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ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

     Μετά από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή σχετικά με τον 

τρόπο που πρέπει το κάθε Σωματείο να δηλώσει τους αθλητές και τις αθλήτριές του στο 

Διασυλλογικό Κύπελλο, κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν κάποιες αλλαγές στο σύστημα της 

Ε.Ο.ΕΔ. 

   Παρακάτω λοιπόν θα σας αναλύσουμε τον τρόπο που θα δηλώνεται από εδώ και πέρα. Η 

διαδικασία είναι εξίσου απλή με τον προηγούμενο τρόπο που δηλώνατε τους αθλητές σας. 

   Η αρχική σελίδα έχει αλλάξει μόνο στο γραφικό κομμάτι, όπως θα δείτε και στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

   Όπως και στον προηγούμενο τρόπο, πατάμε το κουμπί “GET STARTED”. Θα μας ανοίξει 

ένα popup παραθυράκι στο οποίο θα πρέπει να βάλουμε τα στοιχεία λογαριασμού που 

αντιστοιχούν στον Σύλλογο του καθενός.     
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Πατώντας το κουμπί LOGIN θα γίνει αυτόματα έλεγχος των στοιχείων που 

πληκτρολογίσατε. Εάν τα στοιχεία δεν είναι σωστά θα σας εμφανιστεί το παρακάτω 

μήνυμα. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Εάν τα στοιχεία που πληκτρολογήσατε είναι σωστά το σύστημα θα ξεκινήσει να κάνει 

τους παρακάτω απαραίτητους ελέγχους  : 

 Εάν υπάρχει ενεργός αγώνας. 

 Εάν η ημερομηνία δήλωσης έχει παρέλθει. 

 Εάν το Σωματείο έχει ήδη αποθηκευμένες εγγραφές για την προσεχή αγωνιστική. 

 Εάν το Σωματείο έχει οριστικοποιήσει την δήλωσή του για την προσεχή αγωνιστική. 

   Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω έλεγχοι, αυτόματα θα μεταφερθούμε στην φόρμα 

δήλωσης. Το πρώτο σκέλος της διαδικασίας είναι η δήλωση των αθλητών μας που θα 

διαγωνιστούν στο αγώνισμα του ΤαΤ. 

 

   Μόνο στο  1ο πεδίο όπως θα δείτε τα δεδομένα είναι φιλτραρισμένα και έχουμε μόνο τις 

γυναίκες του Σωματείου μας. Σε περίπτωση που καμία από τις γυναίκες δεν αγωνιστεί θα 

πρέπει να επιλεγεί  η επιλογή «ΑΠΟΥΣΙΑ». Εάν ένα Σωματείο δεν διαθέτει γυναίκα η 

επιλογή «ΑΠΟΥΣΙΑ» είναι η μόνη επιλογή. 
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     Συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους 5 αθλητές μας. Εδώ στα πεδία θα δείτε ότι δεν υπάρχει 

φιλτράρισμα. Εάν κατά λάθος προσπαθήσουμε να επιλέξουμε έναν αθλητή που ήδη έχει 

επιλεγεί θα μας εμφανιστεί μήνυμα λάθους, όπως  και στην παρακάτω εικόνα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Μόλις ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας, πατάμε στο κουμπί «NEXT» και θα 

μεταφερθούμε στην φόρμα για το αγώνισμα 2vs2 . Η διαφορά με την προηγούμενη 

διαδικασία είναι η εξής.  

   Το σύστημα μαζεύει τις επιλογές  του 1ου σκέλους  (σύμφωνα με την προκήρυξη οι 6 

αυτοί αθλητές είναι οι βασικοί μας) και στα επόμενα δύο σκέλη που απομένουν  θα 

έχουμε στις επιλογές μας μόνο αυτές για να συμπληρώσουμε τα 2vs2 και τα 3vs3. 

   Στο 1ο πεδίο για τα 2vs2 , το ίδιο συμβαίνει και στο 3vs3, η μόνη επιλογή που έχουμε είναι 

η γυναίκα που δηλώθηκε στα ΤαΤ. Κάθε φορά που επιλέγουμε έναν αθλητή σε ένα πεδίο 

τότε σε αυτά που απομένουν φιλτράρονται τα δεδομένα και μένουν μόνο οι αδήλωτοι 

αθλητές μας. 

 

Μόλις ολοκληρώσουμε την δήλωση των 2vs2, πατάμε το κουμπί «NEXT» και 

μεταφερόμαστε στην 3η μας φόρμα που αφορά το αγώνισμα 3vs3. Η διαδικασία είναι ίδια 

με αυτή του αγωνίσματος 2vs2. 
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  Μόλις ολοκληρώσουμε και αυτό το σκέλος πατάμε πάλι το κουμπί «NEXT» και  

μεταφερόμαστε στην τελευταία φόρμα μας που αφορά τους αναπληρωματικούς μας. 

Τα δεδομένα σε αυτά τα dropdown πεδία είναι φιλτραρισμένα και έχουν αφαιρεθεί οι 6 

βασικοί μας αθλητές. Αφού ολοκληρώσουμε και αυτό το στάδιο, πατάμε το κουμπί 

«Finish». 

   Θα μας ανοίξει ένα popup παραθυράκι με 2 επιλογές. Η 1η επιλογή είναι «Προσωρινή 

Αποθήκευση» και η 2η επιλογή είναι «Οριστική Αποθήκευση». 

 Προσωρινή Αποθήκευση 

Στην προσωρινή αποθήκευση δεν γίνεται οριστικοποίηση των επιλογών, δεν 

λαμβάνουμε mail και έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε τις επιλογές μας 

οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε μέχρι να κλειδώσει το σύστημα. 

 Οριστική Αποθήκευση 

Στην οριστική αποθήκευση γίνεται οριστικοποίηση των επιλογών μας, θα λάβουμε 

με mail τις επιλογές μας και δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές. Σε 

αυτή την περίπτωση , αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από ενημέρωση και 

συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
   HELLENIC PETANQUE FEDERATION 

 

   Όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα,  αν υπάρχει επιλεγμένη η επιλογή 

«ΑΠΟΥΣΙΑ» στο mail που θα πάρουμε έχουνε ακυρωθεί 1 ντουμπλέττα, 1 τριπλέττα και 1 

ΤαΤ. 
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