
     
 

     

26/11/21                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                          Αρ.πρωτ.22                                    
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2021                                
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Πρωτάθλημα Ονομασία 

                             ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
                                Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ΄ ΕΝΩΣΗΣ 

Ημερομηνίες 
Διεξαγωγής 
 

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου    
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Κυριακή 19Δεκεμβρίου    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Δευτέρα20 Δεκεμβρίου   

 
 

ΕΔΡΑ 

έδρα Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση γηπέδων 

ΕΒΕΡΤ 1 & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Επιφάνεια 
 

2 green set Μπάλες Wilson 

 

Επιδιαιτητής Καζάνης Γεώργιος 
6972028058  email 
gkazanis@gmail.com 

Γιατρός ACTION MED 

Υπεύθυνος-
Εκπρόσωπος 
ΙΑ΄ ΕΝΩΣΗΣ 

Σπαθής Πολύκαρπος 
 

Υπεύθυνος  
αγώνων 

Σπαθής Πολύκαρπος 
6944396371 

Τηλέφωνα τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των αγώνων 

2109930452 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 
Ημερομηνία δήλωσης-
απόσυρσης 

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 

e-mail συμμετοχής info@iaenosi.gr  

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

Φόρμα Αρχικής Δήλωσης συμμετοχής:                                                                                                        
Θα πρέπει ο σύλλογος να κατεβάσει τη ΦΟΡΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να συμπληρώσει 
με ΟΛΑ τα στοιχεία των αθλητών .Βάσει της βαθμολογίας των 2 πρώτων αθλητών που θα δηλωθούν 
στην Αρχική Δήλωση θα πάρει τη Σωματειακή του κατάταξη ο σύλλογος.ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
Οι αθλητές πρέπει να έχουν Ενεργό Μητρώο.Η ανανέωση του δελτίου γίνεται με ηλεκτρονική 
καταβολή:10 ευρώ για ανανέωση δελτίου(όλοι)και 5 ευρώ για Κάρτα Αθλητή Γ4μηνου(ΜΟΝΟ όσοι 
είναι μέχρι και 24 ετών).Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται μέχρι Δευτέρα 6 
Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στο deltia@efoa.gr 
Ηλεκτρονική πληρωμή: 
Να έχει καταβληθεί το sign in μέχρι την ημερομηνία και ώρα δήλωσης.Η κατάθεση γίνεται στην τράπεζα 
αρ.λογαριασμού ΙΑ’ ΕΝΩΣΗ ALPHA BANK IBAN GR 70011401220122002002023356 και να αναγράφεται 
η πλήρη ονομασία του συλλόγου. 
Η ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ: 
-ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ E-MAIL info@iaenosi.gr ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ. Στη δήλωση συμμετοχής για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα δηλώνουμε στο e-efoa.gr ΜΟΝΟ 
το όνομα του σωμματείου.Τα ονόματα των αθλητών της ομάδας που θα συμμετάσχουν αποστέλλονται 
με e-mail(ειδικό έντυπο θα σταλεί με e-mail) στο info@iaenosi.gr 
Επίσης όταν ένα σωματείο έχει 2 ομάδες στην κατηγορία (Ανδρών &Γυναικών) να δηλώσει με 
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προτεραιότητα 1 την μία ομάδα και προτεραιότητα 2 την άλλη ομάδα.   

 
 
  

                                                             SIGN IN - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ       

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνουν την Τετάρτη 15/12 και ώρα 12:00 και θα ακολουθήσει το 
πρόγραμμα των αγώνων. 
 
 

                                                          ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ   
Ο συνοδός του κάθε ομίλου θα πρέπει να παραβρίσκονται στην έδρα των αγώνων 15 λεπτά πριν την 
έναρξη της συνάντησης, για να κάνει την ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ της ομάδας. 
-Η κάθε ομάδα πληρώνει συμμετοχή 50 ευρώ. 
Οι αθλήτριες/τες της ομάδας είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν 1 ώρα μετά τη συνάντηση για 
διαιτησία (με ποινή αποκλεισμού της ομάδας σε περίπτωση αρνησης)   

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Στη  Γ’  Εθνική κατηγορία  Ανδρών-Γυναικών  του 2019, συμμετέχουν τα Σωματεία:                                                  
α) που υποβιβάστηκαν από το Πρωτάθλημα της  Β΄ Εθνικής του 2019,  β) που παρέμειναν στην 
κατηγορία από το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής  Ανδρών - Γυναικών του 2019 στη ΙΑ΄ Ένωση  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι σύλλογοι της ΙΑ΄  Ένωσης που δεν ανήκουν στην 
κατάταξη της Α΄ ή Β΄ Εθνικής κατηγορίας, με αθλητές τους, και ανήκουν στη δύναμη 
της Ε.Φ.Ο.Α. Τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα                                                                                                                          
της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, έχουν ως εξής: 
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 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 γεννημένοι από το 2007 και πριν.                                                        
Βάσει του Κανονισμού προπονητών Αντισφαίρισης άρθρο 9παρ.3 όποιος κατέχει Άδεια 
Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητών από την Γ.Γ.Α δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του 
ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος εκτός εάν έχει καταθέσει την 
άδεια του στην Ομοσπονδία.Η άδεια δεν μπορεί να κατατεθεί για χρονικό διάστημα μικρότερη 
των 2 μηνών. 

  Συμμετέχουν όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή ανά κατηγορία.Μετά την dend 
line των συμμετοχών εκπρόθεσμη ομάδα δεν γίνεται δεκτή. 

 Το σύστημα διεξαγωγής αναφέρεται σε knock out. 

 Οι αγώνες των μονών θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα sets με tie-break 7 πόντων σε κάθε 
set.Σε περίπτωση ισοπαλίας(1-1 σετ)θα διεξάγεται match tie break των 10 πόντων όπου στον 
νικητή του tie breakθα αναγράφεται στο ταμπλό των αγώνων ως σετ με σκορ 7-6. 
Επισημαίνουμε ότι για τον υπολογισμό της Σωματειακής βαθμολογίας των ομάδων, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των Συλλόγων στα Groups δυναμικότητας προσμετρήσει η 
βαθμολογία μόνο των δύο παρόντων παικτριών/ων και όχι η βαθμολογία της/του 
αναπληρωματικής/ου ακόμα και αν είναι μεγαλύτερη από εκείνη της/του μιας/ενός ή και των 
δύο άλλων. Όσο αφορά τη χρησιμοποίηση της/του βαθμολογούμενης/ου 
αναπληρωματικής/ου σε κάποια συνάντηση, αυτό θα γίνει, με την προϋπόθεση ότι η/ο 
παίκτρια/ης θα αγωνιστεί στη θέση που την/τον τοποθετεί η βαθμολογία της/του και όχι 
υποχρεωτικά ως Νο 2 όπως προβλέπεται για τις/τους αβαθμολόγητες/τους 
αναπληρωματικές/κους. Στα διπλά μπορούν να αγωνιστούν όποιες/οι παίκτριες/τες από 
τις/τους δηλωθείσες/ντες  στο sign-in επιλέξει ο προπονητής κάθε ομάδας, χωρις κάποιον 
περιορισμό. 

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Α.Σ.ΠΕΡΑ Α.Σ.ΠΕΡΑ 

Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Α.Ο.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ «ΜΙΛΩΝ» Α.Ο.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ «ΜΙΛΩΝ» 

Α.Ο.ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ Α.Ο.ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 

Α.Ν.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΙΩΤΩΝ Α.Ν.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΙΩΤΩΝ 

Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ο.Α.ΒΟΥΛΑΣ Ο.Α.ΒΟΥΛΑΣ 

Ο.Α.((ΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)) Ο.Α.((ΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)) 

Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

Ο.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ο.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

Α.Ο.ΑΜΥΝΤΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ο.ΑΜΥΝΤΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

Α.Ο.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ Α.Ο.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 

Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

  

Α.Σ.Α.((ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ)) ΑΛΙΜΟΥ Α.Σ.Α.((ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ)) ΑΛΙΜΟΥ 

Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Α.Ο.ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ο.ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 
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Ο Επιδιαιτητής ελέγχει και αλλάζει την σειρά δήλωσης των αθλητριών/των 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 τις/τους αθλήτριες/τες 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 
αθλήτρια/ης που αγωνιζόταν στο μονό που τελείωσε τελευταίο δικαιούται 30’ ξεκούρασης 
πρIν αγωνισθεί στο διπλό.  

    
 Θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α                    

 

                                    
 

 
                                                                                                                                          
  
 

                         
 
* 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. 

 
 

 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
                             
            ΣΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ                                                                                                 ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 


