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Κανόνες και Κανονισμοί 2013
Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 12/14/16/18 Ετών
Εισαγωγικό σημείωμα
• Με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, θα διεξαχθεί Open Πρωτάθλημα για όλες τις
κατηγορίες 12/14/16/18.
• 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 2
βαθμολογικά επίπεδα. Το 1ο επίπεδο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, το 2ο επίπεδο με
μικρότερη βαθμολογία από το 1ο. Δημιουργείται και 3ο βαθμολογικό επίπεδο -τα Ενωσιακά
Πρωταθλήματα- που θα διεξάγονται με κυρίως ταμπλό (ανάλογα με τις συμμετοχές) και θα
βαθμολογούνται με μικρότερη βαθμολογία από το επίπεδο 2ο.
• Τα Πρωταθλήματα σε επίπεδο 2ο, θα διεξάγονται ταυτόχρονα, τρία (3) για τα Α/Κ 12/14 και δύο
(2) για τα Α/Κ 16, σε διαφορετικές έδρες κατανεμημένες γεωγραφικά.
• Για την κατηγορία Α/Κ 18 θα διοργανωθούν 1 Open Πρωτάθλημα, 2 Πρωταθλήματα μόνο σε
Επίπεδο 1ο μέχρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επιπλέον του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Για
τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο αγωνιστικός σχεδιασμός είναι μικρότερος σε Εθνικό επίπεδο και
σε άλλες ημερομηνίες από τις κατηγορίες 12/14/16, για να δοθεί η δυνατότητα στους αθλητές
να αγωνιστούν στα Διεθνή Juniors ITF και στα Διεθνή Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών. 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 1ο, θα διεξάγονται υποχρεωτικά και αγώνες διπλού.
• Στην περίπτωση, που σε κάποια κατηγορία διεξάγεται Διεθνές Πρωτάθλημα (TE/ ITF) στις ίδιες
ημερομηνίες και στις ίδιες ηλικίες, δεν θα διοργανώνονται αντίστοιχα Εθνικά Πρωταθλήματα
Ε1, αλλά μόνο Ε2 ή Ενωσιακά.
• Η κατηγορία 10 εντάσσεται στο πρόγραμμα όπως περιγράφεται στους κανονισμούς για το
πρόγραμμα Tennis 10s.
• Την εβδομάδα 25-31/3 θα επιδιωχθεί να υπάρχει παρατηρητής από το Τμήμα ανάπτυξης της
ITF, για αξιολόγηση και προτάσεις.
• Την εβδομάδα προτού ξεκινήσουν τα Διεθνή Γυναικών του Φθινοπώρου και εφόσον υπάρχει
ενδιαφέρον θα διοργανωθεί προπονητικό camp-γυναικών, με την συμμετοχή της ITF και
αντίστοιχο camp-ανδρών την εβδομάδα πριν την έναρξη των combined Διεθνών
Πρωταθλημάτων.
• 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 2013.
• Σε όλο το κείμενο, όπου αναφέρονται οι λέξεις «παίκτης, αθλητής, κτλ.» εννοείται βεβαίως και
«παίκτρια, αθλήτρια, κτλ.».
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I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το 2013 οι αγώνες ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:
ΑΚ 18
α. 1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors (Μονά- Διπλά)
β. 1 OPEN Πρωτάθλημα (Μονά)
γ. 2 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά- Διπλά)
δ. 3 Διεθνή Πρωταθλήματα ITF
ε. 1 Πρωτάθλημα Masters Μονών/ Διπλών
- Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν Ενωσιακά πρωταθλήματα για την
συγκεκριμένη κατηγορία τα οποία όμως, δεν θα προσμετρούν στην Εθνική
βαθμολογία.
ΑΚ 16
α. 1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors (Μονά- Διπλά)
β. 1 OPEN Πρωτάθλημα (Μονά)
γ. 5 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά- Διπλά)
δ. 12 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά- Διπλά)
ε. 3 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 (Μονά: βαθμολογούμενα στην Εθνική κατάταξη,
Διπλά -κατόπιν απόφασης της Ένωσης-, μη βαθμολογούμενα στην Εθνική κατάταξη
στ. 3 Διεθνή Πρωταθλήματα TE
ζ. 1 Πρωτάθλημα Masters(Μονά- Διπλά)
ΑΚ 14
α. 1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors (Μονά- Διπλά)
β. 1 OPEN Πρωτάθλημα (Μονά)
γ. 5 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά- Διπλά)
δ. 18 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά- Διπλά)
ε. 3 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 (Μονά, βαθμολογούμενα στην Εθνική κατάταξη,
Διπλά -κατόπιν απόφασης της Ένωσης-, μη βαθμολογούμενα στην Εθνική κατάταξη)
στ. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE.
ζ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά- Διπλά)
ΑΚ 12
α. 1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors (Μονά- Διπλά)
β. 1 OPEN Πρωτάθλημα (Μονά)
γ. 5 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά- Διπλά)
δ. 18 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά- Διπλά)
ε. 3 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 (Μονά, βαθμολογούμενα στην Εθνική κατάταξη,
Διπλά -κατόπιν απόφασης της Ένωσης-, μη βαθμολογούμενα στην Εθνική κατάταξη)
στ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά- Διπλά)
- Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν Ενωσιακά πρωταθλήματα (Ατομικά,
Διπλά, Διασυλλογικά, Open, κλπ), για τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16, επιπλέον των 3
βαθμολογούμενων ως Ε3, τα οποία όμως, δεν θα προσμετρούν στην Εθνική
βαθμολογία.
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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.
• 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 την επαληθεύει και θα επιβάλλεται ποινή μηδενισμού του αθλητή
στη βαθμολογία και αποκλεισμό από τους αγώνες της Ομοσπονδίας για ένα έτος.
• Οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2003 και έχουν κλείσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, 1 ημέρα
πριν την έναρξη του Κυρίως ταμπλό, οποιουδήποτε Εθνικού Πρωταθλήματος που δηλώνουν
συμμετοχή, μπορούν να συμμετάσχουν στις κατηγορίες κάτω των 14 και 12 ετών, καθώς και
Πρωταθλημάτων Πράσινου και Πορτοκαλί επιπέδου, χωρίς περιορισμό.
• 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 η θέση ή οι θέσεις που θα αφήσει κενές και μόνο αυτές θα καλύπτονται
από τον 9ο κλπ. Μόνο στην κατηγορία των 18 η λίστα αποδοχής θα φτάνει μέχρι το Νο 12. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Round Robin ή των 2 ομίλων ανά κατηγορία.
1. Αθλητές κάτω των 12 ετών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 / 2002 καθώς και
αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2003 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει το 10 ο έτος της ηλικίας
τους, 1 ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του Πανελληνίου, Πανελλαδικού ή Ενωσιακού
Πρωταθλήματος στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.
2. Αθλητές κάτω των 14 ετών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000,2001, 2002 καθώς
και αθλητές, που έχουν γεννηθεί το 2003 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει το 10 ο έτος της
ηλικίας τους, μία ημέρα πριν την έναρξη του Κυρίως Ταμπλό του Πανελλαδικού ή Ενωσιακού
Πρωταθλήματος στο οποίο δηλώνουν συμμετοχή.
3. Αθλητές κάτω των 16 ετών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη 1997, 1998 και 1999 και 2000.
4. Αθλητές κάτω των 18 ετών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί τα έτη 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
και 2000.
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Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για τη συμμετοχή αθλητών σε όλες τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18 ετών είναι υποχρεωτικά τα
παρακάτω:
1. Ηλεκτρονικό Δελτίο αθλητή ΕΦΟΑ
Από το 2013 και μετά το Open καθιερώνεται το ηλεκτρονικό δελτίο αθλητή, το οποίο είναι
υποχρεωτικό για την συμμετοχή των αθλητών σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα που
διοργανώνει η ΕΦΟΑ ή οι Ενώσεις. Το ηλεκτρονικό δελτίο θα εκδίδεται κατόπιν κατάθεσης
από τους ενδιαφερόμενους αθλητές, σχετικής αίτησης, 1 φωτογραφίας, ιατρικής
βεβαίωσης, η οποία θα έχει εκδοθεί μέχρι 1 μήνα πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών
και του ποσού των 7€ για ανανέωση του δελτίου και των 12€ για έκδοση δελτίου για πρώτη
φορά.
2. Η κάρτα ασφάλισης, το κόστος της οποίας ορίζεται στα 25€ για όλες τις κατηγορίες, θα
ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της. Η κάρτα ασφάλισης
περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό δελτίο.
3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα αθλητή / iPIN ΕΦΟΑ
Από το 2013 και μετά το Open, καταργείται ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής που ίσχυε μέχρι
και το 2012 και καθιερώνεται η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέσω του διαδικτύου, για
την οποία απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση από κάθε αθλητή, που θα συμμετάσχει σε
επίσημο πρωτάθλημα οποιουδήποτε επιπέδου (Πανελλήνιο, Ε1, Ε2, Ενωσιακά), της
ηλεκτρονικής ταυτότητας της ΕΦΟΑ/ iPIN ΕΦΟΑ (δεν ισχύει το iPIN της ITF/TE). Η απόκτηση
του iPIN ΕΦΟΑ, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας,
ενώ το κόστος του για το 2013 διαμορφώνεται στα 20€, για τις κατηγορίες Α/Κ 10-12-1416-18.
Το iPIN θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του και για ένα έτος.
4. Παράβολο συμμετοχής
20 € για τα μονά-διπλά και 6 € αν παίζουν μόνο στα διπλά.
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΘΝΙΚΑ / ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
•

•

•
•

Από το 2013 καταργείται ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής που ίσχυε μέχρι και το 2012 και
καθιερώνεται η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέσω του διαδικτύου μετά το 1 ο Open,
για όλα τα επίσημα πρωταθλήματα οποιουδήποτε επιπέδου (Πανελλήνιο, Ε1, Ε2,
Ενωσιακά), για την οποία απαιτείται υποχρεωτικά η Ηλεκτρονική Ταυτότητα αθλητή και
iPIN ΕΦΟΑ.
Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται, από τους ίδιους τους αθλητές,
απευθείας στην ΕΦΟΑ, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, με την
προϋπόθεση ότι οι αθλητές διαθέτουν δελτίο αθλητή από Σωματείο-Μέλος της Ε.Φ.Ο.Α.
Οι δηλώσεις θα γίνονται πριν από τις ημερομηνίες οι οποίες θα αναφέρονται στις
προκηρύξεις κάθε πρωταθλήματος.
Η διαδικασία της δήλωσης συμμετοχής είναι η ακόλουθη:

Ηλεκτρονική δήλωση με συγκεκριμένη φόρμα δήλωσης, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΦΟΑ, για
όλα τα επίσημα Εθνικά και Ενωσιακά πρωταθλήματα.
- 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
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-

και το ηλεκτρονικό σύστημα θα τους τοποθετήσει αυτόματα στο πρωτάθλημα που μπορούν
τελικά να πάρουν μέρος, 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.

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
προπονητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να 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.
Καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή μετά την ημέρα και ώρα που προαναφέρεται.
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προπονητές είναι περισσότεροι από έναν, η επιλογή θα
γίνεται από την Ομοσπονδία.
Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΑ/ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
• Από το 2013 καταργείται ο τρόπος απόσυρσης συμμετοχής που ίσχυε μέχρι και το 2012 και
καθιερώνεται η ηλεκτρονική απόσυρση συμμετοχής μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΦΟΑ,
για όλα τα επίσημα πρωταθλήματα οποιουδήποτε επιπέδου (Πανελλήνιο, Open, Ε1, Ε2,
Ενωσιακά).
• 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 που θα αποσύρει την συμμετοχή του μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες
απόσυρσης, τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών ίση με τον αντίστοιχο πρώτο γύρο της
διοργάνωσης (προκριματικά ή κυρίως ταμπλό).
2. Αθλητής του προκριματικού ή του κυρίως ταμπλό που δεν θα παρουσιαστεί στο sign-in και
δεν έχει κάνει έγγραφη απόσυρση, τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών ίση με τον αντίστοιχο
δεύτερο γύρο του προκριματικού ή του κυρίως ταμπλό αντίστοιχα.
3. 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 την ΕΦΟΑ, τιμωρείται
με αφαίρεση βαθμών ίση με τον αντίστοιχο τρίτο γύρο του κυρίως ταμπλό της
διοργάνωσης, παίρνει όμως τους βαθμούς μέχρι του σημείου που αγωνίστηκε.
4. Απόσυρση για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται μέχρι δύο Πρωταθλήματα ετησίως χωρίς
αφαίρεση βαθμών.
5. Για να μην τιμωρηθεί ο αθλητής οφείλει:
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α) Να αποστείλει την ιατρική Βεβαίωση με FAX στην έδρα της διοργάνωσης πριν από την
ώρα διεξαγωγής του προγραμματισμένου αγώνα του
β) στην ΕΦΟΑ την επίσημη βεβαίωση μέχρι τη λήξη των αγώνων στην οποία θα
αναγράφεται υποχρεωτικά και η κατηγορία που θα αγωνιζόταν
γ) να κατέχει θεωρημένο αντίγραφο αυτής
6. 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.
Αθλητής του προκριματικού και του κυρίως ταμπλό (για τα πρωταθλήματα Ε1, Ε2), και του
κυρίως ταμπλό του Πανελληνίου και του Open Πρωταθλήματος, υποχρεούται να
υπογράψει για τη συμμετοχή του (Sign-In) στην έδρα των αγώνων. Με το κλείσιμο του SignIn θα ακολουθεί κλήρωση.
Οι αθλητές που έχουν κάρτα ελεύθερης συμμετοχής (wild card) δεν υποχρεούνται σε
εγγραφή (Sign-In).
Αθλητής που δεν έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο τουρνουά μπορεί να υπογράψει κατά τη
διάρκεια εγγραφής (Sign-In) σε λίστα των αναπληρωματικών παρόντων (Alternate List) που
θα ανοίγεται κατά τη διάρκεια του Sign-In των Προκριματικών ή αν έχει μόνο Κυρίως
Ταμπλό του Κυρίως Ταμπλό. Με το κλείσιμο του Sign-In, εφόσον δεν παρουσιαστεί
αθλητής από τους δηλωθέντες, μπαίνει στην κλήρωση. Προηγούνται οι αθλητές που έχουν
μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει καθόλου βαθμολογία γίνεται κλήρωση.
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 δύο αγώνες στα μονά και έναν αγώνα στα διπλά ημερησίως,
ανά κατηγορία συμμετοχής καθώς και σε διαιτησία αν τους ζητηθεί.
Η ώρα έναρξης του τελευταίου παιχνιδιού δεν θα είναι αργότερα από τις 21:30 εκτός αν
ειδικές καιρικές συνθήκες (π.χ. καύσωνας) το επιβάλλουν και συμφωνήσουν γι' αυτό ο
επιδιαιτητής και ο γιατρός των αγώνων.
Για το Πανελλήνιο και το Open Πρωτάθλημα και μόνο, για το 2013 ισχύουν και τα
παρακάτω:
Είναι ευθύνη κάθε αθλητή να ενημερώνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΦΟΑ από τη
διοργάνωση των αγώνων για το αν αγωνίζεται στο κυρίως ταμπλό ή στα προκριματικά
καθώς και για την ώρα και ημέρα που αγωνίζεται.
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•

Η κλήρωση και το πρόγραμμα των αγώνων για τα προκριματικά θα γίνει σε
προγραμματισμένη μέρα, ώρα και τόπο που θα αναφέρεται στην προκήρυξη του
πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής των προκριματικών οι αγώνες
ενδέχεται να αρχίζουν μία μέρα νωρίτερα και σε περίπτωση μικρής συμμετοχής αργότερα.
Στην περίπτωση που ανακαλυφθεί λάθος στην κλήρωση των συγκεκριμένων
Πρωταθλημάτων ισχύουν τα εξής: Θα γίνεται πρώτα η κλήρωση, θα αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση λάθους, οι ενδιαφερόμενοι παίκτες, θα
έχουν το δικαίωμα να αποστέλλουν με FAX την περίπτωση του λάθους, μέχρι τις 10:00 της
επόμενης της ανάρτησης της κλήρωσης, προκειμένου να υπάρξει η σχετική διόρθωση.

IV. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α/Κ 12/14/16/18
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ
Προκριματικά

Κυρίως
ταμπλό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ανοικτής
συμμετοχής
64άρι ταμπλό
με 44 άμεσες
αποδοχές, 16
προκριματικά
και μέχρι 4 w.c.
από την
Ε.Φ.Ο.Α.

OPEN
ανοικτής
συμμετοχής

Ε1
32άρι
ταμπλό

32άρι
32άρι
ταμπλό με 16 ταμπλό με 24
άμεσες
άμεσες
αποδοχές &
αποδοχές &
16 από τα
8 από τα
προκριματικά προκριματικά

Ε2

Ενωσιακά

32άρι ταμπλό
32άρι ταμπλό
με 24 άμεσες
αποδοχές & 8
από τα
προκριματικά

Επιλογή της
κάθε ένωσης

Μόνο για το OPEN η σύνθεση του κυρίως ταμπλό θα γίνει με βάση την αρχική
βαθμολογία του 2013.

ΔΙΠΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Ε1
Προκριματικά: ανοικτής συμμετοχής
δεν υπάρχουν
16άρι ταμπλό με 13
άμεσες αποδοχές, 2
Κυρίως ταμπλό:
16άρι ταμπλό
ζευγάρια από τα
προκριματικά και 1
ζευγάρι με w.c. από την
Ε.Φ.Ο.Α.

Ε2
δεν υπάρχουν

16άρι ταμπλό

Οι αποδοχές για το πρώτο του 2013 θα γίνουν βάσει της τρέχουσας βαθμολογίας του
μονού των παικτών.
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ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Ε1
Προκριματικά: ανοικτής συμμετοχής
δεν υπάρχουν
Κυρίως ταμπλό:
8άρι ταμπλό
16άρι ταμπλό με 13
άμεσες αποδοχές, 2
ζευγάρια από τα
προκριματικά και 1
ζευγάρι με w.c. από την
Ε.Φ.Ο.Α.

Ε2
δεν υπάρχουν
8άρι ταμπλό

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

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑ
Πανελλήνιο
Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό
12, 14, 16 και 18 ετών: 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε
όλα τα sets.
Open
Προκριματικά
12, 14, 16 και 18 ετών: 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε
όλα τα sets σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται ένα tie-break των 10
πόντων.
Κυρίως ταμπλό
12, 14, 16 και 18 ετών: 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε
όλα τα sets.
Πρωταθλήματα Ε1
Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό:
12, 14, 16 και 18 ετών: 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε
όλα τα sets.
Πρωταθλήματα Ε2
Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό:
12, 14, 16 ετών: 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 νικηφόρων πόντων σε όλα τα
sets
Ενωσιακά Πρωταθλήματα
Επιλογή των Ενώσεων
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ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό
12, 14, 16, 18 ετών: 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 tiebreak 10 πόντων
Πρωταθλήματα Ε1
Κυρίως ταμπλό
12, 14, 16, 18 ετών: 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 tiebreak των 10 πόντων.
Η επιλογή των διακριτών θέσεων (seeded) και λίστα αποδοχής, για την κατάρτιση των ταμπλό, θα
γίνεται με τις εξής προτεραιότητες:
-

Και οι δύο παίκτες έχουν βαθμολογία διπλού (άθροισμα πόντων).
Ένας παίκτης έχει βαθμολογία διπλού (σε περίπτωση ισοβαθμίας των πόντων διπλού
προηγείται η ομάδα που ο δεύτερος παίκτης έχει τους περισσότερους πόντους μονού).
Και οι δύο παίκτες έχουν βαθμολογία μονού (άθροισμα πόντων).
Ένας παίκτης έχει βαθμολογία μονού

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Από το 2013 καθιερώνονται, η βαθμολογία των 52 εβδομάδων, οι ξεχωριστές βαθμολογίες για
μονά και διπλά και η συνδυαστική βαθμολογία των μονών με τα διπλά. Συγκεκριμένα το
βαθμολογικό σύστημα προβλέπει:
Α) Κατηγορίες 12-14-16
Προσμετρούνται το Πανελλήνιο και οι 6 καλύτερες βαθμολογήσεις από: α) Εθνικά / Ενωσιακά
Πρωταθλήματα και των 3 επιπέδων β) Διεθνή Πρωταθλήματα ATP/WTA/ITF/TE και οι 2 καλύτερες
βαθμολογήσεις στα διπλά ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας, εκτός της βαθμολογίας στα 18άρια.
Β) Κατηγορία 18
Προσμετρούνται το Πανελλήνιο και οι 6 καλύτερες βαθμολογήσεις από: α) Εθνικά Πρωταθλήματα
β) Διεθνή Πρωταθλήματα ATP/WTA/ITF/TE και οι 2 καλύτερες βαθμολογήσεις στα διπλά
ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας.
Η βαθμολογία δεν μηδενίζεται και μία βαθμολόγηση μπορεί να διατηρηθεί, αν είναι μια από τις
έξι καλύτερες, για 52 εβδομάδες. Μετά τις 52 εβδομάδες καταργείται ή αντικαθίσταται από άλλη.
Οι βαθμολογήσεις από όλα τα Εθνικά Πρωταθλήματα (Πανελλήνιο, Open, Ε1, Ε2, Ενωσιακά),
προσμετρούνται αυτόματα από το σύστημα βαθμολογίας στην βαθμολογία του κάθε αθλητή όπως
αυτή προβλέπεται.
Θα υπάρχουν οι εξής βαθμολογίες για τις κατηγορίες των Juniors:
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 18: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 18αρια. Για το 2013 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 1995-96-97-98-99-2000.
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Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 16: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 16αρια. Για το 2013 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 1997-98-99-2000.
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 14: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 14αρια. Για το 2013 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 1998-99-2000-01-02-03 (Κλεισμένα τα 10)
Βαθμολογία Μονών-Διπλών Α/Κ 12: Περιλαμβάνονται αυτόματα οι βαθμολογήσεις όλων των
ηλικιών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα 12αρια. Για το 2013 θα συμπεριληφθούν οι
γεννημένοι 2001-02-03 (Κλεισμένα τα 10)
Βαθμολογική βάση η βαθμολογία των 14αριών. Μειωμένη ποσόστωση κατά 70%
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 (όχι 18αριών), μειωμένη όμως στο μισό.
γ. 12άρια: 2 βαθμολογήσεις 14αριών
Για τα Α/Κ 16 και 18 μόνο, θα υπάρχει προσμέτρηση με αντικατάσταση, των βαθμολογήσεων της
ITF, ATP, WTA και ανδρών γυναικών με αυξημένη ποσόστωση στο 200%.
Προσμέτρηση με αντικατάσταση χειρότερης βαθμολογίας των βαθμολογήσεων στα Ευρωπαϊκά
ατομικά Πρωταθλήματα 14/16 και 18 ετών.
Προσμέτρηση επιπλέον των 6 βαθμολογήσεων, 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 την Τρίτη κάθε εβδομάδας.
Τα Εθνικά και τα Ενωσιακά πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με βάση την Πανελλήνια
βαθμολογία της εβδομάδας που διεξάγονται.
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.
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.
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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.
3. Σε όλες τις διοργανώσεις, εάν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8)
αθλητές οι αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι.
4. Δεν μπορεί να προστεθεί βαθμολογία από διεθνή σε αριθμό μεγαλύτερο από τον
μέχρι τότε διεξαχθέντων και προσμετρούμενων Εθνικών Πρωταθλημάτων.

Οι πίνακες της βαθμολογίας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:
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Βαθμολογίες ΜΟΝΟΥ

12άρια 70%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

Ε3

14άρια 100%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

Ε3

1
2
3--4
5--8
9--16
17-32
33-64
64-128

85
70
52
35
21
14
7

42
35
21
14
10
7

18
15
10
7
5
4

8
7
4
3
1
0,5
0,3
0

1
2
3—4
5—8
9—16
17-32
33-64
64-128

120
100
75
50
30
20
10

60
50
30
20
15
10

30
25
15
10
8
5

12
10
6
4
3
2
1
0

4

2

4

2

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Νικητής γύρου 16
Ηττημένος γύρου 16
Νικητής γύρου 32

4

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
2

0,5

2

0,5

Νικητής γύρου 16
Ηττημένος γύρου 16

1
0,3

4

Νικητής γύρου 32

5

Ηττημένος γύρου 32
Ηττημένος γύρου 64
Ηττημένος γύρου 128
Ηττημένος γύρου 256

5
3
2
1

2
1
0,5

Ηττημένος γύρου 32
Ηττημένος γύρου 64
Ηττημένος γύρου 128
Ηττημένος γύρου 256

4
2
1
0,5

1
0,7
0,5
0,2

16άρια 200%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

Ε3

18άρια 250%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

1
2
3--4
5--8
9--16
17-32
33-64
64-128

240
200
150
100
60
40
20

120
100
60
40
30
20

60
50
30
20
15
10

24
20
12
8
6
4
2
0

1
2
3--4
5--8
9--16
17-32
33-64
64-128

300
250
188
125
75
50
25

150
125
75
50
37
25

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Νικητής γύρου 16
Ηττημένος γύρου 16
Νικητής γύρου 32

10

Ηττημένος γύρου 32
Ηττημένος γύρου 64
Ηττημένος γύρου 128
Ηττημένος γύρου 256

10
6
4
2

3

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
8

4

8

4

10

Ηττημένος γύρου 16

6
6
4
2
1

10

Νικητής γύρου 16

2

12

Νικητής γύρου 32

12

Ηττημένος γύρου 32
Ηττημένος γύρου 64
Ηττημένος γύρου 128
Ηττημένος γύρου 256

12
8
6
5

7,5
7,5
5
3
1,5

1

Ε2

Ε3

Βαθμολογίες ΔΙΠΛΩΝ

12άρια 70%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

16άρια 200%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

1
2
3--4
5--8
9--16

21
17
14
10
5

11
9
5
4
3

8
4
3
2
1

1
2
3--4
5--8
9--16

60
50
40
26
16

30
25
15
10
8

16
12
8
6
4

14άρια 100%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

18άρια 250%

Πανελλήνιο

Open
& Ε1

Ε2

1
2
3—4
5—8
9—16

30
25
20
13
8

15
13
8
5
4

8
6
4
3
2

1
2
3--4
5--8
9--16

75
62
47
31
19

37
31
19
12
9

Βαθμολογίες MASTERS

12άρια 70%

Μονά

Διπλά

14άρια 100%

Μονά

Διπλά

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

70
56
49
42
35
28
21
14

18
14
12
10
9
7
5
4

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

100
80
70
60
50
40
30
20

25
20
18
15
13
10
8
5

16άρια 200%

Μονά

Διπλά

18άρια 250%

Μονά

Διπλά

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

200
160
140
120
100
80
60
40

50
40
35
30
25
20
15
10

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

250
200
175
150
125
100
90
60

62
50
44
38
31
25
22
15

Επισημαίνεται ότι η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες κανόνες
και κανονισμούς, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του 2013.
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VII. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Για το 2013 και 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 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.

VIII. 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 Open Junior, 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:
 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.

VIII. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ο στόχος της Ε.Φ.Ο.Α. και για το 2013, 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 2013.
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
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Ε.Φ.Ο.Α. τις τελικές Ενωσιακές Βαθμολογίες καθώς και 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.).

X. 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.
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/τριών 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.
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