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Δευτζρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00
thenosi@outlook.com.gr

Θα λαμβάνετε επιβεβαίωςη παραλαβήσ μζςω e-mail.
Μετά τθ λιξθ αποςτολισ ςυμμετοχών, ςε περίπτωςθ που δεν λάβετε επιβεβαίωςθ πρζπει
να επικοινωνείτε με τον Α.Ο.Α.Χ ςτο 2105810194
SIGN IN
Το τελικό sign in θα ανακοινωθεί την Σετάρτη 22 Νοεμβρίου βάσει των Δηλώσεων
Συμμετοχής στο site του Α.Ο.Α. Χαϊδαρίου(www.haidaritennis.gr)
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΘΣΩΝ
Αρ.Μθτρώου
κάρτα
Ε.Φ.Ο.Α. και
αςφάλιςθσ
ιατρικι βεβαίωςθ Ε.Φ.Ο.Α.

Παράβολο
υμμετοχισ
50 € ανά ομάδα

διαιτθςία με ποινι
αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ
άρνθςθσ

ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ
1. ΤΜΜΕΣΟΧΘ:
τθ Γ Εκνικι κατθγορία Ανδρών-Γυναικών του 2017, ςυμμετζχουν τα ωματεία α) που
υποβιβάςτθκαν από το Πρωτάκλθμα τθσ Β΄ Εκνικισ του 2016, β) που παρζμειναν ςτθν κατθγορία
από το πρωτάκλθμα τθσ Γ΄ Εκνικισ Ανδρών - Γυναικών του 2016 ςτθ Θ΄ Ζνωςθ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ:
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν όςοι ςφλλογοι τησ Θϋ Ζνωςησ που δεν ανήκουν ςτην
κατάταξη τησ Α’ ή Βϋ Εθνικήσ κατηγορίασ, με αθλητζσ τουσ, και ανήκουν ςτη
δφναμη τησ ΕΦΟΑ.
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Σο κάκε ωματείο ςυμμετζχει με μία ομάδα.
Η κάκε ομάδα ςυμμετζχει, με 2 παίκτεσ-τριεσ (υποχρεωτικά) και 2 αναπλθρωματικοφσζσ(προαιρετικά), κακώσ και με ζναν προπονθτι-τρια (υποχρεωτικά). την περίπτωςη που
κάποια ομάδα αδυνατεί να ζχει προπονητή-τρια, μπορεί να ςυμμετάςχει και αντί για
προπονητή να οριςτεί από το ωματείο ζνασ αρχηγόσ, ο οποίοσ-α μπορεί να είναι και
κάποιοσ-α από τουσ-τισ παίκτεσ-τριεσ τησ ομάδασ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν παίκτεσ γεννθμζνοι από το 2003 και πριν.

2. ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ:
Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν με ςφςτθμα knock-out ςε ταμπλό ανάλογο τθσ ςυμμετοχισ
Η αξιολόγθςθ των ομάδων για τθν δθμιουργία του ταμπλό (ςφςτθμα μονοφ αποκλειςμοφ (νοκ άουτ) ,
seeded και κλιρωςθ) κα γίνει :
 1ον : βάςθ τθσ κατάταξθσ τθσ Β’ Εκνικισ Κατθγορίασ εάν υπάρχουν ομάδεσ τθσ Θ’ ‘Ενωςθσ
οι οποίεσ υποβιβάςτθκαν το 2016
 2ον : βάςθ τθσ τελικισ κατάταξθσ των ςυμμετεχόντων ςτο διαςυλλογικό πρωτάκλθμα 2016
Γ’ Εκνικισ τθσ Ζνωςθσ
 3ον :με το άκροιςμα τθσ ατομικισ βακμολογίασ των 2 καλφτερων δθλωκζντων ακλθτώντριών τθσ τελευταίασ Πανελλινιασ Βακμολογίασ Ανδρών – Γυναικών 2017 που κα εκδώςει θ
ΕΦΟΑ
3.Η κλιρωςθ κα γίνει αμζςωσ μετά το signin κάκε κατθγορίασ .
Οι αγώνεσ των μονϊν κα διεξαχκοφν ςτα 2 νικηφόρα sets, με tie-break 7 πόντων ςε κάκε set.
Οι αγώνεσ των διπλϊν κα διεξαχκοφν ςτα 2 νικηφόρα sets (6 games) με tie-break ςε κάθε set χωρίσ
πλεονζκτημα (no-ad scoring system) και ςε περίπτωςη ιςοπαλίασ (1-1 set) θα διεξάγεται ζνα match
tie-break των 10 πόντων.
τθν περίπτωςθ που κάποιοσ παίκτθσ τραυματιςτεί, πριν τθν ζναρξθ του αγώνα του και δεν υπάρχει
αναπλθρωματικόσ, θ ομάδα ςυνεχίηει να αγωνίηεται κανονικά, με τθ ςειρά που ζχει αρχικά δθλωκεί,
χάνοντασ όμωσ τον αγώνα του τραυματιςμζνου παίκτθ-τριασ με ςκορ
6-0/6-0.
Εφιςτάται θ προςοχι ςτο άρκρο 31 των κανόνων τζνισ I.T.F. «Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ ςε
αγώνα ομάδων ζνασ παίκτθσ μπορεί να δζχεται οδθγίεσ από τον προπονθτι του, ο οποίοσ κάκεται
μζςα ςτο γιπεδο, μόνο όταν γίνεται αλλαγι πλευράσ γθπζδων, όχι όμωσ όταν οι παίκτεσ αλλάηουν
γιπεδα ςτο tie break».
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ 2 ι περιςςοτζρων ςυλλόγων θ κατάταξι τουσ προκφπτει ςφμφωνα με τον
κανονιςμό τθσ I.T.F. για αγώνεσ μεταξφ χωρών ςε group (Davis Cup/Fed Cup), που ζχει ωσ εξισ:

3. Διαδικαςία υμμετοχήσ Παικτϊν:
το sign-in τθσ κάκε ομάδασ πρζπει υποχρεωτικά να παρουςιαςτοφν δφο παίκτεσ, προκειμζνου να
κεωρθκεί πλιρθσ θ ομάδα και να μπορζςει να ςυμμετάςχει. Αν δεν παρουςιαςτοφν ςτο sign-in δφο
παίκτεσ, θ ομάδα κα κεωρθκεί ωσ μθ πλιρθσ και δεν κα ςυμμετάςχει ςτο Πρωτάκλθμα, με
αποτζλεςμα να υποβιβαςτεί αυτόματα ςτθν Γ’ Εκνικι Κατθγορία.
Η διλωςθ ςυμμετοχισ τθσ κάκε ομάδασ πρζπει να γίνει υποχρεωτικά από τον/τθν προπονθτι,τρια
τθσ και να υπογράψουν μπροςτά ςτον Επιδιαιτητή , τουλάχιςτον οι δφο παρόντεσ παίκτεσ,τρια.
Ο/Η προπονητήσ,-τρια πρζπει να δθλώςει τουσ παίκτεσ,-τριεσ του, κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ:
1. Οι παρόντεσ παίκτεσ δθλώνονται υποχρεωτικά με τθ ςειρά που κα ζχουν ςτθν Πανελλινια
κατάταξθ Ανδρών. Αν υπάρχουν ιςόβακμοι ι αβακμολόγθτοι παίκτεσ, δθλώνονται με τθν ςειρά που
επικυμεί ο προπονθτισ τουσ. Η ςειρά όλων των παικτών παραμζνει όπωσ είναι ςτθν αρχικι διλωςθ
θ
τθσ ομάδασ τθν 1 θμζρα, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει κακ΄ όλθ τθν διάρκεια των αγώνων. Ο
αναπλθρωματικόσ, που είναι ι αβακμολόγθτοσ ι με μικρότερθ βακμολογία από εκείνθ των δφο
βαςικών, αν αγωνιςτεί, μπορεί να αγωνιςτεί μόνο ωσ Νο 2 και ςτα διπλά, ενώ ςτθν περίπτωςθ
χρθςιμοποίθςθσ αναπλθρωματικοφ, θ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ ανάλογα με το ποιοσ παίκτθσ
αντικακίςταται μπορεί να ζχει τισ εξισ μορφζσ:
1. Αντικατάςταςθ του No 1
Σο No 2 αγωνίηεται ωσ Νο 1
Ο αναπλθρωματικόσ αγωνίηεται ωσ Νο 2
2. Αντικατάςταςθ του No 2
Σο No 1 αγωνίηεται ωσ Νο 1
Ο αναπλθρωματικόσ αγωνίηεται ωσ Νο 2
2. Δφο παρόντεσ βακμολογθμζνοι παίκτεσ,τριεσ και ζνασ βακμολογθμζνοσ μθ παρών: Δθλώνονται οι
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παρόντεσ με τθ ςειρά που είναι βακμολογθμζνοι και ο μθ παρών δθλώνεται ωσ αναπλθρωματικόσ.
Επιςημαίνουμε ότι για τον υπολογιςμό τησ ωματειακήσ βαθμολογίασ των ομάδων, η οποία θα
χρηςιμοποιηθεί για την κατάταξη των υλλόγων ςτα Groups δυναμικότητασ μόνο ςε περίπτωςη
ιςοβαθμίασ, θα προςμετρήςει η βαθμολογία μόνο των δφο παρόντων παικτών,τριων και όχι η
βαθμολογία του/τησ αναπληρωματικοφ,ησ, ακόμα και αν είναι μεγαλφτερη από εκείνη του ενόσ ή
και των δφο άλλων. Όςο αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ του βακμολογοφμενου αναπλθρωματικοφ, ςε
κάποια ςυνάντθςθ, αυτό κα γίνει, με τθν προχπόκεςθ ότι ο/θ παίκτθσ,-τρια κα αγωνιςτεί ςτθ κζςθ
που τον τοποκετεί θ βακμολογία του-τθσ και όχι υποχρεωτικά ωσ Νο 2, όπωσ προβλζπεται για τουσ
αβακμολόγθτουσ αναπλθρωματικοφσ.
τα διπλά μποροφν να αγωνιςκοφν όποιοι παίκτεσ από τουσ δθλωκζντεσ ςτο sign-in, επιλζξει ο
προπονθτισ κάκε ομάδασ, χωρίσ κάποιον περιοριςμό.
Ο Επιδιαιτθτισ ελζγχει και αλλάηει τθν ςειρά διλωςθσ των παικτών από το ωματείο τουσ, αν
διαπιςτώςει λάκοσ ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
Σα ςωματεία μιςι ώρα πριν τθν ζναρξθ κάκε ςυνάντθςθσ πρζπει να δίνουν ςτον Επιδιαιτθτι κατά
ςειρά τουσ παίκτεσ που κα αγωνιςκοφν ςτα μονά. Δζκα (10) λεπτά αφοφ τελειώςουν τα μονά
παιχνίδια παραδίδονται οι δθλώςεισ των διπλών ςτον Επιδιαιτθτι ςυγχρόνωσ και από τισ δφο ομάδεσ
αντιπάλουσ κάκε φορά. Αν ςτο διπλό ζχει δθλωκεί παίκτθσ που αγωνιηόταν ςτο μονό που τελείωςε
τελευταίο δικαιοφται 30’ ξεκοφραςθσ πριν αγωνιςκεί ςτο διπλό.
* Ζνςταςη μπορεί να γίνει άμεςα για όλα τα κζματα Κανονιςμών και διαδικαςίασ προσ τον
Επιδιαιτθτι με παράβολο 100,0 € από τον αρχθγό – υπεφκυνο του ςυλλόγου εκτόσ των αποφάςεων
κρίςεωσ αγωνιςτικοφ περιεχομζνου όπου οι αποφάςεισ του Επιδιαιτθτι είναι τελεςίδικεσ.
Ο Επιδιαιτθτισ αποφαςίηει και απαντά εγγράφωσ ςτον ενιςτάμενο με βάςθ τουσ υπάρχοντεσ Κανόνεσ
I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για κζματα Κανονιςμών και Προκιρυξθσ Αγώνων.
Για ηην άνοδο ζηην Β’ Εθνική ιζχύει όηι προβλέπεηαι ζηον αγωνιζηικό ζχεδιαζμό ηης ΕΦΟΑ.

Θ ΠΡΟΕΔΡΟ Θ ΕΝΩΘ
ΧΑΝΣΗΘ ΔΘΜΘΣΡΑ

