
     Ημερομηνία:  17/12/2019 
 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ 

 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  O  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΣΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ                                                        ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 IA’ ΕΝΩΣΗΣ  
3η εβδομάδα 

Ημερομηνίες  γεννήσεως - Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 

 12άρια-16άρια  

 12άρια ( 2008 -2009 & 2010       

με την προϋπόθεση να έχουν 

κλείσει τα 10 έως 16/01/2020) 

16άρια (2004-2005-2006 & 

2007 ) 

 

 

 

Aρχή Tέλος 

 17-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-20 19- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-20 
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες μπορεί να ξεκινήσουν μια μέρα νωρίτερα & να τελειώσουν μια μέρα αργότερα 

1. ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ AOΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  (aoailioupoli@gmail.com)  
Διεύθυνση γηπέδων  Έβερτ 1 &  
Κεφαλληνίας Ηλιούπολη 

Επιφάνεια 2 green set + 5 χωμάτινα 

Επιδιαιτητής Μαρίνος Σπαθής 6949929821 Βοηθός  Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής Αγώνων Π.Χριστοφυλάκος 6947209556 Γιατρός 
 

Θα ανακοινωθεί 

Τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των αγώνων 210 9930452 fax συλλόγου  210 9969268 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δήλωσης - απόσυρσης Τρίτη 14 Ιανουαρίου 19:00 
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 ΕΦΟΑ. 

 

SIGN IN ΜΟΝΑ 
Θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου μετά 18.00, βάσει  των Δηλώσεων Συμμετοχής στο site της στο site της 
ένωσης www.iaenosi.gr και στο www.e-efoa.gr από τον Επιδιαιτητή των αγώνων   

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
2 νικηφόρα set των 6 game (υποχρεωτικά προ ημιτελικά-τελικά). 
Αν δεν επαρκεί ο χρόνος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, ο επιδιαιτητής μπορεί τους πρώτους αγώνες να τους 
πραγματοποιεί μέχρι τα ημιτελικά στα 2 νικηφόρα set των 4 game. Η βαθμολογία προσμετράει στην πανελλήνια 
βαθμολογία. Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8)αθλητές/τριες τότε η κατηγορία 
αυτή ΔΕΝ θα διεξάγεται. Για τυχόν επεξηγήσεις ισχύει ο κανονισμός της Ε.Φ.Ο.Α. 

 

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 με την καταβολή του σχετικού παράβολου και την κατάθεση Ιατρικής βεβαίωσης, που 
πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο 2019. Το Δ.Α.Τ. περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. 

 Παράβολο συμμετοχής 20 € Μονά (17€ για τον όμιλο – 3€ για την Ένωση) 
 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 Οι αθλητές/τριες που δεν έχουν δηλωθεί και θέλουν 
να συμμετέχουν στους αγώνες η ποινή  συμμετοχής στο sign in θα είναι 100 Ευρώ. 

http://www.e-efoa.gr/
http://www.e-efoa.gr/
http://www.iaenosi.gr/


 

 

 


