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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει με γενικές και ειδικές διατάξεις τη διεξαγωγή των αυτοχρηματοδοτούμενων
ανοιχτών (open) αναπτυξιακών πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών, πλην αυτής των ανδρών – γυναικών, που
διεξάγονται στο πλαίσιο του επίσημου εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με διοργανωτή
την ίδια ή κάποια από τις Τοπικές της Επιτροπές ή, τέλος, από σωματεία - μέλη της.
2. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που μετέχουν στα ως άνω πρωταθλήματα, βαθμολογούνται στο πλαίσιο του
ισχύοντος κάθε φορά συστήματος αξιολόγησης (ranking list).
3.Ανοιχτό, αυτοχρηματοδοτούμενο, αναπτυξιακό πρωτάθλημα που δεν έχει την έγγραφη έγκριση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
ή και δεν έχει συμπεριληφθεί στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, δεν αξιολογεί κατ΄ αρχήν τους αθλητές/τριες
που μετέχουν σ΄ αυτό.
4. Για τη συμμετοχή αθλητή/τριας σε ανοιχτό, αυτοχρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό πρωτάθλημα που δεν έχει την
έγγραφη έγκριση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή και δεν έχει συμπεριληφθεί στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, είναι δυνατόν
να εφαρμοστούν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 33 § 8 του Ν. 2725/99 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 2
Χρονικές προϋποθέσεις διεξαγωγής
1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στις Τοπικές της επιτροπές και στα σωματεία – μέλη της
προκειμένου να δηλώσουν, μέχρι την 20η Μαΐου κάθε έτους, αν επιθυμούν να διοργανώσουν στη διάρκεια της
επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, αυτοχρηματοδοτούμενο, αναπτυξιακό πρωτάθλημα.
2. Η κατά τα άνω έγγραφη δήλωση Τοπικής Επιτροπής ή Σωματείου – Μέλους κατατίθεται στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. μέχρι
τις 20 Μαΐου κάθε έτους και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκτός από την
επιθυμία διοργάνωσης και τη ρητή δήλωση ότι πληρούνται απόλυτα όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο παρών
κανονισμός και τους όρους διεξαγωγής.
3.Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής αποφασίζει το
ποια από τα (κατά τα άνω) πρωταθλήματα θα συμπεριληφθούν στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου τα οποία ανακοινώνονται με τη δημοσιοποίηση του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος
στο σύνολό του, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε Ιουλίου.
4. Δήλωση ενδιαφέροντος από Τοπική Επιτροπή ή Σωματείο – Μέλος που κατατίθεται μετά την 31η Μαΐου, δε
λαμβάνεται υπόψη και δε συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου.
Άρθρο 3
Γενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής
1.Για να διεξαχθεί ανοιχτό, αυτοχρηματοδοτούμενο, αναπτυξιακό πρωτάθλημα από Τοπική Επιτροπή ή σωματείο
– μέλος πρέπει να πληρούνται επί ποινή απόρριψης του έγγραφου (κατά τα άνω) αιτήματος, οι ακόλουθοι όροι
και προϋποθέσεις κατ΄ ελάχιστον:
i. Το πρωτάθλημα να διεξάγεται σε κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών με διαστάσεις τέτοιες που να εξυπηρετεί
δέκα (-10-) τουλάχιστον αγωνιστικά τραπέζια διαστάσεων 10 Χ 5 μ. και να διαθέτει κερκίδες χωρητικότητας
διακοσίων(-200-) ατόμων, νομίμως αδειοδοτημένο και με έγγραφο παραχώρησης.
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ii. Ο διοργανωτής να διαθέτει δικό του αγωνιστικό υλικό προδιαγραφών I.T.T.F. ομοιόμορφο σε ποσοστό άνω του
70%.
iii. Η ημερομηνία διεξαγωγής να ανταποκρίνεται πλήρως στα χρονικά όρια που θα θέτει η έγγραφη πρόσκληση της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
iv. Να είναι πλήρως εξασφαλισμένη η κάλυψη του πρωταθλήματος με υποδομές Γραμματείας, μικροφωνική
εγκατάσταση, μηχανογραφική κάλυψη και παράλληλα να ορίζει αριθμητικά τα άτομα για τη Γραμματεία των
αγώνων, τον ή τους Επιδιαιτητές, τους επίσημους διαιτητές σε αριθμό τουλάχιστον 60% των αγωνιστικών
τραπεζιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και που θα τεθούν υπό έγκριση στην Τεχνική Επιτροπή της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α
v. Να υπάρχει ηθική και υλική υποστήριξη από τη Δημοτική Αρχή της πόλης διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
vi. Να έχει εξασφαλισθεί η προβολή του πρωταθλήματος από τα πάσης φύσεως Μ.Μ.Ε. τοπικής ή και εθνικής
εμβέλειας.
vii. Να έχει ορισθεί παράβολο συμμετοχής μέσα στο πλαίσιο που θα ορίσει με την έγγραφη πρόσκλησή της η
Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
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viii. Να προσδιορίζονται και ονομαστικά τα άτομα της παραγράφου iv, καθώς επίσης και τα μέλη της
2.Επιπλέον των ανωτέρω προς αξιολόγηση θα τίθενται και τα πιο κάτω:
i. Να έχουν εξασφαλισθεί χορηγοί σε είδος ή σε χρήμα.
ii. Να υπάρχουν προωθητικές ενέργειες με έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό.
iii. Να έχουν εξασφαλισθεί τόποι διαμονής και διατροφής με το δυνατό καλύτερο κόστος.
iv. Κάθε άλλη διευκόλυνση ή παροχή που θα μπορούσε να καταστήσει το πρωτάθλημα περισσότερο ελκυστικό.
3.Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αξιολογεί τα αιτήματα και εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά. Στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας μπορεί να καλεί εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψήφιου οργανωτή για παροχή
διευκρινήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που θα συμπεριληφθούν στην προκήρυξη του πρωταθλήματος.
4. Ο αριθμός των διεξαγόμενων ανοιχτών αναπτυξιακών πρωταθλημάτων θα εξαρτάται για κάθε αγωνιστική
περίοδο από την επικρατούσα γενική οικονομική συγκυρία, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ομοσπονδίας,
την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας
και των Τοπικών Επιτροπών της, τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων αλλά και τις γενικότερες ή και ειδικότερες
στοχεύσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. όσον αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί να επικεντρώσει το
ενδιαφέρον της.
Άρθρο 4
Αξιολόγηση Ανοικτών Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων
1. Στην πρώτη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου κάθε χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ύστερα από
εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, συγκροτείται 5μελής επιτροπή αξιολόγησης των κατά τα άνω
αυτοχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών ανοιχτών πρωταθλημάτων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που έχουν εγκριθεί και
συμπεριληφθεί στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.
2. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γ.Γ. του Δ.Σ., τον Πρόεδρο της Τ.Ε., έναν (-1-) εν
ενεργεία προπονητή εγγεγραμμένο στο μητρώο προπονητών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α και από ένα (-1-) μέλος με πολυετή
δραστηριότητα και εμπειρία στο χώρο του αθλήματος και δημοσιοποιείται.
3. Η κατά τα άνω συγκροτούμενη επιτροπή αξιολόγησης, στην πρώτη της συνεδρίαση, πριν την έναρξη των
ανοικτών πρωταθλημάτων, καταρτίζει πίνακα με τα κριτήρια αξιολόγησης των πρωταθλημάτων αυτών, θέτοντας
παράλληλα και τους συντελεστές βαθμολόγησης για το κάθε ένα από αυτά τον οποίο και θέτει ενώπιον του Δ.Σ.
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. προς έγκριση.
4. Ο πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης, αμέσως μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνεται
στην ιστοσελίδα της.
5. Η αξιολόγηση των ανοικτών πρωταθλημάτων θα κατατίθεται στην τεχνική επιτροπή μέχρι την 31 η Μάιου.
Άρθρο 5
Λοιπές Διατάξεις
1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ειδική βαθμολογία, διαφορετική από αυτή που ισχύει κάθε φορά για τον
ετήσιο πίνακα αξιολόγησης (R.L.) και αφορά στους αθλητές/τριες που συμμετέχουν στα Αυτοχρηματοδοτούμενα
Ανοιχτά Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
2. Κάθε διοργανωτής προκηρύσσει υποχρεωτικά τις ηλικιακές κατηγορίες Εφήβων - Νεανίδων , Παίδων Κορασίδων , Παμπαίδων - Παγκορασίδεων και προαιρετικά τις ηλικιακές κατηγορίες Νέων Ανδρών - Νέων
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Γυναικών, Μίνι Παμπαίδων - Μίνι Παγκορασίδων. Για κάθε πρωτάθλημα και για κάθε ηλικιακή κατηγορία οι
αθλητές/τριες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη λαμβάνουν την ακόλουθη βαθμολογία:

ΘΕΣΗ

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η

ΒΑΘΜΟΙ 60 40 30 25 20 18 16 14 12
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3.Στην περίπτωση που λόγω πληθώρας συμμετοχών δεν διεξάγονται αγώνες κατάταξης, τότε οι αθλητές/τριες
ανάλογα με την τελική τους κατάταξη λαμβάνουν την ακόλουθη βαθμολογία:

ΘΕΣΗ

1η

2η

3η-4η

5η-8η

9η-16η

ΒΑΘΜΟΙ

60

40

30

15

8

3.3. Οι αθλητές/τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στην ηλικιακή κατηγορία όπως αυτή ορίζεται από την χρονολογία διεξαγωγής του τελικού των ανοικτών
πρωταθλημάτων, δηλαδή κάθε αθλητής/τρια, έχει δυνατότητα συμμετοχής μόνον σε μια κατηγορία.
3.4.Οι αθλητές /τριες της κατηγορίας ΝΑ/ΝΓ και οι μίνι ΠΠ/ΠΚ βαθμολογούνται μόνο για το R.L. και δεν
συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό.4. Προς το τέλος της κάθε αγωνιστικής περιόδου, διεξάγεται πρωτάθλημα με
την ονομασία “ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ” στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής θα
έχουν οι 16 πρώτοι της ειδικής βαθμολογίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ κάθε ηλικιακής
κατηγορίας με τους επι πλέον ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος:
4.1. Για τη συμμετοχή στον τελικό των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων δεν αρκεί μόνο η βαθμολογία που έχει
συγκεντρώσει ο αθλητής/τρια από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και από το
γεγονός ότι ο δικαιούμενος συμμετοχή αθλητής/τρια θα πρέπει στην υπό κρίση αγωνιστική περίοδο να έχει
συμμετάσχει στο 40% τουλάχιστον των ανοιχτών πρωταθλημάτων (με στρογγυλοποίηση του δεκαδικού αριθμού
που πιθανόν να προκύπτει, στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα) που διοργανώνουν οι Τοπικές Επιτροπές ή τα
σωματεία και συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή αν δεν υφίστανται
τέτοιες, κάθε γεωγραφικής περιφέρειας. Ήτοι, γεωγραφικές περιφέρειες σύμφωνα με την αγωνιστική διαίρεση
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. : Αττικής - Β. Ελλάδας - Πελοποννήσου/Λοιπής χώρας
4.2. Στην περίπτωση που αθλητής/τρια δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου παρά το γεγονός ότι η βαθμολογία του τον έχει κατατάξει στους 16 πρώτους της ηλικιακής
κατηγορίας του, τότε αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο στη βαθμολογία που πληροί τις κατά τα άνω
προϋποθέσεις.
4.3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη 16η θέση, στον Τελικό Ανοιχτών Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων, θα
προκρίνεται ο ψηλότερα βαθμολογημένος του ισχύοντα εκείνη τη στιγμή πίνακα αξιολόγησης (R.L.)
4.4. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα η βαθμολογία των Α.Π. αναλυτικά
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3.1 Η βαθμολογία όπως περιγράφεται στους πίνακες των άρθρων 5.3 και 5.3.1 του παρόντος αφορά στην 3 3
κατάκτηση θέσης που βαθμολογείται σε πρωτάθλημα που διενεργείται εκτός έδρας του αθλητή/τριας, ενώ η
κατάκτηση θέσης που βαθμολογείται σε πρωτάθλημα εντός έδρας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5.
3.2. Ως έδρες αθλητών – τριών και αντιστοίχως διοργάνωσης πρωταθλημάτων ορίζονται οι παρακάτω:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης :Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας.
Περιφέρεια Ηπείρου : Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας : Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων : Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας.
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Φωκίδας.
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου : Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Λέσβου, Σάμου, Χίου.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
Περιφέρεια Κρήτης: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων.
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4.5. Ο τόπος διεξαγωγής των ανοικτών πρωταθλημάτων θα ανακοινώνεται
ενδιαφερόμενων και επιλογή από τη τεχνική επιτροπή.

μετά από προτάσεις των

ΘΕΣΗ

Ε–Ν

Π–Κ

ΠΠ – ΠΚ

1η

90

60

30

2η

60

40
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3η – 4η

40

30
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5η – 8η

20
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8

9η -16η

10

8
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5. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ για κάθε ηλικιακή κατηγορία διεξάγεται με το
ακόλουθο σύστημα:
i. Δημιουργούνται όμιλοι των τεσσάρων -4- ή των -3- με τους συμμετέχοντες/ουσες να τοποθετούνται σ΄ αυτούς
με βάση την ειδική βαθμολογία των ανοικτών πρωταθλημάτων και το άρθρο 7.7 του Κ.Ε.Δ. (Μικτό σύστημα
διεξαγωγής ατομικών πρωταθλημάτων).
ii. Φάση Νοκ Άουτ: Οι δύο (-2-) πρώτοι των ομίλων αγωνίζονται για τις θέσεις 1-8 και αυτοί που καταλαμβάνουν
τις θέσεις 3 και 4, αγωνίζονται για τις θέσεις 9-16.
iii. Για τους νικητές/τριες του πρωταθλήματος αυτού θεσπίζονται έπαθλα πλην του Κυπέλου, του μεταλλίου και
του διπλώματος όπως ο συνημμένος στο παρόντα κανονισμό πίνακας ορίζει.
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού Εθνικών – Προεθνικών ομάδων αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι Εθνικές ομάδες Εφήβων – Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων συγκροτούνται (για την συμμετοχή τους στο
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) από τους αθλητές/τριες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία 4 4
(σαν άθροισμα) από τους πιο κάτω αναφερόμενους πίνακες που αφορούν στην ηλικιακή τους κατηγορία και υπό
την προϋπόθεση της συμμετοχής τους α) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ηλικιακής τους κατηγορίας και β) στον
τελικό των ανοιχτών αναπτυξιακών πρωταθλημάτων.
i. Του πίνακα αξιολόγησης (R.L.) της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας που ισχύει κατά την στιγμή της
συγκρότησης,
ii. Του πίνακα ειδικής βαθμολογίας του απλού αγωνίσματος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της συγκεκριμένης
ηλικιακής κατηγορίας της υπό κρίση αγωνιστικής περιόδου, και τέλος,
iii. Του πίνακα ειδικής βαθμολογίας όπως αυτός θα διαμορφώνεται από τον Τελικό των Ανοικτών
Πρωταθλημάτων της υπό κρίση αγωνιστικής περιόδου.
iv. Σε αθλητή η αθλήτρια που δεν έχει ανταποκριθεί σε πρόσκληση προεθνικής ομάδας η κλιμακίου επίλεκτων
δεν έχει εφαρμογή η διάταξη που αφορά την συγκρότηση των εθνικών ομάδων Νέων- Νεανίδων, ΠαίδωνΚορασίδων μέσα από την διαδικασία των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, των πανελληνίων ηλικιακών
πρωταθλημάτων και του πίνακα αξιολόγησης .
v. Καθ' υπέρβαση ένταξη:
Το Διοικητικό συμβούλιο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής
προπονητών και για σημαντικό λόγο (ενδεικτικά : μόνιμη εγκατάσταση αθλητή - αθλήτριας στο εξωτερικό, μακράς
χρονικής διάρκειας τραυματισμός, αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις Εθνικές ομάδες Ανδρών - Γυναικών, συμμετοχή
στους ΟΑ Νέων) , μπορεί να εντάξει στις ηλικιακές Ε.Ο. αθλητές - αθλήτριες Έφηβους - Νεανίδες, Παίδες Κορασίδες :
1) που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία η οποία τους εντάσσει στον αριθμό των εκάστοτε προκρινομένων,
όταν το άθροισμα των βαθμών του Πίνακα Αξιολόγησης της ηλικιακής τους κατηγορίας του μήνα της καθ΄
υπέρβαση ένταξης και της βαθμολογίας από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ηλικιακής κατηγορίας (Ράκινγκ Λιστ +
Πανελλήνιο ηλικιακό Πρωτάθλημα). Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
2) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Τελική Φάση των Ανοικτών Αναπτυξιακών
Πρωταθλημάτων, αρκεί ο αθλητής –αθλήτρια, να είναι τη χρονική στιγμή της καθ’ υπέρβαση ένταξης του, μέσα
στους πρώτους τριάντα (30) αξιολογημένους της ηλικιακής κατηγορίας του, στην Ευρώπη.
vi. Η βαθμολογία τόσο στο απλό αγώνισμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κάθε ηλικιακής κατηγορίας όσο και
στο μεγάλο Τελικό των Ανοικτών Πρωταθλημάτων της υπό κρίση αγωνιστικής περιόδου για όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες είναι η ακόλουθη:
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7. Οι αθλητές/τριες της ηλικιακής κατηγορίας μίνι παμπαίδων –μίνι παγκορασίδων ελεύθερα αγωνίζονται στην
κατηγορία των παμπαίδων /παγκορασίδων. Όταν διοργανώνεται κατηγορία μίνι παμπαίδων - μίνι παγκορασίδων
πρέπει με τη δήλωση συμμετοχής τους να ορίζουν σε ποιά κατηγορία επιθυμούν να αγωνισθούν παμπαίδων ή
μίνι παμπαίδων /παγκορασίδων ή μίνι παγκορασίδων.
8. Στην κατηγορία μίνι Παμπαίδων/Παγκορασίδων δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες μέχρι 10 ετών.
9. Για να διεξαχθεί πρωτάθλημα σε αναπτυξιακό ανοικτό πρωτάθλημα σε κάποια από τις ηλικιακές κατηγορίες θα
πρέπει να υπάρχει ελάχιστος αριθμός δηλώσεων 8 και συμμετοχών 6.

Άρθρο 7
Ο παρών κανονισμός που αποτελείται από 7 άρθρα εγκρίθηκε από την τακτική Γ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. της 31/3/2018
και ισχύει από την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, λαμβάνοντας σχετικό ΑΔΑ και την ανάρτησή του στην
ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
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10.Για κάθε ασάφεια ή κενό που προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό, το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αποφασίζει
οριστικά.
Άρθρο 6
Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων
1.Η διοργανώτρια Τοπική Επιτροπή κάθε αυτοχρηματοδοτούμενου αναπτυξιακού ανοικτού πρωταθλήματος ή
αντίστοιχα το σωματείο – μέλος, δύναται να ορίζει στην προκήρυξη το ύψος του χρηματικού παραβόλου
συμμετοχής όπως αυτό θα προκύψει ύστερα από την ακρόαση που προβλέπεται από το άρθρο 3 § 3 του 5 5
παρόντος και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Το ως άνω χρηματικό παράβολο συμμετοχής κατατίθεται,
σύμφωνα με την προκήρυξη, σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της
λήξης της κατάθεσης των παραβόλων συμμετοχής, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αποδίδει στον διοργανωτή το ποσό που έχει
κατατεθεί παρακρατώντας το συμφωνημένο (στη διάρκεια της ως άνω ακρόασης) ποσό το οποίο προορίζεται
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης της διοργάνωσης του “ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ”.
1.1. Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να χορηγεί χρηματικά έπαθλα όπως αυτά ορίζονται στον συνημμένο πίνακα
(ισχύς παρόντος από την αγωνιστική περίοδο 2018-2019)
1.2. Το Δ.Σ. προσπαθεί να εξασφαλίζει χορήγηση επάθλων με τη μορφή αθλητικού υλικού από χορηγό ή
χορηγούς.
2.Ο διοργανωτής κάθε αυτοχρηματοδοτούμενου αναπτυξιακού ανοιχτού πρωταθλήματος βαρύνεται
αποκλειστικά με τη δαπάνη αποζημίωσης επιδιαιτητών, διαιτητών και των μελών της γραμματείας, με τη δαπάνη
μεταφοράς του αγωνιστικού υλικού στο γυμναστήριο διεξαγωγής του πρωταθλήματος και γενικά για κάθε
δαπάνη που θα αφορά την άψογη διοργάνωσή του.
2.2 Η αμοιβή των διαιτητών ορίζεται με απόφαση της Τ.Ε.
3.Ο διοργανωτής μπορεί στο πλαίσιο του χορηγικού του προγράμματος να ονοματοδοτήσει το πρωτάθλημα που
διοργανώνει δίνοντάς του ως τίτλο το διακριτικό εμπορικό τίτλο του χορηγού.
4. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αγωνιστικού υλικού ή οποιαδήποτε άλλης φύσεως παροχή στο διοργανωτή από
την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
5. Η διοργανώτρια αρχή υποχρεούται εντός μηνός από τη διοργάνωση να υποβάλλει αναλυτική έκθεση
πεπραγμένων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
2
1
2
3

Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Για κάθε συμμετοχή πάνω από 100
Για κάθε συμμετοχή κάτω από τις 100
Για αθλητή (-τρια) 1ο στον πίνακα αξιολόγησης
Για αθλητή (-τρια) 2ο στον πίνακα αξιολόγησης
Για αθλητή (-τρια) 3ο στον πίνακα αξιολόγησης

4
5
1
2
3
4

Για αθλητή (-τρια) 4ο στον πίνακα αξιολόγησης
Για αθλητή (-τρια) 5ο στον πίνακα αξιολόγησης
Αριθμός επίσημων διαιτητών ποσοστό επί 100
Ποιότητα διαιτησίας
Δυνατότητα εκτέλεσης του Αγωνιστικού Προγράμματος λόγω συνθηκών
Προσφορές σε αθλητές (-τριες), (διατροφής, έπαθλα, κ.λ.π.)

Βαθμοί
1
-1
10
6
4
2
1
60
100
30
50

6 6

4

5

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1
2
1
2

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ελκυστικότητα περιοχής (εκτός Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Πάτρας)
Ξενοδοχειακή υποστήριξη (επάρκεια, απόσταση, μεταφορικά μέσα)
Μέγεθος γυμναστηρίου (σε σχέση και με τις συμμετοχές)
Ομοιομορφία τραπεζιών

50
40
50
60

3
4
5
6
7
8

Ποιότητα τραπεζιών - φιλέ - σκορ - παραβάν
Μέγεθος αγωνιστικού χώρου (τραπέζι)
Επάρκεια χώρου κίνησης αθλητών - προπονητών
Φωτισμός αγωνιστικού χώρου - προστασία από φυσικό φως
Αποδυτήρια - Τουαλέτες
Καθαριότητα γενικά

30
30
40
50
50
50

9
10
11

6

7

8

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ
Μ.Μ.Ε.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ Ο.Τ.Α.
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Θερμοκρασιακές συνθήκες
Άνετες κερκίδες
Κυλικείο επάρκεια - ποιότητα

20
10
30
510

1

Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Προβολή από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια

2
3
4
5
6

Προβολή από εθνικά τηλεοπτικά κανάλια
Προβολή από ραδιόφωνο
Προβολή στο διαδίκτυο (εκτός ιστοσελίδας Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και συνεργατών της)
Προβολή σε έντυπα
Διαφημίσεις και προβολή επιχειρήσεων - φορέων στο πρωτάθλημα

1
2
3
4
5

Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικονομική ενίσχυση (χορηγία)
Χορηγίες σε είδος ή σε υπηρεσίες
Διαφημίσεις και προβολή τοπικών οικονομικών παραγόντων
Παρουσία παραγόντων και διοίκησης σωματείου συνδιοργάνωσης
Παρουσία τοπικής αυτοδιοίκησης

6
7

Παρουσία ευρύτερων πολιτικών παραγόντων
Παρουσία θεατών από τοπική κοινωνία

20
50

Ξεναγήσεις, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, κ.λ.π.

50

30
40
30
40
20
30
190
50
100
40
30
30

370
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ΕΠΑΘΛΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚ
Ο ΕΠΑΘΛΟ

ΕΠΑΘΛΟ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ

ΕΠΑΘΛΟ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1ος ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.000 €

500 €

2ος ΝΙΚΗΤΗΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

600 €

300 €

3ος ΝΙΚΗΤΗΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

400 €

200 €

4ος ΝΙΚΗΤΗΣ
5ος ΝΙΚΗΤΗΣ
6ος ΝΙΚΗΤΗΣ
7ος ΝΙΚΗΤΗΣ
8ος ΝΙΚΗΤΗΣ
9ος ΝΙΚΗΤΗΣ
10ος ΝΙΚΗΤΗΣ
11ος ΝΙΚΗΤΗΣ
12ος ΝΙΚΗΤΗΣ
13ος ΝΙΚΗΤΗΣ
14ος ΝΙΚΗΤΗΣ
15ος ΝΙΚΗΤΗΣ
16ος ΝΙΚΗΤΗΣ

ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

400 €
200 €
200 €
200 €
200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΟΠΕΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΟΠΕΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

'Επαθλα λαμβάνουν οι Έφηβοι - Νεανίδες - Παίδες - Κορασίδες
1. Ο Πίνακας με τα έπαθλα αφορά στην κατηγορία εφήβων . Στην κατηγορία των παίδων τα ποσά
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: και οι λοιπές παροχές ισχύουν σε ποσοστό 50%.
2. Στις κατηγορίες νεανίδων και κορασίδων ισχύουν τα παραπάνω, αλλά σε ποσοστό 70%
3. Τα όπεν υπολογίζονται με ανώτατο κόστος 700 € το καθένα
4. Τα έπαθλα σε είδος υπολογίζεται ότι θα εξασφαλισθούν δωρεάν από χορηγούς στους οποίους
θα δοθούν μεγάλες δυνατότητες προβολής τους
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΝΙΚΗΤΗ

