Αρ.πρωτ.: 4829
Ημερομηνία: 31/10/2017

Προς
Τους ενδιαφερόμενους ομίλους
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ
MASTERS 2017.

Κύριοι,
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Αγωνιστικού Προγράμματος του 2017 και ενόψει
της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος JUNIOR MASTERS Α/Κ 12/14/16/18, η Ε.Φ.Ο.Α.
προσκαλεί τους παρακάτω αθλητές /τριες οι οποίοι είναι καταταγμένοι, σύμφωνα με την
Πανελλήνια Βαθμολογία στην 1η Οκτάδα των Κατηγοριών τους (αντικατάσταση γίνεται
μέχρι και το Νο 16 της Πανελλήνιας Κατάταξης) να δηλώσουν την θετική ή αρνητική τους
απάντηση όσον αφορά στη συμμετοχή τους στην ανωτέρω διοργάνωση, που πρόκειται να
διεξαχθεί στον Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ από:
10 έως 13.11.2017 για τις κατηγορίες 12/14/16 & 18.
Οι προσκλήσεις των ονομάτων θα γίνουν μετά και την έκδοση της βαθμολογίας (44η
εβδομάδα) .
Παρακαλούμε οι απαντήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στην Ε.Φ.Ο.Α. μέχρι την Παρασκευή
3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Ζαννιάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Σταματιάδης
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
MASTERS JUNIORS Ε.Φ.Ο.Α. 2017
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρωτάθλημα

Ονομασία

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MASTERS JUNIORS
Ημερομηνίες
Διεξαγωγής

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου

Τρίτη 14 Νοεμβρίου

ΕΔΡΑ
Διεύθυνση γηπέδων

έδρα

Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Επιφάνεια

5 green set

Επιδιαιτητής

Γιατρός
Πατσουράκου Ντόρα
Παπαγεωργίου Χάρης
6934306004
6943571281
Τηλέφωνο
κατά τη διάρκεια των αγώνων
Τηλέφωνα
Χατζής Δημήτρης
22210
84757
697379306
Υπεύθυνος
Επιτροπή πρωταθλημάτων
Μωραϊτης Νίκος
αγώνων
6936959714

Βοηθός
Επιδιαιτητή
Υπεύθυνος
Ε.Φ.Ο.Α.

οδ.Παπανικολάου – Λιανή Άμμος - ΧΑΛΚΙΔΑ
Μπάλες

WILSON

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης
μέχρι Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 12:00
Παρακαλούμε να στείλετε απάντηση θετική ή αρνητική
e-mail συμμετοχής
diloseis@efoa.gr
Θα λαμβάνετε από την ΕΦΟΑ επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail.
Μετά τη λήξη αποστολής συμμετοχών, σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση πρέπει να
επικοινωνείτε με την ΕΦΟΑ στα τηλ. 210 7563170,-1,-2
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – SIGN IN
Η λίστα συμμετοχής και το sign in (από τον Επιδιαιτητή των αγώνων βάση
των Δηλώσεων Συμμετοχής) θα αναρτηθεί τη Δευτέρα 6/11/2017.

site

www.efoa.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Ιατρική
βεβαίωση ενός
έτους

κάρτα
ασφάλισης
ΕΦΟΑ

παράβολο
συμμετοχής
20 €

Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν
στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη του
αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους
ζητηθεί) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης.
Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής σε αγωνιζόμενο
από τον Όμιλό του

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
* Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί για τις κατηγορίες 12/14/16/18 τόσο για τα Αγόρια όσο και
για τα Κορίτσια.
* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 8 καλύτεροι βαθμολογούμενοι αθλητές από όσους
δηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξάρτητά από την ηλικία τους, δεν μπορούν όμως να βρίσκονται σε
βαθμολογική θέση χαμηλότερη από την 16η. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να δηλώσει με
σειρά προτίμησης σε περισσότερες κατηγορίες, αλλά θα αγωνιστεί σε μία μόνο κατηγορία.,
* Με κόκκινα γράμματα είναι αναπληρωματικοί αθλητές/τριες σε περίπτωση που δεν λάβει
μέρος κάποιος από τους 8 πρώτους.
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών μέσα στις οκτάδες, θα πραγματοποιείται κλήρωση.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις την 1η και τη 2η

3
η

1 Φάση: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα round robin σε δύο ομάδες Α,Β στην κάθε
κατηγορία, η κάθε ομάδα θα αποτελείται από τέσσερις παίκτες.
Ο διαχωρισμός των παικτών στις δύο ομάδες θα γίνει ως εξής:
Το 1 και 2 μπαίνουν επικεφαλής της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
Το 3 και 4 μπαίνουν στην 2η θέση της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
Το 5 και 6 μπαίνουν στην 3η θέση της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
Το 7 και 8 μπαίνουν στην 4η θέση της Α ή Β ομάδας με κλήρωση.
2η Φάση: Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες round robin στην Α και Β ομάδα θα γίνουν οι
αγώνες κατάταξης ως εξής:
1) Ο παίκτης που κατέλαβε τη 1η θέση στους αγώνες του round robin της Α ομάδας με
τον παίκτη που κατέλαβε τη 1η θέση στους αγώνες του round robin της Β ομάδας, για
τις θέσεις 1, 2 .
2) Ο παίκτης που κατέλαβε τη 2η θέση στους αγώνες του round robin της Α ομάδας με
τον παίκτη που κατέλαβε τη 2η θέση στους αγώνες του round robin της Β ομάδας, για
τις θέσεις 3, 4.
3) Ο παίκτης που κατέλαβε τη 3η θέση στους αγώνες του round robin της Α ομάδας με
τον παίκτη που κατέλαβε τη 3η θέση στους αγώνες του round robin της Β ομάδας για
τις θέσεις 5, 6.
4) Ο παίκτης που κατέλαβε τη 4η θέση στους αγώνες του round robin της Α ομάδας με
τον παίκτη που κατέλαβε τη 4η θέση στους αγώνες του round robin της Β ομάδας για
τις θέσεις 7, 8.
Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία δεν έχει πλήρη συμμετοχή (8 παίκτες) η σειρά των
αγώνων θα έχει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.
*Οι αγώνες, για όλες τις κατηγορίες Α/Κ 12/ 14/16/18, θα διεξαχθούν στα 2 νικηφόρα tiebreak set.
* Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων παικτών η κατάταξή τους προκύπτει σύμφωνα
με τον κανονισμό της I.T.F. για την κατάταξη παικτών με σύστημα round robin, που έχει ως
εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ I.T.F. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ROUND ROBIN
*Ο παίκτης παίρνει ένα βαθμό για κάθε νίκη.
*Αν δύο παίκτες έχουν ίσο αριθμό βαθμών, το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσά τους θα
κρίνει τον νικητή.
*Αν τρεις ή περισσότεροι παίκτες έχουν ίσο αριθμό βαθμών, ακολουθείται η διαδικασία:
-Το ποσοστό των κερδισμένων σετ προς τα παιγμένα σετ εναντίων όλων των παικτών,
κρίνει τον νικητή.
- Αν το ποσοστό των κερδισμένων σετ είναι ίσο, το ποσοστό των κερδισμένων games
προς τα παιγμένα games εναντίων όλων των παικτών, κρίνει τον νικητή.
-Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, αυτή θα λυθεί με κλήρωση.
Αν κάποιος αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός κτλ.) θα καταμετρηθεί για
θέματα ισοβαθμίας το πλήρες σκορ. Π.χ. Αν προηγείται ο Παίκτης Α του Παίκτη Β 6-1 2-0 και ο
Παίκτης Β τραυματιστεί και εγκαταλείψει, το σκορ θα καταγραφεί ως 6-1 6-0. Αν ένας αγώνας
είναι walk-over το σκορ θα καταγραφεί ως 6-0/ 6-0.
 Σε περίπτωση ένστασης, γίνεται για όλα τα θέματα Κανονισμών και διαδικασίας προς
τον Επιδιαιτητή με παράβολο 20 € εκτός των αποφάσεων κρίσεων αγωνιστικού
περιεχομένου όπου οι αποφάσεις του Επιδιαιτητή είναι
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ε Σ. Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει και απαντά εγγράφως στον ενιστάμενο
με βάση τους υπάρχοντες Κανόνες I.T.F. και Ε.Φ.Ο.Α. για θέματα Κανονισμών και
Προκήρυξης Αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπύρος Ζαννιάς

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτρης Σταματιάδης

