ώρα 09:30π.μ..

Κλήρωση Αγώνων:
Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά το τέλος του sign in, στην κάθε κατηγορία, στις Εγκαταστάσεις
των διοργανωτών.
Ώρες προσέλευσης αθλητών για εγγραφή (Sing in): Οι ώρες προσέλευσης των
αθλητών για το Sign in, θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 από
την Ένωση σε συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων.

Διευθυντής αγώνων: κ. Τζήμκας Γιώργος– 6932 215414
Επιδιαιτητής αγώνων: κ. Καφφέ Μάγδα – 6986 412224
Ιατρική Κάλυψη:

Θα ανακοινωθεί

Υποχρεώσεις αθλητών:




Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδετε από την Ομοσπονδία. Η
πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. (τύπου πιστωτικής
κάρτας) έχει κόστος 12 €
Ετήσια ενεργοποίηση Δ.Α.Τ.: Το δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή του
παραβόλου που θα περιλαμβάνει το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2018 ορίζεται ως
εξής:

2

Παλαιά Δελτία

Νέα Δελτία

Έκδοση ανά τετράμηνο

Α’
35€




Β’
25€

Έκδοση ανά τετράμηνο

Γ’
15€

Α’
25€

Β’
15€

Γ’
10€

Για την ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. θα ζητηθεί από τους αθλητές να προσκομίσουν Ιατρική
βεβαίωση εκδοθείσα από 01/01/2018 και μετά και να καταβάλουν το σχετικό παράβολο για
το 2018 ώστε ΜΟΝΗ η Αθλητική Ταυτότητα να αποδεικνύει την ενημερότητα τους σε όλα.
Παράβολο συμμετοχής 15 €
Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μια (1) ώρα μετά
την λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί) με ποινή
αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής/τρια σε
αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλο του.

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων :









Με βάση την απόφαση για διεξαγωγή των αγώνων Junior, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι
αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Β΄ Ένωσης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές/τριες δεν θα διεξάγεται το
πρωτάθλημα και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της
Ένωσης.
Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει βάση την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μια μέρα νωρίτερα ή
να τελειώσουν μια μέρα αργότερα
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο νικηφόρα mini set των 4άρων games (4-4 tie break των 7
πόντων) και σε περίπτωση 3ου set θα παίζετε ένα tie break των 10 πόντων στους
πρώτους γύρους. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets των 6
games.
Από το 2018 εφαρμόζετε ο κανονισμός NO LET RULE. Αν η μπάλα κατά την διάρκεια
του σερβίς (1ο ή 2ο ) χτυπήσει το φιλέ και καταλήξει στο σωστό κουτάκι του σερβίς, ο
πόντος συνεχίζεται κανονικά.

Βαθμολογία:

Βαθμολογία Εθνικών Πρωταθλημάτων Ε3 το αγωνιστικό έτος 2018 για τις κατηγορίες
12, 14, 16 (ανάλογα με την ηλικία)
ΘΕΣΕΙΣ

12άρια

14άρια

16άρια

1ος

9

18

36

2ος

7,5

15

30

3ος – 4ος

4,5

9

18

5ος – 8ος

3

6

12

9ος – 16ος

2,4

4,5

9,6

17ος – 32ος

1,5

3

6

33ος -64ος

0,5

1

2

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αμουτζόγλου Κων/νος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καζίλας Χαράλαμπος

