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Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 12, 14, 16 & 18 ΕΤΩΝ 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Για το 2019 οι αγώνες ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής: 

Α/Κ 12 
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά) 
β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά) 
γ. 15 (5x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά) 
δ. Τουλάχιστον 5 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 
ε. 4 Τριεθνή 
στ. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE 
ζ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Α/Κ 14 
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά) 
β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά) 
γ. 15 (5x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά) 
δ. Τουλάχιστον 5 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 
ε. 4 Τριεθνή 
στ. 2 Διεθνή Πρωταθλήματα TE 
ζ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Α/Κ 16 
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά- Διπλά) 
β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά) 
γ. 15 (5x3) Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 2 (Μονά - Διπλά) 
δ. Τουλάχιστον 5 Ενωσιακά πρωταθλήματα Επιπέδου 3 
ε. 4 Τριεθνή 
στ. 3 Διεθνή Πρωταθλήματα TE 
ζ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Α/Κ 12-14-16 
Ε4 πρωταθλήματα ανοικτής συμμετοχής, προαιρετικά, με διοργάνωση από τις Ενώσεις, στις ίδιες 
ημερομηνίες με τα Ε1 και μόνο. 

Α/Κ 18 
α. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Μονά - Διπλά) 

β. 6 Εθνικά Πρωταθλήματα Επιπέδου 1 (Μονά - Διπλά)  
γ. 5 Διεθνή Πρωταθλήματα ITF 
δ. 1 Πρωτάθλημα Masters (Μονά) 

Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν όσα Πρωταθλήματα επιθυμούν (Open, Ατομικά, Διπλά, 
Διασυλλογικά, κλπ.), για τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18, χωρίς όμως να έρχονται σε αντίθεση με τα άλλα 
πρωταθλήματα της ΕΦΟΑ και επίσημη πανελλαδική βαθμολογία θα προσμετρά, μόνο όπου προβλέπεται 
παρακάτω. 

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Όπου στο κείμενο αναφέρονται οι όροι «παίκτης, αθλητής, κτλ.» συμπεριλαμβάνονται και οι «παίκτρια, 
αθλήτρια, κτλ.». 

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.  
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• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις κατηγορίες Α/Κ 12/14/16/18, μπορούν να συμμετάσχουν μόνον 
Έλληνες αθλητές, που αγωνίζονται υποχρεωτικά στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκουν. 

• Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή σε διαφορετική κατηγορία από αυτήν που επιτρέπεται, η Ε.Φ.Ο.Α. θα 
επιβάλλει ποινή μηδενισμού του αθλητή στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και αποκλεισμό από αγώνες 
της Ομοσπονδίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

• Στα πρωταθλήματα Ε1, Ε2 που διεξάγονται την ίδια εβδομάδα, οι αθλητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν 
με σειρά προτίμησης σε όποια ηλικιακή κατηγορία ή πρωτάθλημα επιθυμούν και έχουν δικαίωμα, αλλά 
θα λάβουν μέρος μόνο σε αυτό που θα επιλεγεί από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας 
(περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). 

• Τα πρωταθλήματα Ε1 και Ε2 διεξάγονται υποχρεωτικά σε διαφορετικές εβδομάδες. Τα Ε3 μπορούν να 
διεξάγονται και την ίδια βδομάδα με τα Ε1 και τα Διεθνή. Τα Ε4 διεξάγονται υποχρεωτικά την ίδια 
βδομάδα με τα Ε1.  

• Κατά την διάρκεια των ΕΠΙΣΗΜΩΝ Πρωταθλημάτων της ΕΦΟΑ (Ε1, Ε2, Ε3, κάτω των 10 κλπ) δεν 
επιτρέπεται, από τις Ενώσεις ή τα Σωματεία, να έχουν άλλη αντίστοιχη αγωνιστική δραστηριότητα στις 
ίδιες κατηγορίες πλην των προαναφερθέντων (Ε1 μαζί με Ε4, Ε3 χωρίς δέσμευση από τα Ε1). 

• Κάθε Τουρνουά Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 προκηρύσσεται αυτόνομα και αποτελεί ανεξάρτητη διοργάνωση για κάθε 
κατηγορία με ονομασία που δεν προσδιορίζεται από τον αριθμό (1, 2, κλπ.) αλλά από την εβδομάδα 
υλοποίησης τους. Ο Τίτλος θα είναι της μορφής Επίπεδο, Εβδομάδα, Ένωση, Κατηγορία. Πχ. "Ε1 33η ΙΑ 
Α12" (Ε1 της 33ης εβδομάδας της ΙΑ’ Ένωσης της κατηγορίας Α12 ). Η ονομασία των αρχείων των 
επιδιαιτητών, που θα υλοποιούν το πρωτάθλημα, θα είναι ανάλογης μορφής: Επίπεδο, Εβδομάδα, 
Ένωση, Κατηγορία, S ή D και Ταμπλό. Πχ. "Ε1 33η ΙΑ κ16 s md" (Ε1 της 33ης εβδομάδας της ΙΑ’ Ένωσης 
κ16 singles, main draw). 

• Τα Ε1 προκηρύσσονται την ίδια εβδομάδα για όλες οι κατηγορίες και τις έδρες αποφασίζει η ΕΦΟΑ.  

• Τα Ε2 προκηρύσσονται την ίδια εβδομάδα για όλες οι κατηγορίες σε 3 Ενώσεις. Η κατανομή των 3 
Ενώσεων που διοργανώνουν ταυτόχρονα το κάθε Πρωτάθλημα Ε2 αποφασίζεται από την ΕΦΟΑ αλλά οι 
ακριβείς έδρες-σύλλογοι ορίζονται με ευθύνη των Ενώσεων.  

• Τα πρωταθλήματα Ε3 προκηρύσσονται με ευθύνη των Ενώσεων. Οι Ενώσεις αποφασίζουν για την 
οργάνωση τουλάχιστον 5 πρωταθλημάτων Επιπέδου 3 σε κάθε κατηγορία με δυνατότητα επιλογής 
διεξαγωγής σε 1 ή 2 Πα-Σα-Κυ ( 12+16 μαζί, 14). Στα Πρωταθλήματα Ε3 συμμετέχουν μόνο οι αθλητές 
συλλόγων της οικείας Ένωσης και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε 2 κατηγορίες εφόσον διεξάγονται 
διαφορετική εβδομάδα. Τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ θα διεξαχθούν ΟΡΕΝ βαθμολογούμενα τουρνουά Ε3, με 
δικαίωμα συμμετοχής αθλητών και από άλλες Ενώσεις. 

• Στα πρωταθλήματα Masters θα αγωνίζονται, σε κάθε κατηγορία οι 8 καλύτεροι βαθμολογικά αθλητές 
από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, δεν μπορούν όμως να βρίσκονται 
σε βαθμολογική θέση χαμηλότερη από την 16η. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να δηλώσει και να 
αγωνιστεί σε μια μόνο κατηγορία. Μόνο οι Αναπληρωματικοί αθλητές που βρίσκονται σε παραπάνω 
από μία κατηγορία μπορούν να δηλώσουν σειρά προτίμησης. Η πρόσκληση θα γίνει με τη βαθμολογία 
της 43ης εβδομάδας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα Round Robin των 2 ομίλων ανά 
κατηγορία. Η επιλογή των αθλητών στους Ομίλους γίνεται με κλήρωση μεταξύ του 1ου-2ου, 3ου-4ου, 5ου-
6ου,7ου-8ου. Στην 2η φάση, για την τελική κατάταξη και την ανάδειξη των νικητών θα αγωνιστούν ο 1ος με 
τον 1ο των 2 ομίλων, ο 2ος με τον 2ο, κοκ.  

• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε παραπάνω από μια κατηγορία την ίδια εβδομάδα. Κατ’ 
εξαίρεση, ο αθλητής μπορεί να σε Ελληνικό συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά που διεξάγεται την ίδια 
εβδομάδα, αν αποδεδειγμένα έχει τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο προηγούμενο 
τουρνουά (πχ. προσκομίζοντας εκτύπωση ταμπλό αγώνων).  

• Αθλητής που έχει δηλωθεί σε Διεθνές και Εθνικό πρωτάθλημα της ίδιας βδομάδας, εφόσον συνεχίζει την 
αγωνιστική του πορεία στο Διεθνές, θα μπορεί εγγράφως να αποσυρθεί χωρίς ποινή, πριν όμως γίνουν 
οι κληρώσεις του δεύτερου τουρνουά. 

• Εβδομάδα διεξαγωγής ενός πρωταθλήματος θεωρείται αυτή της έναρξης των αγώνων του Κυρίως 
Ταμπλό. 

• Η ηλικία του αθλητή προκύπτει, αν από το έτος διεξαγωγής του τουρνουά αφαιρέσουμε το έτος 
γεννήσεως του. Διευκρίνιση: Για τις κατηγορίες κάτω των 12, 14 και 18 ετών 10, 11 και 13 ετών 
θεωρούνται, όσοι έχουν κλείσει το 10ο, 11ο και 13ο έτος της ηλικίας τους μία ημέρα πριν την έναρξη 
του Κυρίως Ταμπλό του τουρνουά συμμετοχής τους. 
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 Έτσι, δικαίωμα συμμετοχής ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία έχουν: 

2019 Έτος γέννησης ΗΛΙΚΙΑ 

κατηγορίες από έως από έως 

 12* 2007 2009 10 12 

 14* 2005 2008 11 14 

16 2003 2006 13 16 

 18* 2001 2006 13 18 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
Για τη συμμετοχή αθλητών σε όλες τις κατηγορίες Α/Κ 12-14-16-18 ετών είναι υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

 Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.  
Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. έχει κόστος 12€.  
Η ετήσια ανανέωση του δελτίου έχει κόστος 10€. 

 Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παράβολου, που θα 
περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2019 ορίζεται ως εξής: 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ  

Παλαιά Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 35 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 25 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 15 € 

 

Νέα Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 37 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 27 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 17 € 

 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Παλαιά Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο 25 € 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο 20 € 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο 15 € 

 

Νέα Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο 27 € 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο 22 € 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο 17 € 

 
 

 Για την Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. θα ζητηθεί από τους αθλητές να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση, 
εκδοθείσα από 1/1/2019 και μετά και να καταβάλουν το σχετικό παράβολο για το 2019, ώστε ΜΟΝΗ η 
Αθλητική Ταυτότητα να αποδεικνύει την ενημερότητα τους σε όλα. 

 Παράβολο συμμετοχής σε Τουρνουά (αναλυτικά και στις προκηρύξεις των αγώνων): 
- Ε1 και Ε2 Μονά: 20€, Διοργανωτής 14€ και ΕΦΟΑ 6€  
- Ε1 και Ε2 Διπλά: 5€ με συμμετοχή σε Μονά, 10€ χωρίς συμμετοχή σε Μονά. 
- Πανελλήνιο: Μονό 25€ και Διπλά 5€ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ για να γίνει δεκτή η συμμετοχή του αθλητή στο 

ΜΟΝΟ και να μπει στην κλήρωση θα πρέπει να έχει προκαταβάλει το αντίτιμο της εγγραφής (25 €) 
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10 μέρες πριν την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην κατάθεση θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται το ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΑΘΛΗΤΗ και μόνο)  

- Ε3: καθορίζεται από τις Ενώσεις. 
- Τριεθνή: καθορίζεται από το διοργανωτή σύλλογο. 

 Ηλεκτρονική δήλωση (βλ. επόμενη ενότητα) 
 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

 1. ΕΘΝΙΚΑ & ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

• Η Δήλωση Συμμετοχής των αθλητών σε κάθε διοργάνωση θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από 
τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr ή όπου αλλού υποδείξει 
η Ομοσπονδία. Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές διαθέτουν ήδη σχετικό κωδικό πρόσβασης. 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. 

• Οι δηλώσεις θα γίνονται στα χρονικά πλαίσια, που αναφέρονται στην προκήρυξη του κάθε 
πρωταθλήματος. 

 

Αναλυτικά: 

• Για τα Πρωταθλήματα Ε1, Ε2 οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και θα επιλεγούν από το 
ηλεκτρονικό σύστημα, με πρώτο κριτήριο τη σειρά προτίμησης και δεύτερο τη βαθμολογία τους στις 
κατηγορίες που γράφτηκαν. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη η σειρά προτίμησης του αθλητή ανεξάρτητα 
αν στην 1η τους επιλογή μπαίνουν στα προκριματικά και στη 2η επιλογή στο κυρίως ταμπλό. Σε 
περίπτωση που από λάθος ο αθλητής δηλώσει περισσότερες συμμετοχές με την ίδια προτεραιότητα 
αυτόματα θα επιλέγεται στην πλησιέστερη του σωματείου του έδρα.  

• Στα πρωταθλήματα Ε3 οι αθλητές μπορούν να δηλωθούν μόνο σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα της ίδιας 
εβδομάδας (αφού δεν υπάρχουν προκριματικά και το ταμπλό είναι ανοικτό). Αν όμως την ίδια βδομάδα 
διεξάγεται τουρνουά κατηγορίας Ε1, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε αυτό. 

• Εάν αθλητής γίνει δεκτός στο Ε1 δε χρειάζεται να αποσυρθεί από Ε3 ή Ε4 (που διεξάγεται της ίδιες 
ημερομηνίες) 

• Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ταμπλό των 8 σε κάποιο πρωτάθλημα οι αθλητές που το είχαν επιλέξει 
ως πρώτη επιλογή, θα τοποθετούνται σε αυτό της 2ης επιλογής τους. Εάν δεν έχουν 2η επιλογή θα 
μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε ως alternates. 

• Σε περίπτωση απόσυρσης μετά το τέλος των δηλώσεων, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του αθλητή ως επί 
τόπου αναπληρωματικού σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, την ίδια 
εβδομάδα. 

• Αν ένας αθλητής έχει γίνει δεκτός σε μία έδρα, δεν μπορεί να αγωνιστεί σαν αναπληρωματικός σε άλλη 
της ίδιας ή άλλης κατηγορίας. Αν αθλητής αγωνιστεί, σε αντίθεση με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς να 
ενημερώσει και χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον Επιδιαιτητή και το σύστημα, δεν θα βαθμολογηθεί 
στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. 

 

 2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές, απευθείας στην ITF 
ή την TE (απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση ΙPIN από την ITF). 

Για τα τουρνουά της ΤΕ η δήλωση του συνοδού πρέπει να γίνεται εγγράφως στο e-mail της Ε.Φ.Ο.Α. 
(info@efoa.gr) μέχρι την Τρίτη της εβδομάδας που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής του Πρωταθλήματος.  

Για τα τουρνουά της ITF η δήλωση του συνοδού πρέπει να γίνεται εγγράφως στο e-mail της Ε.Φ.Ο.Α. 
(info@efoa.gr) μέχρι την Τρίτη της εβδομάδας του sign-in των προκριματικών. 

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αιτημάτων όσον αφορά στο συνοδό, θα δίνεται προτεραιότητα στο 
συνοδό που είναι προπονητής. 

http://www.e-efoa.gr/
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Για την απόκτηση της Κάρτας Ελευθέρας Συμμετοχής (Wild Card), National Squad, Organizer Acceptance 
απαιτείται κατάθεση αιτήματος από το Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή. 

Η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για wild card θα είναι 15 μέρες πριν την έναρξη της Δευτέρα του 

πρωταθλήματος στο e-mail international@efoa.gr . Κανένα εκπρόθεσμο αίτημα δε θα γίνεται δεκτό. 

Το National Squad – Organizer Acceptance πρέπει να γίνεται την ημέρα που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής 
(ημέρα Τρίτη). 

Κριτήρια βάση των οποίων θα βγαίνει η σειρά προτεραιότητας για το National Squad θα είναι η θέση που θα 
έχει ο αθλητής στην ΤΕ και μετά η Πανελλήνια κατάταξη την ημερομηνία λήξης κατάθεσης του National 
Squad. 

 

Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 Στην περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης, από τα Εθνικά πρωταθλήματα, ισχύουν τα εξής: 

 Αθλητής που δεν παρουσιαστεί στο sign-in, τιμωρείται σε όλες τις διοργανώσεις με αφαίρεση 2 

βαθμών. 
 Αθλητής που δεν παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση ή στη διάρκεια των αγώνων, χωρίς να 

προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση, τιμωρείται σε όλες τις διοργανώσεις με αφαίρεση 2 βαθμών παίρνει 
όμως τους βαθμούς μέχρι του σημείου που αγωνίστηκε. 
1. Απόσυρση για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται μέχρι δύο Πρωταθλήματα ετησίως χωρίς αφαίρεση 

βαθμών. 
2. Για να μην τιμωρηθεί ο αθλητής, οφείλει να έχει και να στείλει την ιατρική βεβαίωση, πριν από 

την ώρα διεξαγωγής του αγώνα του, στην έδρα της διοργάνωσης με e-mail ή FAX και να 
βεβαιώσει ο επιδιαιτητής την ΕΦΟΑ την παραλαβή της, με την αναγραφή «med» στο ταμπλό των 
αγώνων. Όποιος δίνει ιατρική βεβαίωση επί τόπου στον επιδιαιτητή, πρέπει να παίρνει 
επιβεβαίωση παραλαβής. 

3. 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 άμεσα στον γιατρό των αγώνων η ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος 
ιατρού. Ο ιατρός των αγώνων έχει το δικαίωμα να μη την κάνει αποδεκτή, σύμφωνα με την κρίση 
του. 

 Οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αποσυρθούν τρεις φορές το ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη 
απόσυρσης πριν όμως την έναρξη του πρωταθλήματος. Την θέση τους θα καταλαμβάνουν οι 
αναπληρωματικοί αθλητές. 

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Η ενημέρωση των αθλητών για Προκηρύξεις, Δηλώσεις, για 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.e-efoa.gr ή όποια άλλη ιστοσελίδα αυτή ορίσει. Καμία 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 (αν αγωνιστεί και να γίνει αντιληπτός από τον Επιδιαιτητή, δεν 
θα βαθμολογηθεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. 

 Οι αθλητές των πρωταθλημάτων Ε1, Ε2, Ε3 και 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, αλλά έμειναν εκτός από το ταμπλό των Προκριματικών, μπορούν 
να προσέλθουν και να υπογράψουν την ημέρα και ώρα του sign in ως αναπληρωματικοί. Αθλητές που 
δεν δήλωσαν σε κανένα Πρωτάθλημα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στην λίστα επί τόπου 
αναπληρωματικών. Προτεραιότητα έχουν οι Αναπληρωματικοί και μετά οι Αναπληρωματικοί επί τόπου. 
Στις ισοβαθμίες που θα προκύπτουν, παρά τους νέους κανονισμούς περί ισοβαθμιών, γίνεται κλήρωση. 
Στα Ε1, Ε2 δεν ανοίγει νέο ταμπλό λόγω αναπληρωματικών (π.χ. προκριματικών που δεν υπήρχε).   

mailto:international@efoa.gr
http://www.e-efoa.gr/
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 Σε περίπτωση που αθλητής έχει κάνει δύο επιλογές και είναι αναπληρωματικός και στις δύο, έχει το 
δικαίωμα να πάει σε όποια επιθυμεί και η σειρά του σαν αναπληρωματικός θα είναι, όπως πάντα, με 
βάση την βαθμολογία του. 

 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. 

 Για όλες τις κατηγορίες κάτω των 18 ετών θα 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. 

 Οι αθλητές υποχρεούνται σε μέχρι τρεις αγώνες την ημέρα (2 αγώνες Μονού και 1 Διπλού, 1 Μονού και 
2 Διπλών, 3 Διπλών ή 3 αγώνων Μονού με mini-set) ανά κατηγορία συμμετοχής, καθώς και σε διαιτησία 
αν τους ζητηθεί. Η σειρά των αγώνων καθορίζεται από τον επιδιαιτητή. 

 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. 

 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. 
 

IV. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Μ Ο Ν Α 
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 Ε3 & Ε4 

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής 32άρι ταμπλό 

Ανοικτό 
ταμπλό  

Κυρίως 
ταμπλό 

64άρι ταμπλό 32άρι ταμπλό 

44 άμεσες αποδοχές 22 άμεσες αποδοχές 

16 από προκριματικά 8 από προκριματικά 

μέχρι 4 WC ΕΦΟΑ μέχρι 2 WC ΕΦΟΑ 

 

  
ΔΙΠΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ε1 & Ε2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής   ανοικτής συμμετοχής 

Κυρίως 
ταμπλό 

32άρι ταμπλό 

16άρι 
ταμπλό 

32άρι ταμπλό 

23 άμεσες αποδοχές 23 άμεσες αποδοχές 

8 από προκριματικά 8 από προκριματικά 

1 WC ΕΦΟΑ 1 WC ΕΦΟΑ 

 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 των Διπλών θα ακυρώνονται, αν οι καιρικές συνθήκες ή άλλοι 
δυσμενείς παράγοντες δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη και λήξη του τουρνουά. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 1. ΜΟΝΑ : Πανελλήνιο, Ε1 & Ε2: (Προκριματικά & Κυρίως ταμπλό): 2 νικηφόρα sets με tie-break των 7 
πόντων σε όλα τα sets, Ε3: Επιλογή των Ενώσεων 
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 2. ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, Ε1 & Ε2: 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων 
σε κάθε set και χωρίς πλεονέκτημα (no-ad scoring system), με 3ο set match tie-break 10 πόντων. 

 Σε όλους τους παραπάνω αγώνες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η Εφορεία Αγωνιστικού σε 
συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων (2 
νικηφόρα sets με tie-break των 7 πόντων σε όλα τα set και με 3ο set match tie-break 10 πόντων, 2 short set 
των 4 games και τελικό set match tie-break των 7 πόντων, No-Ad scoring system κλπ) καθώς και την 
επιφάνεια των γηπέδων αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

 

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η γενική βαθμολογία είναι μία, συνδυαστική Μονών και Διπλών.  

Οι βαθμοί κάθε πρωταθλήματος μετρούν για ένα χρόνο (52 εβδομάδες), εκτός του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος, που αντικαθίσταται από αυτό της επόμενης χρονιάς, όποτε αυτό και να γίνει. Εβδομάδα 
αγώνων θεωρείται αυτή, η οποία περιέχει την ημερομηνία έναρξης του κυρίως ταμπλό. 

Κατηγορίες 12-14-16: Προσμετρούνται οι 5 καλύτερες βαθμολογήσεις πρωταθλημάτων Μονού και οι 3 
καλύτερες βαθμολογήσεις Διπλών. 

Κατηγορία 18: Προσμετρούν οι 4 καλύτερες βαθμολογήσεις πρωταθλημάτων Μονού και οι 2 καλύτερες 
βαθμολογήσεις στα Διπλά. 

Η Βαθμολογία που κερδίζει κάθε αθλητής από την συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα ΕΦΟΑ, 
αθροίζεται στην κατηγορία που έλαβε μέρος και στην αμέσως ανώτερη ή κατώτερη που έχει δικαίωμα να 
λάβει μέρος (1 κατηγορία). Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές κάτω των 14 ετών, όταν συμμετέχουν σε 
πρωταθλήματα 18 ετών, θα λαμβάνουν βαθμολογία μόνο στην κατηγορία των 18 ετών. 

Η βαθμολογία θα εκδίδεται κάθε Πέμπτη, θα φέρει τον αριθμό της εβδομάδας έκδοσης και θα περιλαμβάνει 
τα πρωταθλήματα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. 

Όλα τα πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με βάση την Πανελλήνια βαθμολογία της εβδομάδας που  
δημιουργούνται οι τελικές λίστες, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην προκήρυξη. 

Επισημάνσεις 

 Οι αθλητές που περνούν τον πρώτο γύρο, είτε των προκριματικών, είτε του κυρίως Ταμπλό, με BYE 
και χάνουν στον επόμενο γύρο, λαμβάνουν πόντους ηττημένου του πρώτου γύρου.  

 Σε όλα τα πρωταθλήματα, ανεξαρτήτως ταμπλό οι αθλητές που χάνουν στο 1ο γύρο παίρνουν τη 
βαθμολογία του γύρου των 32 και αντίστοιχα στο Πανελλήνιο του γύρου των  Αντίστοιχα στα Διπλά, 
ως πρώτος γύρος ορίζεται ο γύρος που προκηρύσσονται. Το wo θεωρείτε νίκη του αθλητή. 

 Βαθμολογία από προκριματικά για το κυρίως ταμπλό παίρνουν μόνο όσοι έχουν κάνει νίκη σε αγώνα 
προκριματικών.  

 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 βαθμούς που του 
αντιστοιχούν από την πορεία του στο κυρίως ταμπλό και όχι βαθμούς πρόκρισης από τα 
προκριματικά. 

 Βαθμολογία από Διεθνές Πρωτάθλημα ITF ή Tennis Europe μπορεί να προσμετρήσει, εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι παίκτες στείλουν στην Ε.Φ.Ο.Α. το ταμπλό των Διεθνών αγώνων που αγωνίσθηκαν, 
με εξαίρεση τα Διεθνή που οργανώνονται στην χώρα μας, όπου οι βαθμοί υπολογίζονται 
αυτομάτως. 

 Οι βαθμοί των Μονών της κατηγορίας ITF U18 υπολογίζονται με προσαύξηση 250% (x 2,5), ενώ οι 
βαθμοί των διπλών αρχικά μειώνονται στο 25% και μετά εφαρμόζεται ο συντελεστής 2,5. 

 Οι βαθμοί της κατηγορίας ITF U18 υπολογίζονται με προσαύξηση 250% (x 2,5). 
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 Οι βαθμοί της TE μεταφέρονται στα 18άρια, όπως ισχύει για Ε1, Ε2 και Ε3. 

 Σε όλες τις διοργανώσεις, εάν δεν δηλωθούν και αγωνισθούν τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές οι 
αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι, εκτός της κατηγορίας Masters. 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη των αθλητών θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με 
κριτήρια: 1) Καλύτερη βαθμολογία στο Πανελλήνιο junior και 2) Καλύτερη βαθμολογία σε Ε1. Αν πάλι 
υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνεται αυτόματη κλήρωση. 

 
ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
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Οι πίνακες της Βαθμολογίας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 

2019 - Βαθμολογία Μονά 

12άρια 50% Παν Ε1 Ε2 
Ε3 

(τριεθνές) 
Ε4 

 

14άρια 100% Παν Ε1 Ε2 
Ε3 

(τριεθνές) 
Ε4 

Κυρίως ταμπλό 
 

Κυρίως ταμπλό 
1ος 60 30 15 9 3.7 

 
1ος 120 60 30 18 7.5 

2ος 50 25 12.5 7.5 3.2 
 

2ος 100 50 25 15 6.2 

3_4 30 15 7.5 4.5 1.7 
 

3_4 60 30 15 9 3.7 

5_8 20 10 5 3 1.2 
 

5_8 40 20 10 6 2.5 

9_16 15 7.5 4 2.4 1 
 

9_16 30 15 7.5 4.5 1.8 

17_32 10 2 2 1.5 0.5 
 

17_32 20 4 2 3 1.2 

33_64 5     0.5 0.2 
 

33_64 10     1 0.5 

Προκριματικά 
 

Προκριματικά 

q8   2  1     
 

q8   4 2     

q16 2.5 2 1     
 

q16 5 4 2     

q32 2.5 1 0.5     
 

q32 5 2 1     

q64 1.5         
 

q64 3         

q128 1         
 

q128 2         

q256 0.5         
 

q256 1         

16άρια 200% Παν Ε1 Ε2 
Ε3 

(τριεθνές) 
Ε4 

 

18άρια 250% Παν Ε1 Ε2 
  

Κυρίως ταμπλό 
 

Κυρίως ταμπλό 
1ος 240 120 60 36 15 

 
1ος 300 150       

2ος 200 100 50 30 12.5 
 

2ος 250 125       

3_4 120 60 30 18 7.5 
 

3_4 150 75       

5_8 80 40 20 12 5 
 

5_8 100 50       

9_16 60 30 16 9.6 4 
 

9_16 75 37.5       

17_32 40 8 4 6 2.5 
 

17_32 50 10       

33_64 20     2 1 
 

33_64 25         

Προκριματικά 
 

Προκριματικά 

q8   8 4     
 

q8   10       

q16 10 8 4     
 

q16 12.5 10       

q32 10 4 2     
 

q32 12.5 5       

q64 6         
 

q64 7.5         

q128 4         
 

q128 5         

q256 2         
 

q256 2.5         

 

2019 - Βαθμολογία Διπλά 
 

2019 Masters 
12άρια Παν Ε1 Ε2 

 
14άρια Παν Ε1 Ε2 

 
Κατάταξη U12 U14 U16 U18 

1ος 15 7.5 4 
 

1ος 30 15 8 
 

1ος 40 80 160 200 

2ος 12.5 6.5 3 
 

2ος 25 13 6 
 

2ος 35 70 140 175 
3_4 10 4 2 

 
3_4 20 8 4 

 
3ος 30 60 120 150 

5_8 6.5 2.5 1.5 
 

5_8 13 5 3 
 

4ος 25 50 100 125 

9_16 4 2 1 
 

9_16 8 4 2 
 

5ος 20 40 80 100 

17_32 2     
 

17_32 4     
 

6ος 15 30 60 75 

16άρια Παν Ε1 Ε2 
 

18άρια  Παν Ε1 Ε2 
 

7ος 10 20 40 50 

1ος 60 30 16 
 

1ος 75 37.5   
 

8ος 5 10 20 25 

2ος 50 26 12 
 

2ος 62.5 32.5   
      

3_4 40 16 8 
 

3_4 50 20   
      

5_8 26 10 6 
 

5_8 32.5 12.5   
      

9_16 16 8 4 
 

9_16 20 10   
      

17_32 8     
 

17_32 10 
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Β. ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την κατηγορία αυτή η ΕΦΟΑ και 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. 

ΙΙ. ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ - 10 

Δικαίωμα συμμετοχής σε Εθνικά και Ενωσιακά Πρωταθλήματα έχουν οι αθλητές που είναι κάτοχοι Δελτίου 
Ταυτότητας ΕΦΟΑ. 

Α. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα τα έτη 2009, 2010, 2011 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ: Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα τα έτη 2010, 2011 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Στους αγώνες θα συμμετέχουν Αγόρια και Κορίτσια γεννηθέντα τα έτη 2012, 2013, 2014 

 

 Οι μορφές των αγώνων που θα διεξαγάγει η Ομοσπονδία για το 2019 είναι οι ακόλουθες: 

ΑΤΟΜΙΚΑ ή ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ: Αριθμός Πρωταθλημάτων: Ένα Πανελλήνιο και τρία ή περισσότερα 
Πανελλαδικά ατομικά ή διασυλλογικά με απόφαση της ΕΦΟΑ. 

1. 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).  

2. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ:  
Τρόπος διεξαγωγής:  

Ομάδα 2 βασικών και μέχρι 2 αναπληρωματικών παικτών-τριών 9-10 ετών (μπορεί να είναι και μικτές) 
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-break 7 πόντων)  
Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο 1 κανονικό σετ 6-6 (tie-break 7 πόντων), χωρίς πλεονέκτημα (No-Ad 

score) 

Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο κανονικό γήπεδο του μονού. 

Β. ΕΝΩΣΕΙΣ 

Οι Ενώσεις και τα Σωματεία θα διοργανώσουν για το 2019 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. 

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 με έναν αγώνα. 
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Προτεινόμενα συστήματα:  
Round robin (όλοι με όλους) 
Σύστημα ομίλων με Round robin 
Σύστημα με ταμπλό και με έναν αγώνα ή πλήρες ταμπλό consolation 
Σύστημα fast four game, NO-AD, no Let Rule 

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 μονού και αγώνες διπλού, με αριθμό παικτών και 
τρόπο διεξαγωγής ίδιο με αυτά που προβλέπονται για το Εθνικό επίπεδο. 

2 νικηφόρα short set ή ένα short 1 set (4 games/ 4-4 games tie-break των 7 πόντων) 
2 νικηφόρα short set, με tie-break των 7 πόντων, αντί για 3ο set 
1 κανονικό set (6 games/ 6-6 games tie-break των 7 πόντων) 

Οι αγώνες του διπλού θα παίζονται στο κανονικό γήπεδο του μονού.  

β) Πορτοκαλί επίπεδο 

Οι αγώνες θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «πορτοκαλί» γήπεδο, με «πορτοκαλί» μπάλες με την ίδια 
διαδικασία του πράσινου επιπέδου. 

γ) Κόκκινο επίπεδο 

Συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και θα γίνονται, υποχρεωτικά και μόνο, σε «κόκκινο» γήπεδο, με 
«κόκκινες» μπάλες. Θα διεξάγονται με την ίδια διαδικασία του πράσινου επιπέδου. 
Οι αγώνες θα διεξάγονται μόνο σε Ενωσιακό και Σωματειακό επίπεδο και όχι σε Εθνικό. 
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 Γ. ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 Για το 2019 οι αγώνες διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Διεθνείς Αγώνες Ανδρών Γυναικών.  

2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 

3. Εθνικοί Αγώνες Ανδρών-Γυναικών, που περιλαμβάνει όλα τα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η 
Ε.Φ.Ο.Α., τα οποία θα είναι ανοικτής συμμετοχής με βαθμολογία. Το μέγεθος του τυχόν prize money, τα 
έξοδα και η διοργάνωση κάθε πρωταθλήματος, είναι αποκλειστική ευθύνη των Διοργανωτών.  

4. Διασυλλογικοί Αγώνες  

5. Οι Ενώσεις έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν όσα Πρωταθλήματα επιθυμούν (Open, Ατομικά, Διπλά, 
Διασυλλογικά, κλπ.), για τις κατηγορίες Α Ανδρών-Γυναικών, χωρίς όμως να έρχονται σε αντίθεση με τα 
άλλα πρωταθλήματα της ΕΦΟΑ και επίσημη πανελλαδική βαθμολογία θα προσμετρά, μόνο όπου 
προβλέπεται παρακάτω. 

 

ΙΙ. 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. 

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. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Απαιτούνται τα παρακάτω: 

 Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.  
Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. έχει κόστος 12€.  
Η ετήσια ανανέωση του δελτίου έχει κόστος 10€. 
Οι αθλητές που είναι 25 ετών και άνω (< ή = 1994) έχουν υποχρέωση μόνο στην ανανέωση του δελτίου 
τους. 

 Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παράβολου, που θα 
περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή για όσους αθλητές είναι έως και 24 (> ή = 1995). Για το 
2019 ορίζεται ως εξής: 
 

Παλαιά Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 35 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 25 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 15 € 

 

Νέα Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 37 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 27 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 17 € 
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 Η συμμετοχή σε τουρνουά, προϋποθέτει την ενεργοποίηση της Αθλητικής Ταυτότητας προκειμένου να 
γίνει δυνατή η υποβολή δήλωσης συμμετοχής. Η προϋπόθεση ενεργοποίησης της ΑΤ θα ισχύσει μετά 
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενημέρωσης του ηλεκτρονικού συστήματος. 

 

 Παράβολο συμμετοχής σε Αγώνες (αναλυτικά και στις προκηρύξεις των αγώνων): 
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: 25€ για Μονά, 5€ για τα Διπλά και 10€ για Διπλά μόνο (χωρίς συμμετοχή 

σε Μονά). 
- Ενωσιακοί ή Τοπικοί συλλόγων μη βαθμολογούμενοι: Καθορίζεται από τις Ενώσεις και τα 

Σωματεία αντίστοιχα. 

- Για την απόκτηση της Κάρτας Ελευθέρας Συμμετοχής (Wild Card), National Squad, Organizer 
Acceptance απαιτείται κατάθεση αιτήματος από το Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή. 

- Η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για wild card θα είναι 15 μέρες πριν την έναρξη της 

Δευτέρα του πρωταθλήματος στο e-mail international@efoa.gr . Κανένα εκπρόθεσμο αίτημα δε 
θα γίνεται δεκτό. 

- Το National Squad – Organizer Acceptance πρέπει να γίνεται την ημέρα που λήγουν οι δηλώσεις 
συμμετοχής (ημέρα Τρίτη). 

- Κριτήρια βάση των οποίων θα βγαίνει η σειρά προτεραιότητας για το National Squad θα είναι η θέση 
που θα έχει ο αθλητής στην ΤΕ και μετά η Πανελλήνια κατάταξη την ημερομηνία λήξης κατάθεσης 
του National Squad. 

 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 1. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από το Σωματείο ή τον αθλητή, ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με όσα ορίζει η προκήρυξη.  

Για την απόκτηση της Κάρτας Ελευθέρας Συμμετοχής (Wild Card) απαιτείται κατάθεση αιτήματος από το 
Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή.  

Η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για wild card θα είναι με λήξη συμμετοχής του πρωταθλήματος στο 

e-mail international@efoa.gr . Κανένα εκπρόθεσμο αίτημα δε θα γίνεται δεκτό. 

 

 2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η δήλωση συμμετοχής για κάθε διοργάνωση γίνεται μόνο από τους ίδιους τους αθλητές, σύμφωνα με τις 
προκηρύξεις των αγώνων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση IPIN. 

Για την απόκτηση της Κάρτας Ελευθέρας Συμμετοχής (Wild Card) απαιτείται κατάθεση αιτήματος από το 
Σύλλογο, Ένωση ή από τον ίδιο τον αθλητή. 

 

Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από αγωνιστική διοργάνωση σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στις προκηρύξεις.  

 Οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αποσυρθούν τρεις φορές το ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη 
απόσυρσης πριν όμως την έναρξη του πρωταθλήματος. 

Σε περίπτωση που ο αθλητής ξεπεράσει τις επιτρεπόμενες φορές ή αποσυρθεί μετά την έναρξη του 
πρωταθλήματος ισχύουν τα εξής: 

 

mailto:international@efoa.gr
mailto:international@efoa.gr
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 1. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

i) 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 ή με e-mail, πριν 
τον προγραμματισμένο αγώνα και να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον παραλήπτη. 

ii) 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). 

iii) 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, στους διοργανωτές.  

 2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόσυρσης ισχύουν οι Διεθνείς Κανονισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται από το site της I.T.F.  

 
 

ΙΙΙ. 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.  

 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 σε 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. 

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. 

ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 

http://www.efoa.gr/


16 
 

ΕΦΟΑ Κανόνες & Κανονισμοί 2019 
 

ΙV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

MONA 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Open  

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής ανοικτής συμμετοχής 

Κυρίως 
ταμπλό 

64άρι ταμπλό 32άρι ταμπλό 

44 άμεσες αποδοχές 20 άμεσες αποδοχές 

16 προκριματικά 8 από τα προκριματικά 

4 wc ΕΦΟΑ 4 wc ΕΦΟΑ/Διοργανωτές 

 

ΔΙΠΛΑ & ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Open  

Προκριματικά ανοικτής συμμετοχής ανοικτής συμμετοχής 

Κυρίως 
ταμπλό 

32άρι ταμπλό 
22 ΑΑ 
8 προκριματικά 
2 WC ΕΦΟΑ 

16άρι ταμπλό 
10 AA 
4 προκριματικά 
2 WC ΕΦΟΑ/Διοργανωτής 

 
- Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στα Διπλά Μικτά.  

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Πανελλήνιο, Open:  

ΜΟΝΑ: Οι αγώνες των προκριματικών και του κυρίως ταμπλό θα διεξάγονται στα 2 νικηφόρα sets (6 games) 
με tie-break σε κάθε set. 

 

ΔΙΠΛΑ / ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ : 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. 

 Για την κατάρτιση των ταμπλό, η επιλογή των διακριτών θέσεων (seeds) και η λίστα αποδοχής, γίνεται με το 
άθροισμα της βαθμολογίας του διπλού των αθλητών.  

 

Σε όλους τους παραπάνω αγώνες σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η Εφορεία Αγωνιστικού σε 
συνεργασία με τον Επιδιαιτητή των αγώνων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων (2 
νικηφόρα set με tie-break των 7 πόντων σε όλα τα set και με 3ο set match tie-break 10 πόντων, 2 short set 
των 4 games και τελικό set match tie-break των 7 πόντων, No-Ad scoring system κλπ) καθώς και την 
επιφάνεια των γηπέδων αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Η Εθνική κατάταξη θα εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την λήξη των αγώνων.  
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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. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη των αθλητών θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με κριτήρια: 1) 
Καλύτερη βαθμολογία στα Διεθνή πρωταθλήματα 2) Καλύτερη βαθμολογία στο Πανελλήνιο Α-Γ 3) Καλύτερη 
βαθμολογία σε Open 4) Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία θα γίνεται αυτόματη κλήρωση 

 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, 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 ή το Εσωτερικό, βαθμολογούνται στην πανελλήνια κατάταξη ακριβώς με τους ίδιους 
βαθμούς που αποκτούν και στις αντίστοιχες βαθμολογίες A.T.P και W.T.A. 

Σε όλες τις διοργανώσεις, αν δεν δηλωθούν οκτώ αθλητές και διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια του πρώτου 
γύρου, οι αγώνες θα είναι αβαθμολόγητοι. 
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι βαθμολογίες ανά πρωτάθλημα διαμορφώνονται ως εξής: 

Εθνικά Πρωταθλήματα μονά και διπλά με ανεξάρτητη βαθμολογία: 

ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ ΔΙΠΛΑ 

Πανελλήνιο Open Πανελλήνιο Open 

Νικητής 18 5 18 5 

Τελικός 12 3 12 3 

Ημιτελικοί 6 1.5 6 1.5 

Προημιτελικοί 3 1 3 1 

Γύρος 16 1 0.75 1 0.75 

Γύρος 32 0.75 0.5 - - 

Γύρος 64 0.5 - - - 

Νικητής τελευταίου γύρου προκρ. 0.15 0.1 - - 

Ηττημένος τελευταίου γύρου 
προκρ. 

0.1 0.05 - - 

 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Ι. ΕΔΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Τα Σωματεία που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή επίσημων πρωταθλημάτων, πρέπει να διαθέτουν γήπεδα 
διεθνών προδιαγραφών και διαφόρων επιφανειών (χωμάτινα, συνθετικό πλαστικό, συνθετικό χόρτο, 
σκληρά τύπου USOPEN) και άδεια διεξαγωγής αγώνων όπως προβλέπεται από την Αθλητική νομοθεσία. 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, τα Ε1 και τα Ε2 προκηρύσσονται από την Ε.Φ.Ο.Α., που έχει και τη διαχείριση 
τους σε συνεργασία με τα Σωματεία που τα φιλοξενούν.  

Τη διοργάνωση των ανωτέρω πρωταθλημάτων, καθώς και αυτά της TE και της ITF την αναθέτει η Ε.Φ.Ο.Α. 
σε Συλλόγους που διαθέτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Υποχρεωτικά: 4 ή περισσότερα φωτιζόμενα γήπεδα ιδίας επιφανείας για την ανάληψη μιας 
κατηγορίας Ε1, Ε2 (π.χ. ΑΚ14), 7 ή περισσότερα για την ανάληψη 2 κατηγοριών κλπ. Σε περίπτωση 
εξαιρετικών περιπτώσεων η ΕΦΟΑ μπορεί να αναθέσει την διοργάνωση των αγώνων σε συλλόγους 
με λιγότερα γήπεδα μετά από εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού. 

 Για τα Ε3 οι Ενώσεις καθορίζουν τον αριθμό των γηπέδων.  

 Κάθε κατηγορία πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα πλήρες Σ/Κ με σκοπό το πρωτάθλημα να 
ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες το μέγιστο.  

 Χώρους διαμονής και υγιεινής αθλητών 

 Γραμματεία αγώνων και Διευθυντή τουρνουά 

 Ιατρό αγώνων 

 Υποδομή για τη χρήση των μηχανογραφικών συστημάτων της ΕΦΟΑ και για τον έλεγχο των αθλητών 
από την βάση δεδομένων της. 

ΙΙ. 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. 

Οι Διοργανωτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα μηχανογραφικά πρότυπα της Ομοσπονδίας. 
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Ο Επιδιαιτητής του τουρνουά υποχρεούται να ενημερώνει ηλεκτρονικά το σύστημα διεξαγωγής των 
αγώνων, όπως έχει εκπαιδευτεί και να στέλνει στην Ομοσπονδία, εντός τριών (3) ημερών, την Αναφορά του 
για το Πρωτάθλημα, τα αποτελέσματα των αγώνων υπογεγραμμένα, τα sign in με τις υπογραφές των 
αθλητών και ότι άλλο σχετικό (κάρτες, ιατρικές βεβαιώσεις, κλπ.). 

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 σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία και τους κανονισμούς Διαιτησίας. 

ΙΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Τα Σωματεία, που αναλαμβάνουν την διοργάνωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος της Ε.Φ.Ο.Α., πρέπει να 
έχουν επίσημη διαιτητική ομάδα, που θα περιλαμβάνει έναν επιδιαιτητή από την επίσημη λίστα της 
Ομοσπονδίας, επιπέδου τουλάχιστον National School και αριθμό βοηθών επιδιαιτητή, επιπέδου επίσης 
τουλάχιστον National School, τέτοιο που θα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της "on site" διαιτησίας, στο 
κάθε Πρωτάθλημα. 

Οι κάτοχοι του διπλώματος National School για να έχουν την δυνατότητα να διοργανώσουν πρωτάθλημα θα 
πρέπει: 

1. Να εργαστούν εθελοντικά ως βοηθοί σε 3 πρωταθλήματα ((Πανελλήνιο, Διασυλλογικό Α & Β 
κατηγορία, Master, Ε1, Ε2) με έγγραφη θετική αξιολόγηση από τον Επιδιαιτητή του πρωταθλήματος 
και να πάρουν Πιστοποίηση Επιδιαιτησίας (Π.Ε.)από την ΕΦΟΑ μετά από 2 θετικές αξιολογήσεις. 

2. Να παρακολουθήσουν με επιτυχία τα Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την κατάρτιση στη 
χρήση των μηχανογραφικών συστημάτων και να πάρουν την Ηλεκτρονική Πιστοποίηση (Η.Π.) από 
την ΕΦΟΑ.  

Για όλους τους Επιδιαιτητές θα διοργανώνονται κάθε χρόνο Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Εφαρμογών από την 
ΕΦΟΑ. Θα γίνονται με τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων σε κάθε Ένωση τα οποία θα πρέπει όλοι οι 
Επιδιαιτητές να παρακολουθούν για να είναι ΕΝΕΡΓΟΙ. 

Η λειτουργία της διαιτησίας διέπεται στο σύνολό της από τον κανονισμό διαιτησίας της ΕΦΟΑ και τους 
κανονισμούς της ITF. 

 

IV. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Υποχρέωση των συλλόγων είναι να προκηρύσσουν έγκαιρα τους αγώνες 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. 

Ως «επίσημη αθλητική δραστηριότητα» θεωρείται κάθε διοργάνωση η οποία: 

• Έχει προκηρυχθεί από την ΕΦΟΑ ή τις Ενώσεις 

• Έχει προκηρυχθεί από Σωματείο και έχει εγκριθεί από την ΕΦΟΑ ή τις Ενώσεις 

• Προβλέπεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας 

• Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές να είναι κάτοχοι δελτίου αθλητού της ΕΦΟΑ 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει αθλητής στο ταμπλό των αγώνων που δεν έχει δελτίο ΕΦΟΑ το εν λόγω 
πρωτάθλημα δεν θα προσμετράτε στην αγωνιστική δραστηριότητα κανενός από τα συμμετέχοντα σωματεία. 

 

Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες κανόνες και 
κανονισμούς κατά τη διάρκεια του 2019, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 


