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Αθήνα, 30 Α̟ριλίου 2019 
         Αριθµ. Πρωτ. 1 1 6 8  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Η Ε.Φ.Ο.Ε̟.Α. διοργανώνει τον 
 

“ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ” 
 

στις η λ ι κ ι α κ έ ς  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  

Εφήβων  – Νεανίδων,  Παίδων  – Κορασίδων, Παµ̟αίδων – 

Παγκορασίδων. 

Κλειστό Γυµναστήριο Χίου 

  18 & 19 Μαΐου 2019 

 
1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 

Οι 16 πρώτοι της ειδικής βαθµολογίας των ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, σύµφωνα µε τους τελικούς 
πίνακες βαθµολογίας  ανά ηλικιακή κατηγορία που θα δηµοσιευθούν την Πέμπτη 25 
Απριλίου 2019 και µε τους επιπλέον ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο αρθρ.5 § 4 του «Κανονισµού ∆ιεξαγωγής Αυτοχρηµατοδοτούµενων 
Ανοιχτών Αναπτυξιακών Πρωταθληµάτων Ηλικιακών κατηγοριών». 

 
2.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 

2α. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στο on-line σύστηµα δηλώσεων, στην 
ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., το χρονικό διάστηµα:  Τετάρτη 8 έως και Τρίτη 14 Μαΐου  
2019 .  
2β. Ηλεκτρονική δήλωση θα υποβάλλουν ό λ ο ι όσοι  αναφέρονται στους πίνακες 
«δικαιώματος συμμετοχής» είτε βρίσκονται  στους 16 πρώτους της ειδικής 
βαθμολογίας είτε βρίσκονται στις θέσεις των αναπληρωματικών (όπου υπάρχουν).  
2γ. Την Τετάρτη 15 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων και πριν την 
κλήρωση θα ανακοινωθούν από το site της Ομοσπονδίας οι αθλητές και οι αθλήτριες , 
ανά ηλικιακή κατηγορία, που δηλώθηκαν τελικά  και θα ενταχθούν στην κλήρωση.  
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3.  ΚΛΗΡΩΣΗ:  

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00, στα γραφεία 
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα).  
 
Για αθλητές - αθλήτριες που ενώ δηλώθηκαν ηλεκτρονικά αδυνατούν  να 
συµµετάσχουν, οι προπονητές τους ή οι έφοροι των ομάδων τους,   
οφείλουν   να  δηλώσουν έγγραφα την αδυναμία συμμετοχής,  με e-mail (info@httf.gr) 
ή fax  (210 5223455),     στη  Γραμματεία  της ΕΦΟΕΠΑ (210-5227103),  πριν την 
έναρξη της κλήρωσης.  

 

 4.  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:  

Απλό Ατοµικό σε όλες τις κατηγορίες. 
 

 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

5.1  Α΄ ΦΑΣΗ: 
 

α. ∆ηµιουργούνται 4 όµιλοι των τεσσάρων (και κατ’ εξαίρεση των 3) µε τους 
συµµετέχοντες/ουσες να τοποθετούνται σε αυτούς µε βάση την ειδική βαθµολογία των 
ανοικτών πρωταθληµάτων και το άρθρο 7.7 του Κ.Ε.∆. (Μικτό σύστηµα διεξαγωγής 
ατοµικών πρωταθληµάτων). 

 

β. Οι αγώνες των οµίλων θα έχουν νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of 
five). 

 

5.2  Β΄ ΦΑΣΗ: 

5.2.1. Αθλητές-τριες  που κατέκτησαν την  1η και 2η θέση στους  οµίλους της Α΄ 
φάσης αγωνίζονται για τις θέσεις 1-8. 

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ µε διαβάθµιση όλων των θέσεων, µε νικητή τον καλύτερο των 5 

σετ. β. Η κλήρωση  θα γίνει σύµφωνα µε τον ΚΕ∆  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7 και 

άρθρο 7.1.2 γ. Φαβορί θα τοποθετηθούν οι νικητές των οµίλων της Α΄ φάσης, ήτοι: 
1oς του Α΄ οµίλου => 1ο 

φαβορί 
1oς του Β΄ οµίλου => 2ο 

φαβορί 
1oς του Γ΄ οµίλου => 3ο 

φαβορί 
1oς του ∆΄ οµίλου => 4ο 

φαβορί 
5.2.2. Αθλητές-τριες  που κατέκτησαν την  3η και 4η θέση στους  οµίλους της Α΄ 
φάσης αγωνίζονται για τις θέσεις 9-16. 

 

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ µε διαβάθµιση όλων των θέσεων, µε νικητή τον καλύτερο των 5 
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σετ. 
 

β. Η κλήρωση  θα γίνει σύµφωνα µε τον ΚΕ∆   της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.1 και το 
άρθρο 7.7.3 ii, και 7.7.3 iii. 

 

γ. Για τον ορισµό των φαβορί θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας της ειδικής βαθμολογίας 
των ανοικτών πρωταθλημάτων Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

 

δ. Όλοι  οι  αγώνες  του  πρωταθλήµατος  Α΄  φάσης, Β΄  φάσης, νοκ-άουτ  και 

διαβάθµισης, βαθµολογούνται  για τον Πίνακα Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

6.ΕΠΑΘΛΑ:  

 Στους πρώτους Κύπελλο. 
 Δίπλωµα και µετάλλιο στους 1ους , 2ους και 3ους  
 Ότι ορίζεται στο άρθρο 6.1.1.  του Κανονισμού των αυτοχρηµατοδοτούµενων 

ανοιχτών αναπτυξιακών πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών  
 
7.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

∆εν θα καταβληθεί παράβολο συμμετοχής. 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑ∆ΗΣ                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ 
 


