ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Κανόνες & Κανονισμοί 2015, 2016, 2017

Α. JUNIORS 12-14-16-18
Εισαγωγικό σημείωμα
• Για τις κατηγορίες 12-14-16, το σύστημα των Εθνικών Πρωταθλημάτων θα διεξαχθεί με 32αρια
κλειστά προκριματικά ταμπλό, με διπλά μόνο στο κυρίως ταμπλό, διαβαθμισμένα σε 3
βαθμολογικά επίπεδα. Το 1ο επίπεδο (Ε1) με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, το 2ο επίπεδο (Ε2) με
μικρότερη βαθμολογία από το 1ο και το 3ο σε επίπεδο Ενώσεων (Ε3) που θα διεξάγονται με
κυρίως ταμπλό (ανάλογα με τις συμμετοχές) και θα βαθμολογούνται με μικρότερη βαθμολογία
από το 2ο επίπεδο.
• Τα Πρωταθλήματα σε επίπεδο 2ο, θα διεξάγονται 3 ταυτόχρονα σε όλες τις κατηγορίες, σε
διαφορετικές έδρες κατανεμημένες γεωγραφικά.
• Για την κατηγορία Α/Κ 18 θα διοργανωθούν συνολικά 5 Πρωταθλήματα, 4 Open σε Επίπεδο 1
και το Πανελλήνιο. Όπου είναι δυνατόν, ο προγραμματισμός θα δίνει τη δυνατότητα στις
κατηγορίες 14 και 16 να συμμετέχουν στην κατηγορία 18. Με δεδομένο ότι τα πρωταθλήματα
στην κατηγορία 18 είναι σε Επίπεδο 1, θα διεξάγονται υποχρεωτικά και αγώνες διπλού.
• Σε όλες τις κατηγορίες θα διεξαχθούν, στο τέλος της χρονιάς και βαθμολογούμενοι αγώνες
masters, μεταξύ των πρώτων οκτώ της κάθε κατηγορίας.
• Όσα θέματα δεν αναφέρονται στους κανονισμούς, καλύπτονται από τους αντίστοιχους κανόνες
και κανονισμούς (Rules & Regulations) της ITF και της TE.
• Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Κανόνες & Κανονισμούς, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του 2015,2016,2017.
• Σε όλο το κείμενο, όπου αναφέρονται οι λέξεις «παίκτης, αθλητής, κτλ.» εννοείται βεβαίως και
«παίκτρια, αθλήτρια, κτλ.».
• Η πρόταση της εφορίας αγωνιστικού είναι οι παρών κανόνες και κανονισμοί να ισχύσουν για 3
χρόνια,2015,2016,2017
Ειδικότερα για το 2015
 Η Βαθμολογία θα υπολογιστεί με τα 8 καλύτερα μονά και τα 3 καλύτερα διπλά,
περιλαμβανομένου του Πανελληνίου και των Masters.
 Η βαθμολογία για κατάταξη σε όλους τους αγώνες μονών και διπλών θα είναι η ενιαία
συνδυαστική.
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I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Για το 2015 οι αγώνες ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Κ 18
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά - Διπλά)
β. 4 OPEN Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά)
γ. 3 Διεθνή Πρωταθλήματα ITF
δ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Α/Κ 16
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά)
β. 4 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά)
γ. 12 (4x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά)
δ. 4 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3, τα Διπλά είναι προαιρετικά και διεξάγονται
κατόπιν απόφασης της εκάστοτε Ένωσης
ε. 3 Διεθνή Πρωταθλήματα TE
στ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Α/Κ 14
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά - Διπλά)
β. 4 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά- Διπλά)
γ. 12 (4x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά- Διπλά)
δ. 4 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3, τα Διπλά είναι προαιρετικά και διεξάγονται
κατόπιν απόφασης της εκάστοτε Ένωσης
ε. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE
στ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Α/Κ 12
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά - Διπλά)
β. 4 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά)
γ. 12 (4Χ3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά)
δ 4 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3, τα Διπλά είναι προαιρετικά και διεξάγονται
κατόπιν απόφασης της εκάστοτε Ένωσης
ε. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE
στ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά)
Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν όσα Ενωσιακά πρωταθλήματα (Ατομικά,
Διπλά, Διασυλλογικά, Open, κλπ.) επιθυμούν, για τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18, όμως μόνο
τα ανωτέρω αναφερόμενα θα είναι βαθμολογούμενα, στην Πανελλαδική Βαθμολογία.

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
• Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες, Ομογενείς και αλλοδαποί αθλητές νόμιμα
εγγεγραμμένοι στη δύναμη Ελληνικών αναγνωρισμένων Σωματείων-Μελών της Ε.Φ.Ο.Α.
Επισημαίνουμε ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για τις κατηγορίες Α/Κ 12/14/16/18, μπορούν
να συμμετάσχουν μόνον Έλληνες αθλητές.
• Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα οι αθλητές αγωνίζονται στην ηλικιακή κατηγορία στην οποία
ανήκουν.
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• Στα πρωταθλήματα Ε1 και Ε2, στις ηλικιακές κατηγορίες που διεξάγονται την ίδια εβδομάδα, οι
αθλητές και αθλήτριες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σε όποια ηλικιακή κατηγορία ή
πρωτάθλημα επιθυμούν να συμμετάσχουν, αλλά θα λάβουν μέρος μόνο σε αυτό που θα
επιλεγεί από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας (Περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω).
• Σε περίπτωση καταγγελίας συμμετοχής αθλητή σε διαφορετική κατηγορία από αυτήν που
επιτρέπεται ή σε παραπάνω από μία κατηγορία πρωταθλημάτων, που διεξάγονται την ίδια
εβδομάδα, η Ε.Φ.Ο.Α. θα το επαληθεύει και θα επιβάλλεται ποινή μηδενισμού του αθλητή στο
συγκεκριμένο πρωτάθλημα και αποκλεισμός από αγώνες της Ομοσπονδίας για ορισμένο
χρονικό διάστημα.
• Πρωτάθλημα MASTERS: Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι αθλητές της πρώτης 8άδας. Αθλητής
ή αθλήτρια που βρίσκεται μέσα σε 2 ή περισσότερες οκτάδες θα έχει το δικαίωμα της επιλογής
σε ποιά θα παίξει και οι θέσεις που θα μείνουν κενές και μόνο αυτές θα καλύπτονται από τον
9ο εώς 12ο . Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Round Robin ή των 2 ομίλων ανά
κατηγορία.
Αθλητές κάτω των 12 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
2003-2004 καθώς και οι αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2005 με την προϋπόθεση να έχουν
κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του τουρνουά,
στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή. Αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν παράλληλα και στα
Πρωταθλήματα Πράσινου επιπέδου.
Αθλητές κάτω των 14 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
2001 ως και 2004, καθώς και οι αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2005 με την προϋπόθεση να έχουν
κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του
πρωταθλήματος στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.
Αθλητές κάτω των 16 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
1999 ως και 2002.
Αθλητές κάτω των 18 ετών: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη
1997 ως και 2002.
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για τη συμμετοχή αθλητών σε όλες τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18 ετών είναι υποχρεωτικά τα
παρακάτω:
 Υποχρεωτικό δελτίο αθλητή, όπως αυτό εκδίδεται, θεωρείται ή ανανεώνεται από την
Ομοσπονδία.
 Ιατρική βεβαίωση (ημερομηνία ενός έτους)
 Ηλεκτρονική δήλωση (βλ. επόμενη ενότητα)
 Κάρτα ασφάλισης, το κόστος της οποίας ορίζεται στα 25€ για όλες τις κατηγορίες και θα
ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της.
 Παράβολο συμμετοχής
 20 € για τα μονά-διπλά και 6 € αν παίζουν μόνο στα διπλά.
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
• Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται: α)από τα Σωματεία μέλη β)από τις
Ενώσεις και όπου αυτό δεν είναι δυνατό από τους ίδιους τους αθλητές απευθείας στην
ΕΦΟΑ, ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή όπου αλλού υποδείξει η
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Ομοσπονδία, με την προϋπόθεση ότι οι αθλητές διαθέτουν δελτίο από Σωματείο-Μέλος
της Ε.Φ.Ο.Α.
• Οι δηλώσεις θα γίνονται πριν από τις ημερομηνίες οι οποίες θα αναφέρονται στις
προκηρύξεις κάθε πρωταθλήματος.
Αναλυτικά:
 Για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στην
ηλικιακή κατηγορία που ανήκουν.
 Για τα Πρωταθλήματα Ε1 και τα Ενωσιακά Πρωταθλήματα οι αθλητές μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή σε όποιες κατηγορίες επιθυμούν και τους επιτρέπεται ηλικιακά να
συμμετάσχουν και το ηλεκτρονικό σύστημα θα τους τοποθετήσει αυτόματα στο
πρωτάθλημα που μπορούν τελικά να αγωνιστούν, με πρώτο κριτήριο τη σειρά προτίμησης
και δεύτερο κριτήριο τη βαθμολογία τους στις κατηγορίες που έκαναν τη δήλωση.
 Για τα Πρωταθλήματα Ε2, οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε όποιες
κατηγορίες, επιθυμούν και τους επιτρέπεται ηλικιακά να συμμετάσχουν, αλλά και σε όποιο
από τα 3 πρωταθλήματα της ίδιας κατηγορίας επιθυμούν, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα
τους τοποθετήσει αυτόματα στο πρωτάθλημα που μπορούν τελικά να πάρουν μέρος, με
κριτήριο τη βαθμολογία τους.
 Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ταμπλό σε κάποιο πρωτάθλημα οι αθλητές, οι οποίοι το
έχουν επιλέξει ως πρώτη επιλογή, θα τοποθετούνται, αυτόματα, σε αυτό της 2ης επιλογής
τους.
 Σε περίπτωση απόσυρσης, μετά το τέλος των δηλώσεων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του
ως επί τόπου αναπληρωματικού σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα την ίδια εβδομάδα
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές,
απευθείας στην ITF ή την TE και σε συνεργασία με ΟΜΙΛΟΥΣ - ΕΦΟΑ όπου αλλού προβλέπεται από
τις προκηρύξεις (απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση iPIN από την ITF) Η δήλωση για τους
συνοδούς προπονητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να θεωρηθούν ότι είναι «επίσημος προπονητής
για την Ελλάδα» σε κάθε τουρνουά της TE, θα πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και μόνο από τον
Όμιλο του αθλητή, στα γραφεία της ΕΦΟΑ, μέχρι την Τρίτη, της εβδομάδας που λήγουν οι
δηλώσεις συμμετοχής του κάθε Τουρνουά.
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προπονητές είναι περισσότεροι από έναν, η επιλογή θα
γίνεται από την Ομοσπονδία.
Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
•
•

•

Η απόσυρση συμμετοχής, γίνεται όπως και η δήλωση, για όλα τα επίσημα πρωταθλήματα
οποιουδήποτε επιπέδου (Πανελλήνιο, Open, Ε1, Ε2 και Ενωσιακά Ε3).
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από ένα, κάποια ή όλα τα
πρωταθλήματα που έχει δηλώσει συμμετοχή, μέσα στα χρονικά περιθώρια τα οποία
αναφέρουν οι προκηρύξεις των αγώνων.
Στην περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης, από τα Εθνικά πρωταθλήματα (όχι τα Ενωσιακά),
ισχύουν τα εξής:
1. Αθλητής του προκριματικού ή του κυρίως ταμπλό που δεν θα παρουσιαστεί στο
sign-in και δεν έχει κάνει έγγραφη απόσυρση, τιμωρείται με αφαίρεση δύο βαθμών
2. Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση ή στη διάρκεια
των αγώνων, χωρίς να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση της οποίας πρέπει
οπωσδήποτε να παίρνει θεωρημένο αντίγραφο από τον επιδιαιτητή των αγώνων ή
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την ΕΦΟΑ, τιμωρείται με αφαίρεση δύο βαθμών, παίρνει όμως τους βαθμούς μέχρι
του σημείου που αγωνίστηκε.
3. Απόσυρση για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται μέχρι δύο Πρωταθλήματα ετησίως
χωρίς αφαίρεση βαθμών.
4. Για να μην τιμωρηθεί ο αθλητής, οφείλει να κατέχει ιατρική βεβαίωση την οποία:
- Να αποστείλει με FAX στην έδρα της διοργάνωσης πριν από την ώρα διεξαγωγής
του προγραμματισμένου αγώνα του
- Να αποστείλει στην ΕΦΟΑ, την πρωτότυπη, μέχρι τη λήξη των αγώνων.
5. Ιατρική βεβαίωση μετά την έναρξη των αγώνων και μέχρι το τέλος αυτών,
χορηγείται μόνο από τον ιατρό των αγώνων. Σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος
εκτός του χώρου διεξαγωγής των αγώνων, αποστέλλεται η ιατρική γνωμάτευση του
θεράποντος ιατρού, άμεσα, στον γιατρό των αγώνων. Ο ιατρός των αγώνων έχει το
δικαίωμα να μην την κάνει αποδεκτή σύμφωνα με την κρίση του. (απόφ. Εθνικής
Επιτροπής 20.12.08).

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ












Η ενημέρωση των αθλητών, για τις προκηρύξεις, τις δηλώσεις, τις αποσύρσεις, την εξέλιξη
των συμμετοχών και την επιλογή του πρωταθλήματος που τελικά θα συμμετάσχουν, θα
γίνεται μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. www.efoa.gr. Ουδεμία
αναδημοσίευση ή άλλη πηγή αναγνωρίζεται.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε πρωτάθλημα Διπλού άλλης ηλικιακής κατηγορίας
ή άλλης έδρας, από εκεί που έπαιξε το Μονό του.
Οι αθλητές των πρωταθλημάτων Ε1, Ε2 και του κυρίως ταμπλό του Πανελληνίου,
υποχρεούνται να υπογράφουν για τη συμμετοχή τους (Sign-In) στην έδρα των αγώνων, την
ημέρα και ώρα που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη. Με το κλείσιμο του Sign-In θα ακολουθεί
η κλήρωση του σχετικού ταμπλό.
Οι αθλητές που έχουν κάρτα ελεύθερης συμμετοχής (wild card) δεν υποχρεούνται σε
εγγραφή (Sign-In).
Οι αθλητές που δηλώθηκαν εγκαίρως και έμειναν εκτός από το Κυρίως Ταμπλό ή από αυτό
των Προκριματικών, μπορούν να προσέλθουν και να υπογράψουν την ημέρα και ώρα του
sign in (αναπληρωματικοί) και θα έχουν προτεραιότητα από αθλητές που δεν δηλώθηκαν
στο πρωτάθλημα και εμφανίζονται στον χώρο των αγώνων (επί τόπου αναπληρωματικοί).
Οι κενές θέσεις θα συμπληρώνονται πρώτα από τους έχοντες κάνει αρχική δήλωση
(αναπληρωματικοί) και στη συνέχεια από τους υπόλοιπους επί τόπου αναπληρωματικούς
με την Βαθμολογία τους, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός του ταμπλό των αγώνων που
προκηρύχτηκε από την ΕΦΟΑ . Στις ισοβαθμίες γίνεται κλήρωση. Στα Ε1, Ε2
συμπληρώνεται μόνο το ταμπλό που έχει κενές θέσεις και δεν ανοίγει νέο (π.χ.
προκριματικών αν δεν υπάρχει)
Αθλητής που έχει χάσει στα προκριματικά μπορεί να υπογράψει σε λίστα τυχερού χαμένου
(lucky looser) και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο κυρίως ταμπλό τότε αγωνίζεται σ' αυτό. Η
επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των αθλητών που έχασαν στον τελευταίο γύρο των
προκριματικών και έχουν βαθμολογία. Εάν οι θέσεις δεν καλυφθούν με τους
βαθμολογημένους παίκτες γίνεται κλήρωση μεταξύ των αβαθμολόγητων αθλητών που
έχασαν στον τελευταίο γύρο προκριματικών.
Οι αθλητές υποχρεούνται σε, μέχρι τρεις αγώνες την ημέρα (δύο αγώνες Μονού και ενός
Διπλού, ενός μονού και 2 διπλών, τριών διπλών) ανά κατηγορία συμμετοχής καθώς και σε
διαιτησία αν τους ζητηθεί. Η σειρά των αγώνων καθορίζεται από τον επιδιαιτητή.
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Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21:30 εκτός αν
ειδικές συνθήκες (π.χ. καύσωνας, βροχή κλπ) το επιβάλλουν και συμφωνήσουν γι' αυτό ο
επιδιαιτητής και ο γιατρός των αγώνων.
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IV. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α/Κ 12/14/16/18
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ανοικτής
Προκριματικά
συμμετοχής
64άρι ταμπλό
44 άμεσες αποδοχές
Κυρίως
ταμπλό
16 από προκριματικά
μέχρι 4 w.c. ΕΦΟΑ

Ε1 & Ε2
32άρι ταμπλό
32άρι ταμπλό
24 άμεσες αποδοχές
8 από προκριματικά
μέχρι 2 w.c. ΕΦΟΑ

ΔΙΠΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά
ανοικτής
συμμετοχής
Κυρίως ταμπλό
16άρι ταμπλό
11 άμεσες αποδοχές
4 από προκριματικά
1 w.c. Ε.Φ.Ο.Α.




Ε3 Ενωσιακά

Ανοικτό
ταμπλό

ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
Ε1 & Ε2

16άρι
ταμπλό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά
ανοικτής
συμμετοχής
Κυρίως ταμπλό
16άρι ταμπλό
11 άμεσες αποδοχές
4 από προκριματικά
1 w.c. Ε.Φ.Ο.Α.

Ε1 & Ε2

8άρι
ταμπλό

Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στα Διπλά Μικτά.
Η επιλογή των ζευγαριών που θα συμμετέχουν στα ταμπλό των διπλών, θα γίνεται με βάση
την ατομική βαθμολογία τους.
Στα πρωταθλήματα Ε1 και Ε2 οι αγώνες θα διεξάγονται, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑ
Πανελλήνιο (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό):
2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε όλα τα sets.
Πρωταθλήματα Ε1 και Ε2 (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό):
2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε όλα τα sets.
Ενωσιακά Πρωταθλήματα: Επιλογή των Ενώσεων

ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό):
2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε κάθε set και χωρίς
πλεονέκτημα (no-ad scoring system), με 3ο set match tie-break 10 πόντων
Πρωταθλήματα Ε1 και Ε2 (Κυρίως ταμπλό)
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2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε κάθε set και χωρίς
πλεονέκτημα (no-ad scoring system), με 3ο set match tie-break των 10 πόντων.

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η γενική βαθμολογία είναι μία, συνδυαστική Μονών και Διπλών και διατηρείται για 52
εβδομάδες. Εβδομάδα αγώνων θεωρείται αυτή η οποία περιέχει την ημερομηνία έναρξης του
κυρίως ταμπλό.
Κατηγορίες 12-14-16: Προσμετρούνται οι 8 καλύτερες βαθμολογήσεις από: α) Εθνικά-Ενωσιακά
Πρωταθλήματα και των 3 επιπέδων, Masters και Πανελλήνιο, β) Διεθνή Πρωταθλήματα
ATP/WTA/ITF/TE και οι 3 καλύτερες βαθμολογήσεις στα διπλά ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας,
εκτός της βαθμολογίας στα 18άρια.
Κατηγορία 18: Προσμετρούνται οι 3 καλύτερες βαθμολογήσεις από: α) Εθνικά Πρωταθλήματα
masters και Πανελλήνιο β) Διεθνή Πρωταθλήματα ITF και οι 3 καλύτερες βαθμολογήσεις στα διπλά
ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας.
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 16: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 16αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 1999-2002.
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 14: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 14αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 2000-01-02-03-04-05 (κλεισμένα τα 10)
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 12: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 12αρια. Για το 2015 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 2003-03-05 (κλεισμένα τα 10)
Βαθμολογική βάση η βαθμολογία των 14αριών. Μειωμένη ποσόστωση 50% για
τα 12άρια, αυξημένη στο 200% για τα 16άρια και αυξημένη κατά 250% για τα
18άρια.
Οι βαθμολογίες που αποκτούνται σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία προσμετρούνται μόνο
στην κατηγορία αυτή, ενώ μπορούν να μεταφερθούν στην μικρότερη ως εξής:
α. 16άρια: δεν μεταφέρουν βαθμολογία από τα εθνικά πρωταθλήματα των Α/Κ 18
β. 14άρια: 2 βαθμολογήσεις 16αριών
γ. 12άρια: 2 βαθμολογήσεις 14αριών
Για τα Α/Κ 16 και 18 μόνο στην βαθμολογία των 18, θα υπάρχει προσμέτρηση:
 με αντικατάσταση, των βαθμολογήσεων της ITF, με αυξημένη ποσόστωση στο 200%
 με αντικατάσταση των βαθμολογήσεων στα Ευρωπαϊκά ατομικά Πρωταθλήματα 14/16.
 με αντικατάσταση των βαθμολογήσεων των μελών των Εθνικών ομάδων 14/16/18 που
συμμετέχουν στα Ομαδικά Καλοκαιρινά και χειμερινά Πρωταθλήματα, σύμφωνα με τη
βαθμολογία της ΤΕ η οποία και δίνεται μόνο στις ομάδες που περνάνε στις τελικές οκτάδες.
Η βαθμολογία θα εκδίδεται κάθε βδομάδα ή αραιότερα, αν δεν υπάρχει αγωνιστική
δραστηριότητα και θα φέρει τον αριθμό της εβδομάδας έκδοσης.
Όλα τα πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με βάση την Πανελλήνια βαθμολογία της
εβδομάδας που γίνονται οι κληρώσεις.
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Επισημάνσεις
Οι αθλητές οι οποίοι περνούν τον 1ο γύρο, είτε των προκριματικών είτε του κυρίως Ταμπλό, με
BYE ή με W.O. ή με MEDICAL και χάνουν στο 2ο γύρο, λαμβάνουν πόντους ηττημένου του 1 ου
γύρου (Ε1, Ε2 και Ε3 γύρος των 32).
Οι αθλητές που αγωνίζονται στο κυρίως ταμπλό σαν τυχεροί χαμένοι (lucky looser) παίρνουν μόνο
τους βαθμούς, από τη θέση που θα καταλάβουν, στο κυρίως ταμπλό.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αθλητής αγωνισθεί στα προκριματικά ενώ η βαθμολογία του
θα τον κατέτασσε στο κυρίως ταμπλό, εφόσον προκριθεί, θα πάρει μόνο τους πόντους που του
αντιστοιχούν από την πορεία του στο κυρίως ταμπλό και όχι πόντους πρόκρισης από τα
προκριματικά.
Βαθμολογία από προκριματικά για το κυρίως ταμπλό παίρνουν μόνο όσοι έχουν κάνει νίκη σε
αγώνα προκριματικών.
Βαθμολογία από Διεθνές Πρωτάθλημα ITF ή Tennis Europe μπορεί να αντικαταστήσει αντίστοιχη
Εθνικού ή Ενωσιακού.
Η διαδικασία για την αντικατάσταση αυτή είναι η ακόλουθη:
1. Οι ενδιαφερόμενοι παίκτες καταθέτουν στην Ε.Φ.Ο.Α. το ταμπλό των Διεθνών
αγώνων που αγωνίσθηκαν μέσα σε 15 ημέρες το αργότερο μετά τη λήξη του σχετικού
πρωταθλήματος
2. Η ΕΦΟΑ αντικαθιστά ή προσμετρά στην Πανελλήνια βαθμολογία των
ενδιαφερομένων την συγκεκριμένη διεθνή βαθμολόγηση τους, ακριβώς στην
κατηγορία που αγωνίστηκαν στο Διεθνές Πρωτάθλημα και όχι στην κατηγορία που
ανήκουν ηλικιακά. Η βαθμολογία μπορεί να είναι και μόνο από Διεθνή
Πρωταθλήματα.
Σε όλες τις διοργανώσεις, εάν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές
οι αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι.
Δεν μπορεί να προστεθεί βαθμολογία από διεθνή σε αριθμό μεγαλύτερο από τον μέχρι τότε
διεξαχθέντων και προσμετρούμενων Εθνικών Πρωταθλημάτων.
ΓΕΝΙΚΑ
Η βαθμολογία του 2015 θα εξάγεται με βάση τους πίνακες που ακολουθούν :
 Θα υπολογιστεί με τα 8 καλύτερα μονά(5 στα 18αρια) και 3 καλύτερα διπλά,
περιλαμβανομένων του Πανελληνίου και των Masters.
 Η βαθμολογία για κατάταξη σε όλους τους αγώνες μονών και διπλών θα είναι η ενιαία
συνδυαστική.

Οι πίνακες τη Βαθμολογίας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:
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2015 - Βαθμολογία Μονά Α/Κ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
33-64
Νικητής γύρου 32
Ηττημένος γύρου 32
Ηττημένος γύρου 64
Ηττημένος γύρου 128
Ηττημένος γύρου 256

12άρια 14άρια 16άρια 18άρια
50%
100%
Κυρίως ταμπλό
60
120
50
100
37,5
75
25
50
15
30
10
20
5
10
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
2,5
5
2,5
5
1,5
3
1
2
0,5
1

200%

250%

240
200
150
100
60
40
20

300
250
187,5
125
75
50
25

10
10
6
4
2

12,5
12,5
7,5
5
2,5

2015 - Βαθμολογία Διπλά Α/Κ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
1
2
3-4
5-8
9-16
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12άρια 14άρια 16άρια 18άρια
50%
15
12,5
10
6,5
4

100%
30
25
20
13
8

200%
60
50
40
26
16

250%
75
62,5
50
32,5
20
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2015 - Βαθμολογία Μονά Α/Κ

12άρια 50%

Ε1

Ε2

Ε3

Κυρίως ταμπλό
1
30
15
2
25 12,5
3-4
15
7,5
5-8
10
5
9-16
7,5
4
17-32
5
2,5
33-64
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Νικητής γύρου 16
2
1
Νικητής γύρου 32
2
1
Ηττημένος γύρου 32
1,5 0,5

16άρια 200%

Ε1

Κυρίως ταμπλό
1
120
2
100
3-4
60
5-8
40
9-16
30
17-32
20
33-64
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Νικητής γύρου 16
8
Νικητής γύρου 32
8
Ηττημένος γύρου 32
6

6
5
3
2
1,5
1
0,5

Ε2

Ε3

60
50
30
20
16
10

24
20
12
8
6
4
2

4
4
2

14άρια 100%

Ε1

Κυρίως ταμπλό
1
60
2
50
3-4
30
5-8
20
9-16
15
17-32
10
33-64
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Νικητής γύρου 16
4
Νικητής γύρου 32
4
Ηττημένος γύρου 32
3

18άρια 250%

Ε1

Ε2 Ε3
30
25
15
10
8
5

12
10
6
4
3
2
1

2
2
1

Ε2 Ε3

Κυρίως ταμπλό
1
150
2
125
3-4
75
5-8
50
9-16
37.5
17-32
25
33-64
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Νικητής γύρου 16
10
Νικητής γύρου 32
10
Ηττημένος γύρου 32
7,5

2015 - Βαθμολογία Διπλά Α/Κ
12άρια

Ε1

Ε2

14άρια

Ε1

Ε2

1
2
3-4
5-8
9-16

7,5
6,5
4
2,5
2

4
3
2
1,5
1

1
2
3-4
5-8
9-16

15
13
8
5
4

8
6
4
3
2

16άρια

Ε1

Ε2

18άρια

Ε1

Ε2

1
2
3-4
5-8
9-16

30
26
16
10
8

16
12
8
6
4

1
2
3-4
5-8
9-16

37,5
32,5
20
12,5
10
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MASTERS Α/Κ
Κατάταξη 12άρια 14άρια 16άρια 18άρια
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
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Β. ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2005 και μετά.
Για την κατηγορία αυτή 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.
Με αυτές τις συνθήκες τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν καταλληλότερη τεχνική και εφαρμογή
πολλών καταστάσεων τακτικής, κάτι το οποίο είναι αδύνατο να το πετύχουν με κανονική μπάλα
και κανονικό γήπεδο.
ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ < 10
Για το 2014 οι αγώνες της κατηγορίας των 10αριών θα διοργανωθούν και από την Ομοσπονδία και
από τις Ενώσεις.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα το 2004 και το 2005.
Οι μορφές των αγώνων που θα διεξαγάγει η Ομοσπονδία για το 2015 είναι οι ακόλουθες:
ΑΤΟΜΙΚΑ ή ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ: Αριθμός Πρωταθλημάτων: Ένα Πανελλήνιο και ένα Πανελλαδικό
(Βοράς, Νότος) ατομικά ή διασυλλογικά με απόφαση της ΕΦΟΑ.
ΑΤΟΜΙΚΟ:
Τρόπος Διεξαγωγής: Θα ανακοινώνεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, σε
κάθε περίπτωση όμως, οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά 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).
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ:
Τρόπος διεξαγωγής:
Ομάδα 2 βασικών και μέχρι 2 αναπληρωματικών παικτών-τριών 9-10 ετών (μπορεί να είναι
και μεικτές)
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
Οι αγώνες του μονού θα παίζονται στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie brake 7 πόντων)
Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie brake 7 πόντων), χωρίς
πλεονέκτημα (No ad score)
Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο κανονικό γήπεδο του μονού

ΕΝΩΣΕΙΣ
Οι Ενώσεις και τα σωματεία θα διοργανώσουν για το 2015 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
Στους αγώνες συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια, οι αγώνες μπορεί να είναι και μεικτοί.
Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε κανονικό γήπεδο, με «πράσινες» μπάλες.

ΕΦΟΑ, Κανόνες & Κανονισμοί 2015

(13)

Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι εκείνο που θα κρίνει η κάθε Ένωση ως το
καταλληλότερο. Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό του αποκλεισμού
(knock out) με έναν αγώνα.
Προτεινόμενα συστήματα:
Round robin (όλοι με όλους)
Σύστημα ομίλων με Round robin
Σύστημα Maurant
Αγώνες ή ένας αγώνας Consolation για τους χαμένους του πρώτου αγώνα.
Οι αγωνιστικές μορφές, που θα εφαρμόσει η κάθε Ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγούν
από τις αγωνιστικές μορφές που προτείνει η I. T. F. και είναι περισσότεροι Ομαδικοί αγώνες και
λιγότεροι Ατομικοί.
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 και αγώνες διπλού, με αριθμό παικτών
και τρόπο διεξαγωγής ίδιο με αυτά που προβλέπονται για το Εθνικό επίπεδο.
2 νικηφόρα mini sets 1 short set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων)
2 νικηφόρα mini sets, με tiebreak των 7 πόντων, αντί για 3ο set
1 κανονικό set (6 games/ 6-6 games tiebreak των 7 πόντων)
Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο κανονικό γήπεδο του μονού.
β) Πορτοκαλί επίπεδο
Στους αγώνες συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και μπορεί να είναι και μεικτοί.
Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «πορτοκαλί» γήπεδο, με «πορτοκαλί» μπάλες.
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι εκείνο που θα κρίνει η κάθε Ένωση ως το
καταλληλότερο. Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό του αποκλεισμού
(knock out) με έναν αγώνα.
Προτεινόμενα συστήματα:
Round robin (όλοι με όλους).
Σύστημα ομίλων με Round robin.
Σύστημα Maurant.
Αγώνες ή ένας αγώνας Consolation για τους χαμένους του πρώτου αγώνα.
Οι αγωνιστικές μορφές, που θα εφαρμόσει η κάθε Ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγούν
από τις αγωνιστικές μορφές που προτείνει η I. T. F. και είναι: Περισσότεροι Ομαδικοί αγώνες και
λιγότεροι Ατομικοί
Οι ομαδικοί αγώνες που προτείνονται είναι διασυλλογικοί και αγώνες διπλού, με αριθμό
παικτών και τρόπο διεξαγωγής ίδιο με αυτά που προβλέπονται για το Εθνικό επίπεδο.
2 νικηφόρα match-tiebreaks στους 7 πόντους.
1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων)
Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο πορτοκαλί γήπεδο του μονού.
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γ) Κόκκινο επίπεδο
Συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «κόκκινο» γήπεδο,
με «κόκκινες» μπάλες.
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι εκείνο που θα κρίνει η κάθε Ένωση ως το
καταλληλότερο. Το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό του αποκλεισμού
(knock out) με έναν αγώνα.
Προτεινόμενα συστήματα:
1) Round robin (όλοι με όλους)
2) Σύστημα ομίλων με Round robin
3) Σύστημα Maurant
4) Αγώνες ή ένας αγώνας Consolation για τους χαμένους του πρώτου αγώνα
Οι αγωνιστικές μορφές, που θα εφαρμόσει η κάθε Ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγούν
από τις αγωνιστικές μορφές που προτείνει η I.T.F. και είναι:
Περισσότεροι Ομαδικοί αγώνες και λιγότεροι Ατομικοί.
2 νικηφόρα match-tiebreaks στους 7 πόντους.
1 mini set (4 games/ 4-4 games tiebreak των 7 πόντων) Οι αγώνες θα διεξάγονται μόνο σε
Ενωσιακό και σωματειακό επίπεδο και όχι σε Εθνικό.
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Γ. ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες, Ομογενείς και αλλοδαποί αθλητές νόμιμα
εγγεγραμμένοι στη δύναμη Ελληνικών αναγνωρισμένων σωματείων-μελών της Ε.Φ.Ο.Α. από το
δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Επισημαίνουμε ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ανδρών- Γυναικών μπορούν να συμμετάσχουν μόνον Έλληνες αθλητές-τριες.
Στα ΔΙΕΘΝΗ Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλήτριες από το
δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με τον κανονισμό της I.T.F. (Age Eligibility
Rule).
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Έκδοση δελτίου αθλητή Ε.Φ.Ο.Α.
2. Θεωρημένο δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. ενός (1) έτους από ιατρό (απόφ. Εθνικής Επιτροπής
20.12.08) για συμμετοχή σε αγώνες.
3. Κάρτα ασφάλισης αθλητή που εκδίδεται στην πρώτη διοργάνωση της χρονιάς που θα
αγωνισθεί ο αθλητής και έχει κόστος 25 € για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες με ισχύ
12 μηνών από την πληρωμή της.
4. Παράβολο συμμετοχής 20 € για μονά-διπλά και 8 € μόνο για τα διπλά.

ΙΙ. ΑΓΩΝΕΣ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Κατηγορία Διεθνών Αγώνων Ανδρών-Γυναικών, που περιλαμβάνει όλα τα Πρωταθλήματα
I.T.F, A.T.P και W.T.A. από τα GRAND SLAM μέχρι τα FUTURE.
2. Κατηγορία Εθνικών Αγώνων Ανδρών-Γυναικών, που περιλαμβάνει όλα τα Πρωταθλήματα
που διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Α. και συγκεκριμένα, για το 2015 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με
64άρι ταμπλό και προκριματικά ανοικτής συμμετοχής και τα Ανοιχτά (ΟPEN) Πανελλαδικά,
προκειμένου: να υπάρχει αρκετή αγωνιστική δραστηριότητα, να υπάρχει δυνατότητα σε
όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά να το κάνουν και με αυτούς τους αγώνες
(παράλληλα με τους διεθνείς) και τέλος να δημιουργηθεί αγωνιστικό αντικείμενο για όσους
και όσες θέλουν να ασχοληθούν με το αγωνιστικό τένις και μετά τα juniors.
Τα Ανοιχτά (OPEN) Πανελλαδικά Πρωταθλήματα θα είναι ανοικτής συμμετοχής με βαθμολογία
όπως αυτή των Πανελλαδικών του 2015 και θα διοργανώνονται από όποια σωματεία το
επιθυμούν, με τη συνεργασία της Ε.Φ.Ο.Α. Το μέγεθος του τυχόν prize money, τα έξοδα και η
διοργάνωση κάθε πρωταθλήματος, είναι αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών Σωματείων και
αν το επιθυμούν και των Ενώσεων, χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση η Ομοσπονδία.
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ


ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ



Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται από τον αθλητή με συμπλήρωση του
ειδικού εντύπου και υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού Μητρώου του αθλητή, ως εξής:
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α. Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πρωτάθλημα 15 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στην Ε.Φ.Ο.Α.
β. Για τα ΟΡΕΝ 7 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στο διοργανωτή όμιλο.


ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές,
απευθείας στην I.T.F., την A.T.P. την Τ.Ε. και την W.T.A. και σε συνεργασία με ΟΜΙΛΟΥΣ Ε.Φ.Ο.Α. όπου αλλού προβλέπεται από τις προκηρύξεις.
(Απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση IPIN από την I.T.F.).
α. Για τους άνδρες η δήλωση γίνεται 18 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων του κυρίως ταμπλό
στην I.T.F.
β. Για τις γυναίκες η δήλωση γίνεται 18 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων του κυρίως ταμπλό
στην I.T.F.
Γ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από αγωνιστική διοργάνωση ως εξής:
1. Για τους Άνδρες και Γυναίκες 13 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων του κυρίως ταμπλό
στην I.T.F. Επισημαίνεται ότι η απόσυρση είναι αποκλειστική ευθύνη των αθλητών και των
Ομίλων τους.
2. Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πρωτάθλημα 7 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στην Ε.Φ.Ο.Α.
3. Για τα ΟΡΕΝ 5 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων στο διοργανωτή όμιλο.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν τα εξής:
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη έγκαιρη απόσυρση για ιατρικούς λόγους, επιτρέπεται μέχρι δύο
πρωταθλήματα ετησίως χωρίς αφαίρεση βαθμών. Ο αθλητής οφείλει να αποστείλει στην
έδρα της διοργάνωσης με fax πριν τον προγραμματισμένο αγώνα ή μετά στην Ε.Φ.Ο.Α. την
επίσημη ιατρική βεβαίωση μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να λαμβάνει και φυλάσσει αντίγραφο αυτής θεωρημένο από αυτόν
που την παρέλαβε.
2. Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση, χωρίς να
προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση, τιμωρείται με αφαίρεση 2 βαθμών από την Πανελλαδική
του Βαθμολογία, την οποία είχε εκείνη την χρονική στιγμή (όχι των διεθνών).
3. Απόσυρση μετά την έναρξη των αγώνων για ιατρικούς λόγους γίνεται με βεβαίωση μόνο
από το γιατρό των αγώνων. Σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος εκτός του χώρου
διεξαγωγής των αγώνων, αποστέλλεται η ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού,
άμεσα, στον γιατρό των αγώνων. Ο ιατρός των αγώνων έχει το δικαίωμα να μην την κάνει
αποδεκτή σύμφωνα με την κρίση του (απόφ. Εθνικής Επιτροπής 20.12.08).
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν οι Διεθνείς Κανονισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερώνονται από το site της I.T.F., στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.itftennis.com/mens/circuitinfo/rules
http://www.itftennis.com/womens/circuitinfo/rules
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Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι προκηρύξεις των αγώνων και κάθε σχετική πληροφορία θα αναρτώνται στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. και είναι υποχρέωση των ομίλων και των αθλητών να λαμβάνουν γνώση
από εκεί.
Είναι ευθύνη κάθε αθλητή να ενημερωθεί από τη διοργάνωση των αγώνων για το αν αγωνίζεται
στο κυρίως ταμπλό ή στα προκριματικά


ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Κάθε αθλητής υποχρεούται να υπογράψει τη συμμετοχή του (sign-in) σε
χρόνο και τόπο που ορίζεται από την προκήρυξη των αγώνων. Με το κλείσιμο του sign-in
θα ακολουθεί κλήρωση.



ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δεν θα υπάρχει εγγραφή (sign-in) για τους αθλητές του κυρίως ταμπλό
καθώς και για τους αθλητές που έχουν wild card (κάρτα ελεύθερης συμμετοχής). Η
κλήρωση γίνεται την προηγούμενη μέρα από την έναρξή του και όχι αργότερα από τις
17:00. Το πρόγραμμα των αγώνων για το κυρίως ταμπλό ανακοινώνεται δύο (2) ώρες μετά
την κλήρωση και είναι υποχρέωση των αθλητών να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των
αγώνων του τουρνουά ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www.efoa.gr για να
ενημερωθούν πότε αγωνίζονται.

Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο τουρνουά μπορεί να υπογράψει στην λίστα των
αναπληρωματικών παρόντων (Alternate on site) που θα ανοίγεται κατά τη διάρκεια του sign-in
των προκριματικών αγώνων και θα κλείνει με την λήξη του. Επίσης μπορεί να υπογράψει για το
κυρίως ταμπλό ως επί τόπου αναπληρωματικός (Alternate on site) εφόσον δεν υπάρχουν
προκριματικά. Προηγούνται οι αθλητές που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και σε περίπτωση
ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.
Οι αθλητές υποχρεούνται σε, μέχρι, τρείς αγώνες την ημέρα (δύο αγώνες στα μονά και έναν
αγώνα στα διπλά, έναν στα μονά και 2 στα διπλά, τρείς στα διπλά) ανά κατηγορία συμμετοχής
καθώς και σε διαιτησία αν τους ζητηθεί.
Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 22:00, εκτός αν ειδικές
καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. καύσωνας), με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν γι΄
αυτό, ο επιδιαιτητής και ο γιατρός των αγώνων.
Αθλητής που έχει χάσει στα προκριματικά μπορεί να υπογράψει σε λίστα τυχερού χαμένου (lucky
loser) και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο κυρίως ταμπλό τότε αγωνίζεται σ΄ αυτό. Σύμφωνα με
τους Διεθνείς Κανονισμούς, η επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των αθλητών που έχασαν στον
τελευταίο γύρο των προκριματικών και έχουν βαθμολογία. Εάν οι θέσεις δεν καλυφθούν με τους
βαθμολογημένους παίκτες γίνεται κλήρωση μεταξύ των αβαθμολόγητων αθλητών που έχασαν
στον τελευταίο γύρο προκριματικών.
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ΙΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

MONA
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής

Κυρίως ταμπλό

64άρι ταμπλό
44 άμεσες αποδοχές
16 προκριματικά
4 wild cards Ε.Φ.Ο.Α.

OPEN
ανοικτής συμμετοχής
32άρι ταμπλό
14 άμεσες αποδοχές
16 από τα προκριματικά
1 wild card ΕΦΟΑ
1 w.c. από διοργανωτές

ΔΙΠΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

OPEN

Προκριματικά:

ανοικτής συμμετοχής

ανοικτής συμμετοχής

Κυρίως ταμπλό:

16άρι ταμπλό
11 άμεσες αποδοχές
4 ζευγ. από τα προκριματικά
1 ζευγάρι wild card Ε.Φ.Ο.Α.

16άρι ταμπλό
11 άμεσες αποδοχές
4 ζευγ. από τα προκριματικά
1 ζευγάρι wild card Ε.Φ.Ο.Α.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΑ: Οι αγώνες των προκριματικών και του κυρίως ταμπλό του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε set. Οι
αγώνες των προκριματικών σε όλα τα άλλα Πρωταθλήματα θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets (6
games) με tie-break σε κάθε set, εκτός αν ειδικές συνθήκες επιβάλουν την διεξαγωγή των αγώνων
στα 2 νικηφόρα mini sets με 3ο SET, match tie-break των 10 πόντων.
ΔΙΠΛΑ: Οι αγώνες θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε set χωρίς
πλεονέκτημα (no-ad scoring system) και σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 set) θα διεξάγεται ένα
match tie-break των 10 πόντων.
Η επιλογή των διακριτών θέσεων(seeds) και λίστα αποδοχής, για την κατάρτιση των ταμπλό, θα
γίνεται με τις εξής προτεραιότητες:
1. Και οι δύο παίκτες έχουν βαθμολογία διπλού (άθροισμα πόντων).
2. Ένας παίκτης έχει βαθμολογία διπλού (σε περίπτωση ισοβαθμίας των πόντων διπλού
προηγείται η ομάδα που ο δεύτερος παίκτης έχει τους περισσότερους πόντους μονού)
3. Και οι δύο παίκτες έχουν βαθμολογία μονού (άθροισμα πόντων).
4. Ένας παίκτης έχει βαθμολογία μονού.
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ΙV. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Οι βαθμολογίες ανά πρωτάθλημα διαμορφώνονται για το 2014 ως εξής:
Διεθνή Πρωταθλήματα οποιουδήποτε επιπέδου: προσμετρούν στην πανελλήνια κατάταξη
ακριβώς οι βαθμοί που προσμετρούν και στις Διεθνείς βαθμολογίες A.T.P και W.T.A.
Εθνικά Πρωταθλήματα μονά και διπλά με ανεξάρτητη βαθμολογία:
ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Νικητής
Τελικός
Ημιτελικοί
Προημιτελικοί
Γύρος 16
Γύρος 32
Γύρος 64
Νικητής τελευταίου γύρου προκρ.
Ηττημένος τελευταίου γύρου προκρ.

ΜΟΝΑ
Πανελλήνιο
18
12
6
3
1
0.75
0.5
0.15
0.1

ΔΙΠΛΑ
Open Πανελλήνιο Open
5
18
5
3
12
3
1.5
6
1.5
1
3
1
0.75
1
0.75
0.5
0.1
0.05
-

V. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Η Εθνική κατάταξη θα εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την λήξη των αγώνων.
Αν το διάστημα από την λήξη ενός πρωταθλήματος μέχρι τη λήξη των δηλώσεων του επόμενου
είναι μικρότερο των 12 εργάσιμων ημερών η κλήρωση του επόμενου θα μπορεί να γίνεται και με
την αμέσως προηγούμενη εκδοθείσα βαθμολογία.
Οι βαθμολογίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. και οι αθλητές έχουν δικαίωμα
ένστασης εντός 2 ημερών. Μετά το διήμερο και την εξέταση τυχόν ενστάσεων θεωρούνται
οριστικές.
Οι ενστάσεις εξετάζονται άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Ε.Φ.Ο.Α.
Η βαθμολογία θα είναι αθροιστική όλων των βαθμολογούμενων πρωταθλημάτων στα οποία θα
συμμετέχουν οι παίκτες-τριες, Εθνικά και Διεθνή, και θα έχει διάρκεια 52 εβδομάδων, ίδιας
χρονολογίας έναρξης και λήξης με τις αντίστοιχες βαθμολογίες της A.T.P. και της W.T.A. Εβδομάδα
αγώνων θεωρείται αυτή της έναρξης του κυρίως ταμπλό.
Αθλητές που συμμετέχουν, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ταμπλό αγώνων, σε ΔΙΕΘΝΗ τουρνουά στο
εξωτερικό, βαθμολογούνται στην πανελλήνια κατάταξη ακριβώς με τους ίδιους βαθμούς που
αποκτούν και στις αντίστοιχες βαθμολογίες A.T.P και W.T.A.
Επισήμανση: στη διεθνή βαθμολογία των γυναικών θα προσμετρούνται μόνο οι βαθμοί παικτριών
με κατάταξη W.T.A. και όχι οι βαθμοί παικτριών χωρίς κατάταξη W.T.A. (N.R.= NON RANKING)
Σε όλες τις διοργανώσεις, αν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές οι
αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι.
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Πόντοι δεν δίδονται εάν δεν συγκεντρωθούν και αγωνισθούν στο κυρίως ταμπλό διοργάνωσης
τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές (διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια πρώτου γύρου).

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΕΘΝΙΚΗΣ και Β ΈΘΝΙΚΗΣ
Στο Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής συμμετέχουν 12 ομάδες της προηγούμενης
χρονιάς και 4 ομάδες που ανεβαίνουν από την Β΄ Εθνική σύνολο 16
ομάδες.(Άνδρες –Γυναίκες).
Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 Το κάθε Σωματείο συμμετέχει με μία ομάδα.
 Η κάθε ομάδα συμμετέχει, με 2 παίκτες-τριες (υποχρεωτικά) και 2
αναπληρωματικούς-ές(προαιρετικά), καθώς και με έναν
προπονητή-τρια (υποχρεωτικά). Στην περίπτωση που κάποια
ομάδα αδυνατεί να έχει προπονητή-τρια, μπορεί να συμμετάσχει
και αντί για προπονητή να οριστεί από το Σωματείο ένας αρχηγός,
ο οποίος-α μπορεί να είναι και κάποιος-α από τους-τις παίκτεςτριες της ομάδας.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παίκτες,-τριες (μεγάλα 14αρια) και
πριν.
 Ομάδα που δεν θα δηλώσει συμμετοχή ή που θα δηλώσει
συμμετοχή αλλά δεν θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα , θα
υποβιβάζεται αυτόματα στην Β΄ Κατηγορία για το επόμενο έτος.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Tο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, την Α’ και την Τελική.
Α΄ Φάση:
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που τελικά θα συμμετάσχουν στο
Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών όλων των κατηγοριών,
θα εφαρμοστούν τα παρακάτω συστήματα διεξαγωγής:
^ Δεκαέξι (16) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 4 Ομίλους των 4
Σωματείων (4 Groups δυναμικότητας).
^ Δεκαπέντε (15) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 3 ομίλους των 4
σωματείων και 1 των 3 σωματείων.
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^ Δεκατέσσερις (14) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 ομίλους
των 3 σωματείων και 2 Ομίλους των 4 σωματείων .
^ Δεκατρείς (13) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 3 ομίλους των 3
σωματείων και 1 Ομίλου των 4 Ομάδων.
^ Δώδεκα (12) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 4 ομίλους των 3
σωματείων.
^ Έντεκα (11) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 3 ομίλους των 3
σωματείων και σε 1 Όμιλο των 2 σωματείων.
^ Δέκα (10) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 ομίλους των 3
σωματείων και σε 2 ομίλους των 2 σωματείων.
^ Εννέα (9) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 1 όμιλο των 3
σωματείων και 3 ομίλους των 2 σωματείων.
^ Οχτώ (8) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 ομίλους των 4
σωματείων.
^ Επτά (7) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 1 όμιλο των 4
σωματείων και 1 όμιλο των 3 σωματείων.
^ Έξι (6) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 Ομίλους των 3
Σωματείων.
^ Πέντε (5) παίζουν όλοι με όλους.
^ Τέσσερις (4) παίζουν όλοι με όλους.

Η κατάρτιση των Ομίλων γίνεται με την εξής διαδικασία:
Δημιουργία 4 GROUPS δυναμικότητας, βάσει της κατάταξης που
απέκτησαν από το Πρωτάθλημα του προηγούμενου έτους.
Από το 1ο GROUP δυναμικότητας θα τοποθετηθούν, με κλήρωση, στους
4 Ομίλους τα 4 καλύτερα Σωματεία, από το 2ο τα 4 επόμενα καλύτερα και
το ίδιο μέχρι και το 4ο.
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τις τοποθετήσεις σε GROUP
Δυναμικότητας θα λαμβάνεται υπόψη η Σωματειακή βαθμολογία των
ομάδων. Η σωματειακή βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των
ατομικών βαθμολογιών μόνο των βασικών παικτών-τριων, που θα
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δηλωθούν στο sign-in και όχι των αναπληρωματικών.
* Παίκτες-τριες με μηδενική ή αρνητική βαθμολογία θα εκλαμβάνονται
ως αβαθμολόγητοι,-ες.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμιών θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
*Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων με διαφορετικό αριθμό
βαθμολογούμενων παικτών,-τριων: θα προκρίνεται το σωματείο με τους
περισσότερους βαθμολογούμενους παίκτες,-τριες.
*Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων με ίδιο αριθμό βαθμολογούμενων
παικτών,-τριων: θα προκρίνεται το σωματείο που θα έχει το καλύτερο Νο
1, αν και τότε υπάρξει ισοβαθμία, τα καλύτερα Νο 2. Στην περίπτωση που
και στα Νο 2, κάποια Σωματεία είναι ισόβαθμα, θα γίνει κλήρωση.
*Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων χωρίς βαθμολογούμενους παίκτες,τριες: Η πρόκριση θα προκύψει μετά από κλήρωση.
Δημιουργία 4 Ομίλων με κλήρωση από τα 4 GROUPS δυναμικότητας,
όπου πρώτα τοποθετούνται, από το 1ο GROUP, οι επικεφαλής των
Ομίλων, μετά από το 2ο οι δεύτεροι και με τον ίδιο τρόπο μέχρι να
συμπληρωθούν όλοι οι Όμιλοι. Οι ομάδες μέσα στους Ομίλους θα
αγωνιστούν με σύστημα ROUND ROBIN.
Η σειρά των συναντήσεων των Ομάδων θα είναι:
No 1 Ομάδα vs. Νο 4 Ομάδα
No 2 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 1 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 2 Ομάδα vs. Νο 4 Ομάδα
No 1 Ομάδα vs. Νο 2 Ομάδα
No 3 Ομάδα vs. Νο 4 Ομάδα
Για τους Ομίλους των 3 Ομάδων η σειρά των συναντήσεων θα είναι:
No 1 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 2 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 1 Ομάδα vs. Νο 2 Ομάδα
Η σειρά των αγώνων κάθε συνάντησης θα είναι:
No 2 vs. Νο 2
No 1 vs. Νο 1
ΔΙΠΛΟ
*Οι αγώνες των μονών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets, με tiebreak 7 πόντων σε κάθε set. Οι αγώνες των διπλών θα διεξαχθούν στα 2
νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε set χωρίς πλεονέκτημα
(no-ad scoring system) και σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 set) θα
διεξάγεται ένα match tie-break των 10 πόντων.
* Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης,-τρια τραυματιστεί, πριν την
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έναρξη του αγώνα του και δεν υπάρχει αναπληρωματικός-η, η ομάδα
συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, με τη σειρά που έχει αρχικά δηλωθεί,
χάνοντας όμως τον αγώνα του τραυματισμένου παίκτη,-τριας με σκορ
6-0/6-0.
* Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 31 των κανόνων τένις I.T.F. «Κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού σε αγώνα ομάδων ένας παίκτης,-τρια μπορεί
να δέχεται οδηγίες από τον προπονητή,-τρια του, ο οποίος κάθεται μέσα
στο γήπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγή πλευράς γηπέδων, όχι όμως όταν
οι παίκτες,-τριες αλλάζουν γήπεδα στο tie break».
*Οι ομάδες που θα καταλάβουν την τέταρτη θέση στους Ομίλους
τους υποβιβάζονται αυτόματα στην Β΄ Κατηγορία που ανήκει η Ένωση
τους ( Βορράς- Νότος).
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων συλλόγων η κατάταξή
τους προκύπτει σύμφωνα με τον κανονισμό της I.T.F. για αγώνες μεταξύ
χωρών σε group (Davis Cup/Fed Cup), που έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣTO GROUP
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ROUND ROBIN
Η κάθε συνάντηση αποτελείται από 3 αγώνες (δύο μονά και ένα διπλό).
Ο σύλλογος που θα κερδίσει την πλειοψηφία των αγώνων σε μία
συνάντηση, αποτελεί τον νικητή της συνάντησης, και κερδίζει έναν
βαθμό.
1. Αν δύο σύλλογοι έχουν ίσο αριθμό βαθμών, το αποτέλεσμα του
αγώνα ανάμεσά τους θα κρίνει τον νικητή.
2. Αν τρεις ή περισσότεροι σύλλογοι έχουν ίσο αριθμό βαθμών,
ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
 Ο αριθμός των κερδισμένων αγώνων κρίνει τον νικητή.
 Αν οι κερδισμένοι αγώνες είναι ίσοι, το ποσοστό των κερδισμένων
σετ προς τα παιγμένα σετ εναντίων όλων των συλλόγων του group,
κρίνει τον νικητή.
 Αν το ποσοστό των κερδισμένων σετ είναι ίσο, το ποσοστό των
κερδισμένων games προς τα παιγμένα games εναντίων όλων των
συλλόγων του group, κρίνει τον νικητή.
 Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, αυτή θα λυθεί με κλήρωση.
 Αν κάποιος αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο
(τραυματισμός κτλ.) θα καταμετρηθεί για θέματα ισοβαθμίας το
πλήρες σκορ. Π.χ. Αν προηγείται ο Παίκτης Α του Παίκτη Β 6-1 2-0
και ο Παίκτης Β τραυματιστεί και εγκαταλείψει, το σκορ θα
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καταγραφεί ως 6-1 6-0. Αν ένας αγώνας είναι walk-over το σκορ θα
καταγραφεί ως 6-0/ 6-0.
 Αν παρόλα αυτά υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία γίνεται κλήρωση
μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων του group από τον Επιδιαιτητή
παρουσία των ομάδων.
3. Διαδικασία Συμμετοχής Παικτών:
Στο sign-in της κάθε ομάδας πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιαστούν δύο
παίκτες,-τιες, προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης η ομάδα και να μπορέσει
να συμμετάσχει. Αν δεν παρουσιαστούν στο sign-in δύο παίκτες,-τριες, η
ομάδα θα θεωρηθεί ως μη πλήρης και δεν θα συμμετάσχει στο
Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί αυτόματα στην Β’ Εθνική
Κατηγορία.
Η δήλωση συμμετοχής της κάθε ομάδας πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από
τον/την προπονητή,τρια της και να υπογράψουν μπροστά στον
Επιδιαιτητή , τουλάχιστον οι δύο παρόντες παίκτες,τρια. Ο/Η
προπονητής,-τρια πρέπει να δηλώσει τους παίκτες,-τριες του, κατά
περίπτωση, ως εξής:
1. Οι παρόντες-ούσες παίκτες δηλώνονται υποχρεωτικά με τη σειρά που
θα έχουν στην Πανελλήνια κατάταξη Α/Γ. Αν υπάρχουν ισόβαθμοι ή
αβαθμολόγητοι παίκτες, δηλώνονται με την σειρά που επιθυμεί ο
προπονητής τους. Η σειρά όλων των παικτών παραμένει όπως είναι στην
αρχική δήλωση της ομάδας την 1η ημέρα, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει
καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων. Ο αναπληρωματικός, που είναι ή
αβαθμολόγητος ή με μικρότερη βαθμολογία από εκείνη των δύο
βασικών, αν αγωνιστεί, μπορεί να αγωνιστεί μόνο ως Νο 2 και στα διπλά,
ενώ στην περίπτωση χρησιμοποίησης αναπληρωματικού, η σύνθεση της
Ομάδας ανάλογα με το ποιος παίκτης αντικαθίσταται μπορεί να έχει τις
εξής μορφές:
1. Αντικατάσταση του No 1
Το No 2 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός αγωνίζεται ως Νο 2
2. Αντικατάσταση του No 2
Το No 1 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός αγωνίζεται ως Νο 2
2. Δύο παρόντες βαθμολογημένοι παίκτες,τριες και ένας
βαθμολογημένος μη παρών: Δηλώνονται οι παρόντες με τη σειρά που
είναι βαθμολογημένοι και ο μη παρών δηλώνεται ως αναπληρωματικός.
Επισημαίνουμε ότι για τον υπολογισμό της Σωματειακής βαθμολογίας
των ομάδων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των
Συλλόγων στα Groups δυναμικότητας μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας,
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θα προσμετρήσει η βαθμολογία μόνο των δύο παρόντων παικτών,τριων
και όχι η βαθμολογία του/της αναπληρωματικού,ης, ακόμα και αν είναι
μεγαλύτερη από εκείνη του ενός ή και των δύο άλλων. Όσο αφορά τη
χρησιμοποίηση του βαθμολογούμενου αναπληρωματικού, σε κάποια
συνάντηση, αυτό θα γίνει, με την προϋπόθεση ότι ο/η παίκτης,-τρια θα
αγωνιστεί στη θέση που τον τοποθετεί η βαθμολογία του-της και όχι
υποχρεωτικά ως Νο 2, όπως προβλέπεται για τους αβαθμολόγητους
αναπληρωματικούς.
Στα διπλά μπορούν να αγωνισθούν όποιοι παίκτες από τους δηλωθέντες
στο sign-in, επιλέξει ο προπονητής κάθε ομάδας, χωρίς κάποιον
περιορισμό.
Ο Επιδιαιτητής ελέγχει και αλλάζει την σειρά δήλωσης των αθλητών από
το Σωματείο τους, αν διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συμμετοχής.
Τα σωματεία μισή ώρα πριν την έναρξη κάθε συνάντησης πρέπει να
δίνουν στον Επιδιαιτητή κατά σειρά τους αθλητές,-τριες που θα
αγωνισθούν στα μονά. Δέκα (10) λεπτά αφού τελειώσουν τα μονά
παιχνίδια παραδίδονται οι δηλώσεις των διπλών στον Επιδιαιτητή
συγχρόνως και από τους δύο συλλόγους αντιπάλους κάθε φορά. Αν στο
διπλό έχει δηλωθεί αθλητής, τρια που αγωνιζόταν στο μονό που τελείωσε
τελευταίο δικαιούται 30’ ξεκούρασης πριν αγωνισθεί στο διπλό.
4. Τελική Φάση:
Οι ομάδες που θα κατακτήσουν τη 1η Θέση στους Ομίλους της Α’ Φάσης
θα αγωνιστούν μεταξύ τους, με σύστημα ROUND ROBIN, για τις θέσεις 1
έως 4 και παράλληλα για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας Ομάδας
Αναλυτική προκήρυξη για τη Τελική Φάση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας θα
ανακοινώνεται μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης.

* Περίπτωση Ενστάσεως
Ένσταση μπορεί να γίνει άμεσα για όλα τα θέματα Κανονισμών και
διαδικασίας προς τον Επιδιαιτητή με παράβολο 100,0 € από τον αρχηγό –
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υπεύθυνο του συλλόγου εκτός των αποφάσεων κρίσεως αγωνιστικού
περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του Επιδιαιτητή είναι τελεσίδικες.
Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με
βάση τους υπάρχοντες Κανόνες I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για θέματα Κανονισμών
και Προκήρυξης Αγώνων.

Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

στην Ά Φάση, συμμετέχουν οι ομάδες,
α) που υποβιβάστηκαν από το Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής του προηγούμενου
έτους , β) που παρέμειναν στην κατηγορία από το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής
Ανδρών - Γυναικών Βορρά-Νότου του προηγούμενου έτους και γ) που κατέκτησαν
τις πρώτες θέσεις, στο πρωτάθλημα της Γ΄ κατηγορίας του προηγούμενου έτους
στην Α’,Β΄,Γ’,Δ’ , Ε΄ Ενώσεις Βορράς και ΣΤ΄,Ζ,Η,Θ,ΙΑ Ενώσεις Νότου (όπου αυτό
διεξήχθη).
 Το κάθε Σωματείο συμμετέχει με μία ομάδα.
 Η κάθε ομάδα συμμετέχει, με 2 παίκτες-τριες (υποχρεωτικά) και
2 αναπληρωματικούς-ές(προαιρετικά), καθώς και με έναν
προπονητή-τρια (υποχρεωτικά).
 Στην περίπτωση που κάποια ομάδα αδυνατεί να έχει
προπονητή-τρια, μπορεί να συμμετάσχει και αντί για προπονητή
να οριστεί από το Σωματείο ένας αρχηγός, ο οποίος-α μπορεί να
είναι και κάποιος-α από τους-τις παίκτες-τριες της ομάδας.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παίκτες που ανήκουν στην
κατηγορία(μεγάλα 14αρια) και πριν.
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 Ομάδα που δεν θα δηλώσει συμμετοχή ή που θα δηλώσει
συμμετοχή αλλά δεν θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα , θα
υποβιβάζεται αυτόματα στην Γ΄ Κατηγορία για το επόμενο έτος.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Tο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, την Α’ και την Τελική.
Α΄ Φάση:
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που τελικά θα συμμετάσχουν στο
Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών όλων των κατηγοριών,
θα εφαρμοστούν τα παρακάτω συστήματα διεξαγωγής:
^ Δεκαέξι (16) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 4 Ομίλους των 4
Σωματείων.
^ Δεκαπέντε (15) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 3 ομίλους των
4 σωματείων και 1 των 3 σωματείων.
^ Δεκατέσσερις (14) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 ομίλους
των 3 σωματείων και 2 Ομίλους των 4 σωματείων .
^ Δεκατρείς (13) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 3 ομίλους των
3 σωματείων και 1 Ομίλου των 4 Ομάδων.
^ Δώδεκα (12) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 4 ομίλους των 3
σωματείων.
^ Έντεκα (11) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 3 ομίλους των 3
σωματείων και σε 1 Όμιλο των 2 σωματείων.
^ Δέκα (10) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 ομίλους των 3
σωματείων και σε 2 ομίλους των 2 σωματείων.
^ Εννέα (9) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 1 όμιλο των 3
σωματείων και 3 ομίλους των 2 σωματείων.
^ Οχτώ (8) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 ομίλους των 4
σωματείων.
^ Επτά (7) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 1 όμιλο των 4
σωματείων και 1 όμιλο των 3 σωματείων.
^ Έξι (6) το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε 2 Ομίλους των 3
Σωματείων.
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^ Πέντε (5) παίζουν όλοι με όλους.
^ Τέσσερις (4) παίζουν όλοι με όλους.

 Η κατάρτιση των Ομίλων γίνεται με την εξής διαδικασία:
Δημιουργία 4 GROUPS δυναμικότητας, βάσει της κατάταξης που
απέκτησαν από το Πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς.
Από το 1ο GROUP δυναμικότητας θα τοποθετηθούν, με κλήρωση,
στους 4 Ομίλους τα 4 καλύτερα Σωματεία, από το 2ο τα 4 επόμενα
καλύτερα και το ίδιο μέχρι και το 4ο.
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τις τοποθετήσεις σε GROUP
Δυναμικότητας θα λαμβάνεται υπόψη η Σωματειακή βαθμολογία των
ομάδων. Η σωματειακή βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα
των ατομικών βαθμολογιών μόνο των βασικών παικτών-τριων, που θα
δηλωθούν στο sign-in και όχι των αναπληρωματικών.
* Παίκτες-τριες με μηδενική ή αρνητική βαθμολογία θα
εκλαμβάνονται ως αβαθμολόγητοι,-ες.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμιών θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
*Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων με διαφορετικό αριθμό
βαθμολογούμενων παικτών,-τριων: θα προκρίνεται το σωματείο με
τους περισσότερους βαθμολογούμενους παίκτες,-τριες.
*Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων με ίδιο αριθμό βαθμολογούμενων
παικτών,-τριων: θα προκρίνεται το σωματείο που θα έχει το καλύτερο
Νο 1, αν και τότε υπάρξει ισοβαθμία, τα καλύτερα Νο 2. Στην περίπτωση
που και στα Νο 2, κάποια Σωματεία είναι ισόβαθμα, θα γίνει κλήρωση.
*Ισοβαθμία μεταξύ Σωματείων χωρίς βαθμολογούμενους παίκτες,τριες: Η πρόκριση θα προκύψει μετά από κλήρωση.
Δημιουργία 4 Ομίλων με κλήρωση από τα 4 GROUPS δυναμικότητας,
όπου πρώτα τοποθετούνται, από το 1ο GROUP, οι επικεφαλής των
Ομίλων, μετά από το 2ο οι δεύτεροι και με τον ίδιο τρόπο μέχρι να
συμπληρωθούν όλοι οι Όμιλοι. Οι ομάδες μέσα στους Ομίλους θα
αγωνιστούν με σύστημα ROUND ROBIN.
Η σειρά των συναντήσεων των Ομάδων για τον Όμιλο των 4 Ομάδων θα
είναι:
No 1 Ομάδα vs. Νο 4 Ομάδα
No 2 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 1 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
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No 2 Ομάδα vs. Νο 4 Ομάδα
No 1 Ομάδα vs. Νο 2 Ομάδα
No 3 Ομάδα vs. Νο 4 Ομάδα
Η σειρά των συναντήσεων των Ομάδων για τους Ομίλους των 3 Ομάδων
θα είναι:
No 1 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 2 Ομάδα vs. Νο 3 Ομάδα
No 1 Ομάδα vs. Νο 2 Ομάδα
Η σειρά των αγώνων κάθε συνάντησης θα είναι:
No 2 vs. Νο 2
No 1 vs. Νο 1
ΔΙΠΛΟ
Οι αγώνες των μονών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets, με
tie-break 7 πόντων σε κάθε set. Οι αγώνες των διπλών θα διεξαχθούν
στα 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break σε κάθε set χωρίς
πλεονέκτημα (no-ad scoring system) και σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1
set) θα διεξάγεται ένα match tie-break των 10 πόντων.
Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης τραυματιστεί, πριν την έναρξη
του αγώνα του και δεν υπάρχει αναπληρωματικός, η ομάδα συνεχίζει να
αγωνίζεται κανονικά, με τη σειρά που έχει αρχικά δηλωθεί, χάνοντας
όμως τον αγώνα του τραυματισμένου παίκτη-τριας με σκορ
6-0/6-0.
Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 31 των κανόνων τένις I.T.F. «Κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού σε αγώνα ομάδων ένας παίκτης μπορεί να
δέχεται οδηγίες από τον προπονητή του, ο οποίος κάθεται μέσα στο
γήπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγή πλευράς γηπέδων, όχι όμως όταν οι
παίκτες αλλάζουν γήπεδα στο tie break».
Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων συλλόγων η κατάταξή τους
προκύπτει σύμφωνα με τον κανονισμό της I.T.F. για αγώνες μεταξύ
χωρών σε group (Davis Cup/Fed Cup), που έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣTO
GROUP ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ROUND ROBIN
Η κάθε συνάντηση αποτελείται από 3 αγώνες (δύο μονά και ένα διπλό).
Ο σύλλογος που θα κερδίσει την πλειοψηφία των αγώνων σε μία
συνάντηση, αποτελεί τον νικητή της συνάντησης, και κερδίζει έναν
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βαθμό.
5. Αν δύο σύλλογοι έχουν ίσο αριθμό βαθμών, το αποτέλεσμα του
αγώνα ανάμεσά τους θα κρίνει τον νικητή.
6. Αν τρεις ή περισσότεροι σύλλογοι έχουν ίσο αριθμό βαθμών,
ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
 Ο αριθμός των κερδισμένων αγώνων κρίνει τον νικητή.
 Αν οι κερδισμένοι αγώνες είναι ίσοι, το ποσοστό των κερδισμένων
σετ προς τα παιγμένα σετ εναντίων όλων των συλλόγων του
group, κρίνει τον νικητή.
 Αν το ποσοστό των κερδισμένων σετ είναι ίσο, το ποσοστό των
κερδισμένων games προς τα παιγμένα games εναντίων όλων των
συλλόγων του group, κρίνει τον νικητή.
 Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, αυτή θα λυθεί με
κλήρωση.
 Αν κάποιος αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο
(τραυματισμός κτλ.) θα καταμετρηθεί για θέματα ισοβαθμίας το
πλήρες σκορ. Π.χ. Αν προηγείται ο Παίκτης Α του Παίκτη Β 6-1 2-0
και ο Παίκτης Β τραυματιστεί και εγκαταλείψει, το σκορ θα
καταγραφεί ως 6-1 6-0. Αν ένας αγώνας είναι walk-over το σκορ
θα καταγραφεί ως 6-0/ 6-0.
 Αν παρόλα αυτά υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία γίνεται κλήρωση
μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων του group από τον Επιδιαιτητή
παρουσία των ομάδων.
7. Διαδικασία Συμμετοχής Παικτών:
Στο sign-in της κάθε ομάδας πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιαστούν
δύο παίκτες, προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης η ομάδα και να
μπορέσει να συμμετάσχει. Αν δεν παρουσιαστούν στο sign-in δύο
παίκτες, η ομάδα θα θεωρηθεί ως μη πλήρης και δεν θα συμμετάσχει
στο Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί αυτόματα στην Γ’
Εθνική Κατηγορία.
Η δήλωση συμμετοχής της κάθε ομάδας πρέπει να γίνει υποχρεωτικά
από τον/την προπονητή,τρια της και να υπογράψουν μπροστά στον
Επιδιαιτητή , τουλάχιστον οι δύο παρόντες παίκτες,τρια. Ο/Η
προπονητής,-τρια πρέπει να δηλώσει τους παίκτες,-τριες του, κατά
περίπτωση, ως εξής:
1. Οι παρόντες παίκτες δηλώνονται υποχρεωτικά με τη σειρά που θα
έχουν στην Πανελλήνια κατάταξη Ανδρών. Αν υπάρχουν ισόβαθμοι ή
αβαθμολόγητοι παίκτες, δηλώνονται με την σειρά που επιθυμεί ο
προπονητής τους. Η σειρά όλων των παικτών παραμένει όπως είναι
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στην αρχική δήλωση της ομάδας την 1η ημέρα, δεν είναι δυνατόν να
αλλάξει καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων. Ο αναπληρωματικός, που
είναι ή αβαθμολόγητος ή με μικρότερη βαθμολογία από εκείνη των δύο
βασικών, αν αγωνιστεί, μπορεί να αγωνιστεί μόνο ως Νο 2 και στα
διπλά, ενώ στην περίπτωση χρησιμοποίησης αναπληρωματικού, η
σύνθεση της Ομάδας ανάλογα με το ποιος παίκτης αντικαθίσταται
μπορεί να έχει τις εξής μορφές:
1. Αντικατάσταση του No 1
Το No 2 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός αγωνίζεται ως Νο 2
2. Αντικατάσταση του No 2
Το No 1 αγωνίζεται ως Νο 1
Ο αναπληρωματικός αγωνίζεται ως Νο 2
2. Δύο παρόντες βαθμολογημένοι παίκτες,τριες και ένας
βαθμολογημένος μη παρών: Δηλώνονται οι παρόντες με τη σειρά που
είναι βαθμολογημένοι και ο μη παρών δηλώνεται ως αναπληρωματικός.
Επισημαίνουμε ότι για τον υπολογισμό της Σωματειακής βαθμολογίας
των ομάδων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των
Συλλόγων στα Groups δυναμικότητας μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας,
θα προσμετρήσει η βαθμολογία μόνο των δύο παρόντων
παικτών,τριων και όχι η βαθμολογία του/της αναπληρωματικού,ης,
ακόμα και αν είναι μεγαλύτερη από εκείνη του ενός ή και των δύο
άλλων. Όσο αφορά τη χρησιμοποίηση του βαθμολογούμενου
αναπληρωματικού, σε κάποια συνάντηση, αυτό θα γίνει, με την
προϋπόθεση ότι ο/η παίκτης,-τρια θα αγωνιστεί στη θέση που τον
τοποθετεί η βαθμολογία του-της και όχι υποχρεωτικά ως Νο 2, όπως
προβλέπεται για τους αβαθμολόγητους αναπληρωματικούς.
Στα διπλά μπορούν να αγωνισθούν όποιοι παίκτες από τους
δηλωθέντες στο sign-in, επιλέξει ο προπονητής κάθε ομάδας, χωρίς
κάποιον περιορισμό.
Ο Επιδιαιτητής ελέγχει και αλλάζει την σειρά δήλωσης των παικτών από
το Σωματείο τους, αν διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συμμετοχής.
Τα σωματεία μισή ώρα πριν την έναρξη κάθε συνάντησης πρέπει να
δίνουν στον Επιδιαιτητή κατά σειρά τους παίκτες που θα αγωνισθούν
στα μονά. Δέκα (10) λεπτά αφού τελειώσουν τα μονά παιχνίδια
παραδίδονται οι δηλώσεις των διπλών στον Επιδιαιτητή συγχρόνως και
από τις δύο ομάδες αντιπάλους κάθε φορά. Αν στο διπλό έχει δηλωθεί
παίκτης που αγωνιζόταν στο μονό που τελείωσε τελευταίο δικαιούται
30’ ξεκούρασης πριν αγωνισθεί στο διπλό.
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Τελική Φάση:

Στην περίπτωση που η Α΄Φάση (Ανδρών ή Γυναικών) διεξαχθεί σε δύο
ομίλους τότε δεν θα πραγματοποιηθεί Τελική Φάση και στην Α΄Εθνική
κατηγορία για το επόμενο έτος θα ανέβουν οι πρώτοι των δύο ομίλων.
Σε περίπτωση που δημιουργηθούν 3 ή 4 Όμιλοι, οι ομάδες που θα
κατακτήσουν τη 1η Θέση στους Ομίλους της Α’ Φάσης θα αγωνιστούν
μεταξύ τους, με σύστημα ROUND ROBIN, για τις θέσεις 1 έως 4 και
παράλληλα για την άνοδο των 2 πρώτων ομάδων στην Α΄Εθνική
κατηγορία για το επόμενο έτος.
Αναλυτική προκήρυξη για τη Τελική Φάση της Β’ Εθνικής Κατηγορίας
Βορρά –Νότου θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης.

* Ένσταση μπορεί να γίνει άμεσα για όλα τα θέματα Κανονισμών και
διαδικασίας προς τον Επιδιαιτητή με παράβολο 100,0 € από τον αρχηγό
– υπεύθυνο του συλλόγου εκτός των αποφάσεων κρίσεως αγωνιστικού
περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του Επιδιαιτητή είναι τελεσίδικες.
Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο με
βάση τους υπάρχοντες Κανόνες I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για θέματα
Κανονισμών και Προκήρυξης Αγώνων.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Επειδή οι Ενώσεις είναι 5 στο Βορρά και στο Νότο, στη Β΄
Εθνική κατηγορία παραμένουν οι ομάδες της προηγούμενης χρονιάς που θα
κατακτήσουν μέχρι και την 11η θέση του Πρωταθλήματος
(συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων που υποβιβάστηκαν από την Α΄
Εθνική) έτσι ώστε και οι πέντε(5) πρώτες από κάθε Ένωση να συμπληρώσουν
το αριθμό των ομάδων σε 16. Εάν σε κάποια Ένωση δεν γίνει το πρωτάθλημα
της Γ΄ Εθνικής τότε στη Β ΄ Εθνική παραμένει και η 12η ομάδα της
προηγούμενης χρονιάς κ.ο.κ .
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 2) Εάν από την Α΄ Εθνική κατηγορία υποβιβαστούν 3 ομάδες που
ανήκουν είτε στον Βορρά είτε στον Νότο τότε στην αντίστοιχη Β΄ Εθνική που
ανήκουν οι ομάδες που υποβιβαστήκαν, θα παραμείνουν οι Ομάδες μέχρι
την 10η θέση με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αντίστοιχες Ενώσεις
διεξήχθη το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 3) Oτι δεν προβλέπετε από τον κανονισμό διεξαγωγής του
Διασυλλογικού Πρωταθλήματος και κριθεί απαραίτητο μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται στις Προκηρύξεις που θα ανακοινώνει η Ομοσπονδία.

Η τελική κατάταξη των ομάδων της Β΄ Εθνικής γίνεται με τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟN ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣTO GROUP ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ROUND ROBIN.

Για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας υπεύθυνες
είναι οι κατά τόπου Ενώσεις

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Για το κεφάλαιο Διαιτησία, προβλέπονται τα εξής:
Τα σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος της Ε.Φ.Ο.Α.,
πρέπει να έχουν επίσημη διαιτητική ομάδα που θα περιλαμβάνει έναν (1) επιδιαιτητή επιπέδου ή
SILVER BADGE, ή WHITE BADGE ή LEVEL 1 και αριθμό βοηθών επιδιαιτητή, επιπέδου τουλάχιστον
National school - LEVEL 1, τέτοιο που θα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της "on site" διαιτησίας,
στο κάθε Πρωτάθλημα.
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). Σε περίπτωση άρνησης θα
επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής σε
αγωνιζόμενο από τον Όμιλό του.

ΕΔΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα σωματεία που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή επίσημων πρωταθλημάτων, πρέπει να διαθέτουν
γήπεδα διεθνών προδιαγραφών και διαφόρων επιφανειών (χωμάτινα, quick, συνθετικό πλαστικό,
συνθετικό χόρτο, άσφαλτο).
Το Πανελλήνιο, τα Ε1, Ε2 Ε.Φ.Ο.Α. και τα Διεθνή TE - ITF προκηρύσσονται από την Ε.Φ.Ο.Α. ή την
TE ή την ITF και ανατίθεται η διοργάνωσή τους σε Συλλόγους που διαθέτουν τις παρακάτω
προδιαγραφές:
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τουλάχιστον 4 ή περισσότερα φωτιζόμενα γήπεδα ιδίας επιφανείας.
χώρους διαμονής και υγιεινής αθλητών.
γραμματεία αγώνων, διευθυντή τουρνουά, επιδιαιτητή LEVEL 1 ή WHITE BADGE.
ιατρό αγώνων.
μηχανογράφηση για την συμπλήρωση των επίσημων εντύπων, που θα διαθέτει η ΕΦΟΑ και
για τον έλεγχο των αθλητών από την βάση δεδομένων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ο στόχος της Ε.Φ.Ο.Α. είναι η περαιτέρω αύξηση της αγωνιστικής δραστηριότητας, σε όλες τις
κατηγορίες, με σκοπό την ενεργοποίηση των συλλόγων ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής
σε αγώνες σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αγωνιστική εμπειρία. Επιθυμία μας
είναι να δοθεί η δυνατότητα διοργάνωσης ανοικτών βαθμολογούμενων ή μη Πρωταθλημάτων,
Ανδρών και Γυναικών και Juniors, από όσους Συλλόγους το επιθυμούν σε περίοδο κενών
ημερομηνιών του Αγωνιστικού Προγράμματος.
Υποχρέωση των συλλόγων είναι να προκηρύσσουν έγκαιρα τους αγώνες πριν την έναρξή τους και
να τους κοινοποιούν στις Ενώσεις και υποχρεωτικά στην Ε.Φ.Ο.Α. Οι σύλλογοι είναι ελεύθεροι να
επιλέξουν την ημερομηνία της διοργάνωσης αφού πρώτα ενημερωθούν από την Ε.Φ.Ο.Α. ότι είναι
κενή. Παρακαλούνται οι σύλλογοι να στείλουν τις αιτήσεις ανάληψης OPEN Πρωταθλήματος στην
Ε.Φ.Ο.Α.
Για να αναγνωριστούν οι αγώνες ως επίσημη αθλητική δραστηριότητα απαιτείται η αποστολή των
προκηρύξεων, των ταμπλό αγώνων και των βαθμολογιών (όπου υπάρχουν) από τις Ενώσεις ή τα
σωματεία στην Ε.Φ.Ο.Α. με επίσημο πρακτικό. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου και όχι
αργότερα από το τέλος Δεκεμβρίου οι Ενώσεις υποχρεούνται να έχουν αποστείλει επίσημα στην
Ε.Φ.Ο.Α. τον αριθμό των αθλητών/ αθλητριών ανά Σωματείο που έχουν λάβει μέρος σε επίσημο
αγώνα.
Δεν θα αναγνωρίζεται από την Ε.Φ.Ο.Α. ως επίσημη κάθε αγωνιστική δραστηριότητα η οποία
δεν είναι απόλυτα σύμφωνη με τους παρόντες Κανόνες και Κανονισμούς.
Αγώνας κάθε επιπέδου, εκτός των αναφερομένων στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της
Ε.Φ.Ο.Α. ή των Ενώσεων για να θεωρηθεί ως Αγωνιστική Δραστηριότητα, πρέπει:
 Να έχει σταλεί έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή, η προκήρυξη σε
Ε.Φ.Ο.Α. ή Ενώσεις.
 Να έχει ορισθεί επίσημος επιδιαιτητής ή παρατηρητής.
 Να αναφέρεται στην προκήρυξη ο επίσημος επιδιαιτητής η παρατηρητής.
 Να σταλεί ταμπλό αγώνων μετά την κλήρωση και αποτελέσματα μέσα σε 5 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση στην Ε.Φ.Ο.Α. ή σε Ένωση με έκθεση του παρατηρητή ή επιδιαιτητή.
 Να πληρεί όλους τους κανόνες και προϋποθέσεις που έχουν και οι επίσημοι αγώνες
(δελτίο αθλητή, κάρτα, κενή ημερομηνία, ιατρική κλπ.).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η σωστά οργανωμένη και σύμφωνη με τα ισχύοντα στο τένις, διοργάνωση των Πρωταθλημάτων
όλων των κατηγοριών και επιπέδων, είναι πολύ σημαντική και αποτελεί βασική προτεραιότητα της
ΕΦΟΑ.
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Ο Επιδιαιτητής ή ο Διευθυντής του τουρνουά υποχρεούται να στείλει εντός τριών (3) ημερών τα
αποτελέσματα των αγώνων που διοργανώθηκαν στο σύλλογό τους μαζί με, την Αναφορά του
Επιδιαιτητή, την επίσημη Φόρμα αγώνων της ΕΦΟΑ ή των Διεθνών Οργανισμών πλήρως
συμπληρωμένη (με υποχρεωτικό αρ. μητρώου αθλητή) και λίστα καρτών αθλητών για την οποία
θα φέρει πλήρως την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης.
Λάθη των Επιδιαιτητών και πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους θα λαμβάνονται υπόψη για
επόμενες αναθέσεις και θα μπορούν να επιφέρουν και ποινή από την ΕΦΟΑ. Σε περίπτωση
καταγγελίας πλαστού ταμπλό, την ευθύνη έχει ο διοργανωτής σύλλογος και ο επιδιαιτητής οι
οποίοι θα τιμωρούνται από την ΕΦΟΑ με αποκλεισμό.
Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες κανόνες και κανονισμούς, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του 2015-2016-2017.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ U18 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1997-1998

Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν δύο (2) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες επιλέγονται βάση των
ακόλουθων κριτηρίων:
Οι καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
α. Βαθμολογία ATP/ WTA, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της αποστολής
εκ μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 700.
β. Βαθμολογία ITF U18, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 100.
γ. Πανελλήνια βαθμολογία U18, όπως διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της αποστολής .

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ U16 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1999-2000
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Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν δύο (2) αθλητές-τριες, οι οποίοι-ες επιλέγονται βάση των
ακόλουθων κριτηρίων:
Οι καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
α. Βαθμολογία ATP/ WTA, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ήμερα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 800.
β. Βαθμολογία ITF U18, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ήμερα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 150.
γ. Βαθμολογία Τ.Ε. U16, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ήμερα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 20.
δ. Πανελλήνια Βαθμολογία U16, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ U14 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ

2001-2002

Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν δύο (2) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες επιλέγονται βάση των
ακόλουθων κριτηρίων:
Οι καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες.
α. Βαθμολογία ITF U18, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 200.
β. Βαθμολογία Τ.Ε. U16, όπως αυτή διαμορφώθηκε όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα
κατάρτισης της αποστολής εκ μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis
Europe και μόνον εφόσον κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων και μόνον εφόσον κατατάσσεται
μεταξύ των θέσεων 1 – 30.
γ. Βαθμολογία Τ.Ε. U14, όπως αυτή διαμορφώθηκε ημέρα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων και μόνον εφόσον κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 20.
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δ. Πανελλήνια Βαθμολογία U14, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ U18 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1997-1998
Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν τρεις (3) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες επιλέγονται βάση των
ακόλουθων κριτηρίων
Οι καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:
α. Βαθμολογία ATP/ WTA, όπως αυτή διαμορφώθηκε την Δευτέρα πριν την αναχώρηση της
αποστολής και μόνον εφόσον κατατάσσεται μεταξύ
των θέσεων 1 – 700.
β. Βαθμολογία ITF U18, όπως αυτή διαμορφώθηκε την Δευτέρα πριν την αναχώρηση της
αποστολή και μόνον εφόσον κατατάσσεται μεταξύ των
θέσεων 1 – 100
γ. Πανελλήνια βαθμολογία U18, όπως διαμορφώθηκε την Δευτέρα πριν την αναχώρηση της
αποστολής.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ OMAΔIKO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ U16 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1999-2000

Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν τρεις (3) αθλητές-τριες, οι οποίοι-ες επιλέγονται βάση των
ακόλουθων κριτηρίων:
Οι καλύτεροι βαθμολογούμενοι-ες, κατά σειρά προτεραιότητας, στις βαθμολογίες:

α. Βαθμολογία ATP/ WTA, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ήμερα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 800.
β. Βαθμολογία ITF U18, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ήμερα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 150.
γ. Βαθμολογία Τ.Ε. U16, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ήμερα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 20
δ. Πανελλήνια Βαθμολογία U16, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 0ΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
*ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ U14 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2001-2002
Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχουν τρείς (3) αθλητές-τριες, οι οποίοι –ες επιλέγονται βάση των
ακόλουθων κριτηρίων:
α. Βαθμολογία ITF U18, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 200
β. Βαθμολογία Τ.Ε. U16, όπως αυτή διαμορφώθηκε όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα
κατάρτισης της αποστολής εκ μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis
Europe και μόνον εφόσον κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων και μόνον εφόσον κατατάσσεται
μεταξύ των θέσεων 1 – 30.
γ. Βαθμολογία Τ.Ε. U14, όπως αυτή διαμορφώθηκε ημέρα κατάρτισης της αποστολής εκ
μέρους της Ομοσπονδίας που είναι υποχρεωμένη από την Tennis Europe και μόνον εφόσον
κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων και μόνον εφόσον κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 1 – 20.
δ. Πανελλήνια Βαθμολογία U14, όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημέρα κατάρτισης της
αποστολής.

ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τα κριτήρια για την επιλογή των συνοδών προπονητών σε αποστολή της Ομοσπονδίας στο
εξωτερικό είναι τα κάτωθι

1)Ο Προπονητής – τρια που έχει στην επίβλεψη του περισσότερους του ενός αθλητού της
αποστολής
2)Ο Προπονητής –τρια του πρώτου αθλητή της αποστολής
3)Ο Προπονητής-τρια της πρώτης αθλήτριας της αποστολής
4)Ο Προπονητής-τρια του δεύτερου αθλητή της αποστολής
5)Ο Προπονητής –τρια της δεύτερης αθλήτριας της αποστολής
6)Ο Προπονητής –τρια του τρίτου αθλητή της αποστολής
7)Ο Προπονητής-τρια της τρίτης αθλήτριας της αποστολής.
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Τονίζεται εδώ ότι με τον όρο –Προπονητής-τρια - εννοείται ο υπεύθυνος
προπονητής-τρια του ομίλου που ανήκει ο αθλητής η αθλήτρια.
Η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποιο σύνοδο Προπονητή-τρια αν κατά το
παρελθόν και σε αποστολή της Ομοσπονδίας δεν επέδειξε την δέουσα προσοχή για την
ασφάλεια των αθλητών και αθλητριών
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