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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 9/2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/5/2022 

ΠΡΟΣ: Αθλητικά Σωματεία- μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης  

ΘΕΜΑ: 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

Από την  Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης 

προκηρύσσεται το 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PETANQUE 2022 

με τους παρακάτω όρους και διατάξεις: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

11-12/6/ 2022  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Πρέβεζα 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ 

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης που πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές. 

 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  

Τριπλέτες Ανδρών και τριπλέτες Γυναικών 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Όλες 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

Χωρίς περιορισμούς. Κάθε σύλλογος μπορεί  να παρουσιάσει απεριόριστο αριθμό Αθλητών-Αθλητριών 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετέχει με όσες ομάδες επιθυμεί. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

20 ευρώ ανά αθλητή/τρια (15 ευρώ καταβάλει ο αθλητής και 5 ευρώ καταβάλει η ΕΟΕΔ) 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων πρέπει να σταλούν μέχρι τις 29/5/ 2022 και ώρα 21:00 με 

email  με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ» στο: info@hpf.gr 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:  

 Υπεύθυνη για την επιμέλεια και οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι η Ελληνική 

Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης 

 Όλα τα γήπεδα πρέπει να είναι αριθμημένα σε διαστάσεις από 3,5 x 12 έως 4 x 15 μέτρων. 

 Όλα τα γήπεδα θα έχουν κύκλους. 

 Τα γήπεδα οριοθετούνται από λεπτό σπάγκο. 

 Όλα τα γήπεδα οφείλουν να έχουν ταμπέλες για σημείωση πόντων κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 Για την λειτουργία της γραμματείας των αγώνων θα τοποθετηθούν: τραπέζια, καρέκλες, φορητός 

υπολογιστής, printer και πίνακας ανακοινώσεων αποτελεσμάτων. 

 Επιπλέον θα υπάρξει ηχητική ενίσχυση μέσω μικροφώνου και ηχείων για τις διάφορες ανακοινώσεις. 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΩΝ 

 Οι παίκτες της ίδιας ομάδας πρέπει να έχουν ομοιόμορφη ενδυμασία. Δεν επιτρέπεται παίκτες να μην 

φοράνε φανέλες ενώ αγωνίζονται, επίσης δεν επιτρέπεται παίκτες να φοράνε σανδάλια η παρόμοια 

ανοιχτά παπούτσια.  

 Απαγορεύεται η χρήση κινέζικων μπούλων 

 Ο κάθε σύλλογος οφείλει να δηλώσει τη συμμετοχή των ομάδων του και έχει την υποχρέωση να 

καταθέσει στην γραμματεία πριν την έναρξη των αγώνων συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία 

των αθλητών-τριών του υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και με τη σφραγίδα του 

συλλόγου 

 Η τελευταία προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων για το πρωτάθλημα  είναι η 

29/5/2022 και ώρα 21:00  

 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ: 

mailto:info@hpf.gr
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 Οι αγώνες θα γίνουν σε δυο (2) ημέρες.  

 Νικήτρια κάθε αγώνα είναι η  ομάδα που θα σημειώσει πρώτη τους 13 πόντους ή η ομάδα που θα 

προηγείται όταν τελειώσουν τα χρονικά περιθώρια της αγωνιστικής, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω 

στο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ. 

 Οι αγώνες θα γίνουν με Ομίλους. Ο τελικός αριθμός των ομίλων θα διαμορφωθεί από τον αριθμό των 

ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη 

της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής 

 Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 Η ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται στις 09:00 και τις δυο μέρες 

 Οι ομάδες  που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα πρέπει να βρίσκονται την πρώτη μέρα(11/6/2022) 

στις 08:00  και τη δεύτερη μέρα (12/6/2022) στις 08:30 στην γραμματεία για να δηλώσουν την 

παρουσία τους και να ακούσουν τις ανακοινώσεις.  

 Η κλήρωση για τους Ομίλους θα γίνει στις 08:15 της πρώτης μέρας 

 Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος εκτός από τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα έχουν μέγιστη 

χρονική  διάρκεια 50 λεπτών. Όταν ακουστεί το σφύριγμα της γραμματείας στη συμπλήρωση 50 

λεπτών, οι ομάδες θα τελειώσουν τον τρέχοντα γύρο Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τη λήξη των δύο 

επιπλέον γύρων, θα διεξαχθεί ακόμα ένας γύρος που θα κρίνει τον νικητή. 

 Ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος κάθε ομάδας οφείλει να βρίσκεται στην γραμματεία δέκα (10) λεπτά 

πριν την έναρξη της αγωνιστικής για να πληροφορηθεί τον αντίπαλο και να παραλάβει το φύλλο 

αγώνος. 

 Μόλις παραδοθούν όλα τα φύλλα αγώνος στους συμμετέχοντες, θα δοθεί χρόνος πέντε (5) λεπτών για 

προθέρμανση. Κατόπιν η γραμματεία θα σφυρίξει για την έναρξη των αγώνων που πρέπει να 

ξεκινήσουν όλοι ταυτόχρονα.  

 Ο νικητής του κάθε αγώνα πρέπει να επιστρέψει το φύλλο αγώνος στην γραμματεία μετά το πέρας του 

αγώνα με συμπληρωμένο το τελικό αποτέλεσμα. 

 Τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων στη γραμματεία ώστε οι 

ομάδες να μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς την τρέχουσα κατάταξη τους. 

 Πιθανές καθυστερήσεις ομάδων κατά την έναρξη των αγώνων θα επιφέρουν τις ποινές πόντων όπως 

αυτές προβλέπονται από τους επίσημους αγωνιστικούς κανονισμούς του petanque στο άρθρο 32. 

 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ: 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό διαιτητών του Πανελλήνιου 
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πρωταθλήματος 

Επίσης η επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης έχει ήδη συστήσει Πειθαρχική 

Επιτροπή. 

 

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να ενημερώσουν τους παίκτες μέλη τους για τους κανονισμούς του 

petanque.  

Ανάρμοστη συμπεριφορά προς παίκτες, διαιτητές, οργανωτές, γραμματεία, φιλάθλους κ.α. μπορεί 

να οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ολόκληρης της ομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή των αγώνων θα δοθούν πριν το τέλος του 

Μαΐου  στα αθλητικά σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή με τις ομάδες τους. 

  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, τον τόπο 

και την ώρα διεξαγωγής του Πρωταθλήματος σε περίπτωση σημαντικών προβλημάτων. 

2. Περισσότερες πληροφορίες και βελτιώσεις σχετικά με τη διοργάνωση θα ανακοινώνονται συνέχεια και 

η προκήρυξη αυτή θα συμπληρώνεται με τις νέες πληροφορίες. Την ενημέρωση της προκήρυξης θα 

πρέπει να παρακολουθούν συνέχεια, και μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                             Η Γενική Γραμματέας 

 

     Κωνσταντίνος Χρονόπουλος                                                         Αλεξάνδρα Σούρμπη 

 


