ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Υμηττού 267 - Παγκράτι - Τηλ :2107563170-2
SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΓΌΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
22 /10 – 25 /10 / 2021
Αρ.Πρωτ.: 23

Αθήνα : 8 /10 / 2021

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ονομασία Πρωταθλήματος

Πρωτάθλημα Α-Κ 10 Ετών Πράσινο Επίπεδο
Κατηγορία

10άρια (2011-2013)
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Παρασκευή 22 /10 / 2021 (από 15:00)
Ημερομηνία λήξης : Δευτέρα 25 / 10 / 2021 με δυνατότητα παράτασης.
ΕΔΡΑ: Σ . Α ΡΑΦΗΝΑΣ ΘΕΣΗ ΟΧΥΡΟ ΟΧΥΡΟΥ 10
Επιφάνεια

Μπάλες
Θα ανακοινωθούν

5 green-set

Επιδιαιτητής

Γραμμενίδου Λένα
6943400722
Μαρσέλλου Σοφία
6972728225

Διευθυντής
αγώνων

Γιατρός

ACTION MED

Τηλέφωνο 2294026418
Γραμματεία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης-απόσυρσης
Δήλωση
συμμετοχής

Έως Τετάρτη 20 / 10 / 2021 και ώρα 23:55

Η Δήλωση Συμμετοχής των αθλητών θα γίνεται από στις Συλλόγους ή ατομικά από
τους αθλητές/τριες, μόνο ηλεκτρονικά μέσω στις επίσημης ιστοσελίδας
www.e-efoa.gr .Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές διαθέτουν ήδη σχετικό κωδικό
πρόσβασης. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή
εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την Ένωση και 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 20 / 10 / 2021 και ώρα 23:55. Μετά την κλήρωση των αγώνων δεν γίνεται
επιστροφή χρημάτων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
'H Ένωσης και Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών για τη συλλογή φαρμάκων

.

'H Ένωσης με το
"Χαμόγελο Του Παιδιού"

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

•

Από το 2018 ισχύει ο κανονισμός NO LET RULE. Αν η μπάλα κατά τη διάρκεια του σερβίς (1ο ή 2ο)
χτυπήσει το φιλέ και καταλήξει στο σωστό κουτάκι του σερβίς, ο πόντος συνεχίζεται κανονικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε θα γίνεται ΚΑΜΙΑ έκδοση-ανανέωση δελτίου σε περίπτωση που έχουν
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε λιγότερο από 4 εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία δήλωσης του πρωταθλήματος που θέλει να συμμετάσχει.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις (seeded). Ο αγώνας κρίνεται σε
ένα νικηφόρο short-set 6 games, στο 6-6 tie break των 7 πόντων.
To σύστημα που θα ισχύσει, θα αποφασισθεί από την επιδιαιτητή ανάλογα με τον αριθμό των
δηλώσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Κλήρωση Αγώνων
Θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της ΕΦΟΑ στις 21 / 10 / 2021 και ώρα 12.00 από την επιδιαιτητή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
•
•

Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.
Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή
παράβολου, που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2021 ορίζεται ως
εξής:

Παλαιά Δελτία
Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο

25 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο

20 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο

15 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Νέα Δελτία (ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2021 και μετά)
Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο

27 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο

22 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο

17 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους

Για την Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. απαιτείται από τους αθλητές: α) να έχουν θεωρημένη και να έχουν
κοινοποιήσει στην Ομοσπονδία, την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, (η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά από την
πλατφόρμα www.e-efoa.gr, θεωρείται από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο γιατρό και ισχύει για ένα
έτος από τη θεώρησή της) και β) να έχουν καταβάλει το σχετικό παράβολο ενεργοποίησης το οποίο
προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες. Με ενεργοποιημένο ΔΑΤ λαμβάνουν μέρος σε όλα τα
πρωταθλήματα και η Αθλητική Ταυτότητα (η οποία εκδίδεται μόνο μία φορά) αποδεικνύει μόνο την
ταυτοπροσωπία
• Παράβολο συμμετοχής 20 €, εκ των οποίων τα 3 € θα αποδοθούν στην Ένωση.

•
•

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
Τετάρτη 20 / 10 / 2021 και ώρα 23:55.
Οι νικητές/-τριες 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/τρια σε
αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του.

Παρακαλούνται οι σύλλογοι όπως ενημερώσουν τους γονείς των αθλητών για την
σύναψη συνεργασίας της Ένωσής μας με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου
να συγκεντρωθούν κάθε λογής φάρμακα για το κοινωνικό ιατρείο. Στην γραμματεία
των αγώνων θα υπάρχει ειδική υποδοχή όπου θα συλλέγονται τα φάρμακα.
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:
Ισχύει το Υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α.
Για άμεση ενημέρωση:
Επιτρέπονται θεατές στις κερκίδες ή στους χώρους των εγκαταστάσεων, στο 50% της
χωρητικότητας υπό της ακόλουθες προϋποθέσεις
1)
2)
3)
4)

Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό Εμβολιασμού
Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό Νόσησης
Να παρουσιάσουν μοριακό έλεγχο ( pcr ) 72 ωρών ή έλεγχο rapid test 24 ωρών
Οι αθλητές/τριες έως 15 ετών πιστοποιητικό self-test, οι άνω των 16 ετών rapid test
5) Υποχρεωτική η χρήση μάσκας ( οι αθλητές/τριες θα την βγάζουν μόνο κατά την ώρα
του αγώνα τους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευαγγ. Πετρόχειλος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφ. Μαρσέλλου

