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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS 

ATOMIKO KATΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 
30/10/2021 - 31/10/2021 

 
Η ΣΤ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου αναθέτει το   ΕΝΩΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR ως εξής: 
• πράσινο επίπεδο ατομικό κάτω των 10 ετών το Σάββατο 30 Oκτωβρίου έως και Κυριακή 

31 Οκτωβρίου 2021  
στον ΧΡΥΣΟ Ο.Α 

 
                                                           

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται  να αρχίσουν την Παρασκευή 
29/10/21 .   
 
Στο τουρνουά τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστά ταμπλό από τα Κορίτσια στο πράσινο 
επίπεδο. Το ταμπλό θα είναι knock out. Για τους χαμένους του πρώτου γύρου θα γίνει πίσω 
ταμπλό, που θα καταλήγει σε νικητή με ΕΠΑΘΛΟ. 
 
Γήπεδα διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα  γήπεδα  που διαθέτει ο ΧΡΥΣΟΣ Ο.Α. 
Διευθυντής αγώνων:Mίχοβσκα Μόνικα τηλ.6983456994 
Επιδιαιτητής αγώνων: Ανδριάνα Καμίλη τηλ. 6971825746 
Γιατρός αγώνων: Βέργος Γιώργος 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία  
δήλωσης-απόσυρσης 

Μέχρι Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 

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 Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 
Μετά την κλήρωση των αγώνων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων 
Θα γίνει την Τετάρτη  27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:30 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 της ΣΤ’ Ένωσης. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• 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 15 € 
• 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 
 
Τρόποι διεξαγωγής Πρωταθλήματος  
 
Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που  έχουν γεννηθεί τα έτη  2011, 2012 και 2013 
αρκεί να έχουν κλείσει το 8ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 29/10/ 2021  (προηγούμενη 
ημερομηνία έναρξης των αγώνων). 

 
Σύστημα Knock Out ταμπλό με Consolation 
Σύστημα Knock Out ταμπλό, το οποίο θα καταρτιστεί με κλήρωση, με Consolation, που θα 
καταλήγει σε νικητή με ΈΠΑΘΛΟ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα mini-set των 4 games 
(ή 3 games σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής). Στο 4-4 θα παιχθεί tie-break 5 πόντων. Σε 
ισοπαλία 1-1 σετ θα παιχθεί tie-break 7 πόντων.  
 
. 

Ισχύει το Υγειονοµικό Πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α. 
 
 
Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραµµατέας 
Λουκάτος Λουκάς    Θεοδωροπούλου Άρτεµις 
                          
         


