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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Ε3 3ησ ΕΒΔ. Θ΄ΕΝΩΗ
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 12-14-16 ΕΣΩΝ
Η Θ΄ Ζνωςθ Σωματείων Αντιςφαίριςθσ τθσ ΕΦΟΑ αναθζτει ςτον Αθλητικό Όμιλο
Αντιςφαίριςησ Χαϊδαρίου τθν διοργάνωςθ του Πρωταθλήματοσ Ε3 3ησ εβδ. (Α/Κ 12-1416 ετών) από την Παραςκευή 18 Ιανουαρίου 2019 ζωσ τθν Κυριακή 20 Ιανουαρίου
2019. Με πιθανότητα παράταςησ Δευτζρα 21 Ιανουαρίου 2019.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ : Με βάςη την απόφαςη για διεξαγωγή των αγώνων junior,
δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν όλοι οι αθλητζσ των ςυλλόγων που ανήκουν ςτην δφναμη
τησ Θ΄ Ζνωςησ τησ Ε.Φ.Ο.Α.
Ζδρα αγώνων :– Α.Ο.Α. ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ – Ηρώων Πολυτεχνείου κ Γ΄ επτεμβρίου –
ΧΑΪΔΑΡΙ
Τπεφθυνοσ αγώνων: Διαλυνάσ Γιώργοσ (6977259853)
Επιδιαιτητήσ : ΚΟΤΣΟΛΑΜΠΡΟΤ ΛΙΝΑ (6942072646)
Γραμματεία: Κουτςολάμπρου Λίνα (2105810194)
Ιατρόσ: Θα ανακοινωθεί
Αριθμόσ γηπζδων : 6 γήπεδα greenset
Μπάλεσ: Head
Δθλώςεισ ςυμμετοχισ- Απόςυρςθ: Μζχρι Σρίτη 15/01 και ώρα 12:00 για όλεσ τισ
κατθγορίεσ των ακλθτών κα γίνεται από τουσ Συλλόγουσ ι ατομικά από τουσ ακλθτζσ,
μόνο θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ www.e-efoa.gr. Τα Σωματεία και
πολλοί ακλθτζσ διακζτουν ιδθ ςχετικό κωδικό πρόςβαςθσ. Οι Ακλθτζσ χωρίσ πρόςβαςθ
μποροφν να λαμβάνουν κωδικοφσ με τθν βοικεια των Σωματείων τουσ. Το Σωματείο
μπορεί να ακυρώςει τθν ςυμμετοχι τιμωρθμζνου ακλθτι εφόςον ζχει ενθμερώςει για
τθν τιμωρία τθν Ζνωςθ και τθν Ε.Φ.Ο.Α
Κλιρωςθ αγώνων: Μετά το SIGN IN ςτα γραφεία του Ομίλου .
SIGN-IN: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ μετά τισ 17:00 ςτο site του
ομίλου www.haidaritennis.gr
Υποχρεώςεισ ακλθτών :



Δελτίο Αθλητικήσ Σαυτότητασ (Δ.Α.Σ.), όπωσ αυτι εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία.
Ετήςια ενεργοποίηςη ΔΑΣ: Σο Δελτίο ενεργοποιείται κάκε χρόνο με τθν καταβολι
παράβολου, που κα περιλαμβάνει και το κόςτοσ τθσ Κάρτασ Ακλθτι.
Για τθν Ενεργοποίθςθ του Δ.Α.Σ. απαιτείται από τουσ ακλθτζσ: α) να ζχουν κεωρθμζνθ
και να ζχουν κοινοποιιςει ςτθν Ομοςπονδία, τθν ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ, (θ οποία
εκδίδεται θλεκτρονικά από τθν πλατφόρμα www.e-efoa.gr, κεωρείται από καρδιολόγο
ι πιςτοποιθμζνο γιατρό και ιςχφει για ζνα ζτοσ από τθ κεώρθςι τθσ) και β) να ζχουν
καταβάλει το ςχετικό παράβολο ενεργοποίθςθσ το οποίο προκφπτει από τουσ πίνακεσ
του αγωνιςτικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ΕΦΟΑ. Με ενεργοποιθμζνο ΔΑΣ λαμβάνουν μζροσ ςε
όλα τα πρωτακλιματα και θ Ακλθτικι Σαυτότθτα (θ οποία εκδίδεται μόνο μία φορά)
αποδεικνφει μόνο τθν ταυτοπροςωπία



παράβολο ςυμμετοχήσ 15 €.

Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραμείνουν ςτθν ζδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τθ
λιξθ του αγώνα τουσ για διαιτθςία (ςε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί) με ποινι αποκλειςμοφ
ςε περίπτωςθ άρνθςθσ. Δεν μπορεί να κάνει διαιτθςία ακλθτισ ςε αγωνιηόμενο από τον
Όμιλό του

Επιλογι ακλθτών/τριών: Η κατάρτιςη των ταμπλώ, θα γίνει βάςη τησ Πανελλήνιασ
Βαθμολογίασ των αθλητών-τριών τησ 1ησ εβδομάδασ.
Σφςτθμα-Τρόποσ διεξαγωγισ αγώνων: φςτημα Knock-out
Μζχρι και τον γφρο των 16 οι αγώνεσ θα διεξαχθοφν ςτα 2 sets των 6 games (ςε
περίπτωςη ιςοπαλίασ (1-1 set, tiebreak των 10 πόντων). Από τον γφρο των 8
(προημιτελικοί) θα διεξαχθοφν ςε 2 νικηφόρα sets των 6 games.
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Με εκτίμθςθ
H Πρόεδροσ τθσ Θ΄ Ζνωςθσ

Χαντηι Διμθτρα

