ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 2022
Έτη γέννησης ανά κατηγορία:
Πορτοκαλί: 2013 – 2015
Κόκκινο: 2015-2017
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Ιατρική βεβαίωση με ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης και παράβολο συμμετοχής
10 €, 8€ διοργανωτής, 2€ Ένωση. Τα χρήματα θα εισπράττονται από τον διοργανωτή ο οποίος
θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν όλα όσα προβλέπονται για την ομαλή διοργάνωση των
αγώνων.
Για τις διοργανώσεις απαιτούνται: επιδιαιτητής, βοηθοί γηπέδων ικανοί να καλύψουν τις
ανάγκες των αγώνων, μετάλλια για όλα τα παιδιά, ταινίες χάραξης γηπέδων πορτοκαλί, γιατρός
αγώνων, μπάλες και προαιρετικά διασκεδαστικά παιχνίδια

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΗΠΕΔΟΥ
1ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2013-2015)
21 ΜΑΪΟΥ 2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α.
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ROUND ROBIN
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «πορτοκαλί μπάλες» (50% χαμηλότερης
πίεσης) στις διαστάσεις του πορτοκαλί γηπέδου (18μ. Χ 6,5μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 2 ξεχωριστές κατηγορίες, αγόριακορίτσια με το σύστημα round robin (όλοι με όλους στο group).
Τρόπος διεξαγωγής: Οι παίκτες / παίκτριες θα χωριστούν σε groups των 4 – 5 παικτών /
παικτριών με τέτοια κλήρωση ώστε να αποφευχθεί να συναντηθούν στο ίδιο group παιδιά από
τον ίδιο σύλλογο εκτός και αν κάποιος σύλλογος διαθέτει πολλά παιδιά και δεν γίνεται
διαφορετικά. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα προκύψει η κατάταξη κάθε group. Σε
περίπτωση διπλής ισοβαθμίας νικητής / νικήτρια θα ανακηρύσσεται εκείνος / η που έχει κερδίσει
το μεταξύ τους παιχνίδι. Σε περίπτωση τριπλής ή παραπάνω ισοβαθμίας τότε θα καταλαμβάνουν
όλοι την ίδια θέση.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες παίζονται στο 1 set των 4 games με tie break των 7 πόντων
στο 4/4.
Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα με τις συμμετοχές
12η ΓΙΟΡΤΗ «10 ΜΕ ΤΟΝΟ» (2013-2015)
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α.
GRAND SLAMS (COMPASS KNOCKOUT DRAW) – ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟΥ
ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «πορτοκαλί μπάλες» (50% χαμηλότερης
πίεσης) στις διαστάσεις του πορτοκαλί γηπέδου (18μ. Χ 6,5μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 χωριστές κατηγορίες, αγόρια-κορίτσια
και το σύστημα αγώνων είναι το compass knock out draw όπου κάθε παίκτης ανεξάρτητα νίκης
ή ήττας παίζει τουλάχιστον 2 – 3 αγώνες. Όλα τα ταμπλό προχωράνε μέχρι την ολοκλήρωση
τους.
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Τρόπος διεξαγωγής: Όλοι οι παίκτες ή οι παίκτριες σχηματίζουν το ταμπλό Roland
Garros που είναι π.χ. 16αρι ή 32αρι. Οι παίκτες ή οι παίκτριες που νικάνε στον 1ο γύρο
συνεχίζουν στο ταμπλό του Roland Garros ενώ οι χαμένοι του 1ου γύρου πηγαίνουν στο ταμπλό
Wimbledon. Οι παίκτες / παίκτριες που νίκησαν στον 1ο και έχασαν στον 2ο αγώνα στο ταμπλό
Roland Garros μεταφέρονται στο ταμπλό του Australian Open ενώ εκείνοι που έχασαν στον 1ο
γύρο του Roland Garros και στον 1ο γύρο του Wimbledon συνεχίζουν στο ταμπλό του Us Open.
Η κλήρωση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε όσο το είναι δυνατό να αποφευχθούν να αγωνισθούν
στον 1ο γύρο παίκτες / παίκτριες από τον ίδιο σύλλογο.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες παίζονται στο 1 set των 4 games με tie break των 7 πόντων
στο 4/4.
2ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2013-2015)
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΟΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ROUND ROBIN
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «πορτοκαλί μπάλες» (50% χαμηλότερης
πίεσης) στις διαστάσεις του πορτοκαλί γηπέδου (18μ. Χ 6,5μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 2 ξεχωριστές κατηγορίες, αγόριακορίτσια με το σύστημα round robin (όλοι με όλους στο group).
Τρόπος διεξαγωγής: Οι παίκτες / παίκτριες θα χωριστούν σε groups των 4 – 5 παικτών /
παικτριών με τέτοια κλήρωση ώστε να αποφευχθεί να συναντηθούν στο ίδιο group παιδιά από
τον ίδιο σύλλογο εκτός και αν κάποιος σύλλογος διαθέτει πολλά παιδιά και δεν γίνεται
διαφορετικά. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα προκύψει η κατάταξη κάθε group. Σε
περίπτωση διπλής ισοβαθμίας νικητής / νικήτρια θα ανακηρύσσεται εκείνος / η που έχει κερδίσει
το μεταξύ τους παιχνίδι. Σε περίπτωση τριπλής ή παραπάνω ισοβαθμίας τότε θα καταλαμβάνουν
όλοι την ίδια θέση.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες παίζονται στο 1 set των 4 games με tie break των 7 πόντων
στο 4/4.
Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα με τις συμμετοχές
3ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2013-2015)
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΟΑ ΣΟΥΔΑ
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ROUND ROBIN
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «πορτοκαλί μπάλες» (50% χαμηλότερης
πίεσης) στις διαστάσεις του πορτοκαλί γηπέδου (18μ. Χ 6,5μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 2 ξεχωριστές κατηγορίες, αγόριακορίτσια με το σύστημα round robin (όλοι με όλους στο group).
Τρόπος διεξαγωγής: Οι παίκτες / παίκτριες θα χωριστούν σε groups των 4 – 5 παικτών /
παικτριών με τέτοια κλήρωση ώστε να αποφευχθεί να συναντηθούν στο ίδιο group παιδιά από
τον ίδιο σύλλογο εκτός και αν κάποιος σύλλογος διαθέτει πολλά παιδιά και δεν γίνεται
διαφορετικά. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα προκύψει η κατάταξη κάθε group. Σε
περίπτωση διπλής ισοβαθμίας νικητής / νικήτρια θα ανακηρύσσεται εκείνος / η που έχει κερδίσει
το μεταξύ τους παιχνίδι. Σε περίπτωση τριπλής ή παραπάνω ισοβαθμίας τότε θα καταλαμβάνουν
όλοι την ίδια θέση.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες παίζονται στο 1 set των 4 games με tie break των 7 πόντων
στο 4/4.
Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα με τις συμμετοχές
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
12η ΓΙΟΡΤΗ «10 ΜΕ ΤΟΝΟ» (2015-2017)
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α.
ΜΕΙΚΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – TEAM CONES
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «κόκκινες μπάλες» (75% χαμηλότερης πίεσης) στις
διαστάσεις του κόκκινου γηπέδου (11μ. Χ 6μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 1 μεικτή κατηγορία με το σύστημα round
robin (όλοι με όλους στο group). Όλα τα παιδιά χωρίζονται σε διπλάσιες ομάδες από όσα γήπεδα
υπάρχουν π.χ. αν υπάρχουν 8 γήπεδα τα παιδιά χωρίζονται σε 16 ομάδες. Κάθε ομάδα έχει το δικό της
όνομα που το αποφασίζουν οι παίκτες / παίκτριες της ομάδας λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Οι
ομάδες χωρίζονται από τον επιδιαιτητή – υπεύθυνο αγώνων από την προηγούμενη ημέρα με βάση την
ηλικία των παικτών και το να μην ανήκουν αν γίνεται στον ίδιο σύλλογο.
Τρόπος διεξαγωγής: Σε κάθε γήπεδο παίζουν 2 ομάδες και παίζουν για 8΄ (π.χ. το σκορ μπορεί
να είναι 8-7, 10-2, 10-9 κ.ο.κ.). κάθε παίκτης της ομάδας παίζει 3 πόντους και αλλάζει με κάποιο
συμπαίκτη του μέχρι να ξαναέρθει η σειρά του. Το σέρβις αλλάζει σε κάθε πόντο. Αφού τελειώσει η
συνάντηση και καταγραφούν τα σκορ γίνεται διάλειμμα 3΄ - 5΄ και όλες οι ομάδες αλλάζουν 1 θέση προς τα
δεξιά τους για να συναντήσουν καινούργιο αντίπαλο. Αυτό γίνεται 4 ως 6 φορές ανάλογα με τον διαθέσιμο
χρόνο.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες διαρκούν από 8΄ και μετά από κάθε συνάντηση γίνεται διάλειμμα
3΄.

1ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2015-2017)
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΟΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΙΚΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – TEAM CONES
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «κόκκινες μπάλες» (75% χαμηλότερης πίεσης) στις
διαστάσεις του κόκκινου γηπέδου (11μ. Χ 6μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 1 μεικτή κατηγορία με το σύστημα round
robin (όλοι με όλους στο group). Όλα τα παιδιά χωρίζονται σε διπλάσιες ομάδες από όσα γήπεδα
υπάρχουν π.χ. αν υπάρχουν 8 γήπεδα τα παιδιά χωρίζονται σε 16 ομάδες. Κάθε ομάδα έχει το δικό της
όνομα που το αποφασίζουν οι παίκτες / παίκτριες της ομάδας λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Οι
ομάδες χωρίζονται από τον επιδιαιτητή – υπεύθυνο αγώνων από την προηγούμενη ημέρα με βάση την
ηλικία των παικτών και το να μην ανήκουν αν γίνεται στον ίδιο σύλλογο.
Τρόπος διεξαγωγής: Σε κάθε γήπεδο παίζουν 2 ομάδες και παίζουν για 8΄ (π.χ. το σκορ μπορεί
να είναι 8-7, 10-2, 10-9 κ.ο.κ.). κάθε παίκτης της ομάδας παίζει 3 πόντους και αλλάζει με κάποιο
συμπαίκτη του μέχρι να ξαναέρθει η σειρά του. Το σέρβις αλλάζει σε κάθε πόντο. Αφού τελειώσει η
συνάντηση και καταγραφούν τα σκορ γίνεται διάλειμμα 3΄ - 5΄ και όλες οι ομάδες αλλάζουν 1 θέση προς τα
δεξιά τους για να συναντήσουν καινούργιο αντίπαλο. Αυτό γίνεται 4 ως 6 φορές ανάλογα με τον διαθέσιμο
χρόνο.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες διαρκούν από 8΄ και μετά από κάθε συνάντηση γίνεται διάλειμμα
3΄.

2ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2015-2017)
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ
ΜΕΙΚΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – TEAM CONES
Γήπεδα – Μπάλες: Οι αγώνες παίζονται με «κόκκινες μπάλες» (75% χαμηλότερης πίεσης) στις
διαστάσεις του κόκκινου γηπέδου (11μ. Χ 6μ. – 80cm το φιλέ).
Μορφή αγώνων: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 1 μεικτή κατηγορία με το σύστημα round
robin (όλοι με όλους στο group). Όλα τα παιδιά χωρίζονται σε διπλάσιες ομάδες από όσα γήπεδα
υπάρχουν π.χ. αν υπάρχουν 8 γήπεδα τα παιδιά χωρίζονται σε 16 ομάδες. Κάθε ομάδα έχει το δικό της
όνομα που το αποφασίζουν οι παίκτες / παίκτριες της ομάδας λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Οι
ομάδες χωρίζονται από τον επιδιαιτητή – υπεύθυνο αγώνων από την προηγούμενη ημέρα με βάση την
ηλικία των παικτών και το να μην ανήκουν αν γίνεται στον ίδιο σύλλογο.
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Τρόπος διεξαγωγής: Σε κάθε γήπεδο παίζουν 2 ομάδες και παίζουν για 8΄ (π.χ. το σκορ μπορεί
να είναι 8-7, 10-2, 10-9 κ.ο.κ.). κάθε παίκτης της ομάδας παίζει 3 πόντους και αλλάζει με κάποιο
συμπαίκτη του μέχρι να ξαναέρθει η σειρά του. Το σέρβις αλλάζει σε κάθε πόντο. Αφού τελειώσει η
συνάντηση και καταγραφούν τα σκορ γίνεται διάλειμμα 3΄ - 5΄ και όλες οι ομάδες αλλάζουν 1 θέση προς τα
δεξιά τους για να συναντήσουν καινούργιο αντίπαλο. Αυτό γίνεται 4 ως 6 φορές ανάλογα με τον διαθέσιμο
χρόνο.
Αγώνες: Όλοι οι αγώνες διαρκούν από 8΄ και μετά από κάθε συνάντηση γίνεται διάλειμμα
3΄.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
• Οι διοργανωτές πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε η ροή των αγώνων να είναι τέτοια ώστε αν γίνεται να
μένουν όλα τα παιδιά στην τελετή απονομής.
• Τα έπαθλα πρέπει να είναι μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες.
• Δεν θα δίνονται κύπελλα ή κάτι άλλο διαφορετικό έπαθλο σε νικητές καθώς δεν πρέπει να γίνεται
διαχωρισμός μεταξύ νικητών και χαμένων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
• Οι αγώνες πορτοκαλί γηπέδου θα διαρκούν περίπου 4 ώρες
• Οι αγώνες κόκκινου γηπέδου θα διαρκούν το πολύ 3 – 3,5 ώρες.
Η πρόταση της Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. είναι τα χρήματα που μένουν στον σύλλογο από τις συμμετοχές να δίνονται
σαν μισθός στους προπονητές που οργανώνουν τους αγώνες και για τα έξοδα της διοργάνωσης. Αυτό
όμως δεν μπορεί να επιβληθεί στους ομίλους αλλά η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ του συλλόγου και των
προπονητών.
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΓΙΑΤΡΟΣ
• Για την διοργάνωση των αγώνων δεν χρειάζεται επιδιαιτητής που να έχει level 1 ή να είναι
πιστοποιημένος από την ΕΦΟΑ. Τον ρόλο του επιδιαιτητή μπορεί να έχει οποιοσδήποτε προπονητής
αρκεί να γνωρίζει καλά το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων καθώς και τους κανονισμούς του
παιχνιδιού.
• Η παρουσία γιατρού είναι επιβεβλημένη κατά την διάρκεια όλων των πρωταθλημάτων.
Το πρόγραμμα και ο σχεδιασμός μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν από την Ζ΄ ΕΦΣΑΚ.
ΑΠΟ ΤΗΝ Ζ΄ ΕΦΣΑΚ
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