
      

 
Ημερομηνία: 25/10/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   OPEN E-3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ ΕΝΩΣΗΣ 
 44ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 

Ο.Α. ΡΙΟΥ 
6-7 Νοεμβρίου 2021 

Το πρωτάθλημα είναι Ε-3, επίσημο,  Βαθμολογούμενο, και δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, από όλη την Ελλάδα, 
ανεξάρτητα από την Ένωση στην οποία ανήκουν και διεξάγεται, με 
απόφαση της Ένωσης και σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό της 
Ομοσπονδίας.  

 
 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία  

16άρια  

2005-2008   
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ηλικία  Κυρίως ταμπλό αρχή Κυρίως ταμπλό τέλος  

Α16  Σα        6- Νοεμβρίου 2021   Κυ        7- Νοεμβρίου 2021 

Κ16  Σα        6- Νοεμβρίου 2021   Κυ        7- Νοεμβρίου 2021 

ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ Ο.Α. ΡΙΟΥ 
Διεύθυνση γηπέδων  
Καποδιστρίου, Σταδίου , Κάτω Καστρίτσι 

Επιφάνεια  
4 Hard 

 

 

Επιδιαιτητής  Λειβαδά Αλεξάνδρα         
6981215366                                       

Βοηθοί  
Επιδιαιτητή  

  

Διευθυντής 
Αγώνων  

Αρβανιτάκης Νικόλαος 
6944265693 Γιατρός  

 Σταθόπουλος Χρήστος 

Τηλέφωνο  
κατά τη διάρκεια των αγώνων   
6944265693 

 
 

  
 
  

 



 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κλήρωση Αγώνων  
Θα γίνει την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 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 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση για λόγους προστασίας της Δημόσιας υγείας, σε σχέση με την πανδημία, ισχύουν και τηρούνται 
υποχρεωτικά από τους Διευθυντή, Επιδιαιτητή και γιατρό αγώνων τα παρακάτω: 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης και  απόσυρσης Τετάρτη   3 Νοεμβρίου  2021 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 3 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00. Μετά την ηλεκτρονική πληρωμή δε γίνεται επιστροφή 
χρημάτων. 

 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑ • Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα knock out σε 2 νικηφόρα sets 
(υποχρεωτικά τα ημιτελικά και τελικά). Οι αγώνες, πλην ημιτελικών και 
τελικών, μπορούν με απόφαση του επιδιαιτητή να διεξαχθούν στα 2 mini 
sets και tie break 

• Η κατάρτιση των ταμπλό θα γίνει με βάση την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
της  42ης Εβδομάδας . 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

                Δελτίο Αθλητικής Tαυτότητας (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 €. 
 

• 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. 
 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το εγκεκριμένο 
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ 
 ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΑ  

επικαιροποιημένο με το ισχύον ΦΕΚ και τις τελευταίες διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α. 
 

Το παρόν απόσπασμα περιλαμβάνει επικαιροποιημένες οδηγίες διεξαγωγής αγώνων στις εγκαταστάσεις τένις, των 
Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ, οι οποίες διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθώς και την ειδική αθλητική 
αναγνώριση της ΓΓΑ, για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Λόγω των ειδικών συνθηκών η 
Ε.Φ.Ο.Α. ή η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη διοργάνωση. 
 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (TESTING)  
........................................................................................  
• Για τους αθλητές έως και 17 ετών: PCR έως 72 ώρες πριν ή rapid test έως 48 ώρες πρίν ή self-test παρουσία του 
υπεύθυνου COVID19 της ομάδας ή του προπονητή την ημέρα του αγώνα. Εξαιρούνται από το testing οι πλήρως 
εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 
 ............................................................................... 
 

 

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩN 
 ........................................................................................  
• Για τους συνοδούς – προπονητές: Η δυνατότητα παρουσίας ενηλίκων θεατών εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων 
υφίσταται αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους θεατές και όσους διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 
............................................................................... 
 

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       H  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 
 

 Λουκάτος Λουκάς       Θεοδωροπούλου Άρτεμις   


