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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Και για το 2019-2020, η ΠΕΦΤ λειτουργεί βάση του σχεδιασμού και της φιλοσοφίας που
έφτιαξε στο πέρας της αγωνιστικής της χρονιάς 2015-16, που περιλάμβανε σειρά
παρεμβάσεων για την εισαγωγή νέων δεδομένων και πρακτικών στην Ελληνική
Τοιχοσφαίριση και εξακολουθεί να έχει σαν σκοπό την εναρμόνιση αυτής με τα διεθνή
πρότυπα.
Είναι πλέον πεποίθηση ότι η τοιχοσφαίριση είναι ένα άθλημα για όλους, που μπορεί να
παιχτεί με πολλούς και διαφορετικούς τύπους διοργανώσεων. Φιλοσοφία του
αγωνιστικού σχεδιασμού αποτελεί η δυνατότητα όλων, που ασχολούνται με το σκουός,
να παρακινηθούν και να συμμετέχουν σε αρκετούς αγώνες, όσο το δυνατόν κοντά στο
επίπεδο τους, αλλά να μπορούν να δοκιμάζουν και σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, με
οφέλη τόσο σε προσωπικό, όσο και συλλογικό επίπεδο.
Έτσι, στα Open μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, αγωνιστικού
επιπέδου και τόπου προέλευσης, στην Ελληνική Λίγκα, μέσω ομάδων, να συμμετέχουν
καλοί παίκτες από κάθε σύλλογο ή σωματείο και στις Τοπικές Λίγκες να συμμετέχουν
πρωτοεμφανιζόμενοι παίκτες, ή/και με χαμηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, αλλά μέσα από
ομάδες, «ανταλλάσσοντας» αγωνιστική τεχνογνωσία.
Κλειδί για όλη αυτή την προσπάθεια είναι η αξιολόγηση (με το σύστημα Level – Level
System), όπου όλοι οι επίσημοι αγώνες και τα αποτελέσματα αυτών, των μελών της
ΠΕΦΤ, ανεξαρτήτου τύπου διοργάνωσης ή γύρου αυτής, υπολογίζονται και
προσμετρούν στην ατομική αξιολόγηση του κάθε παίκτη και στην κατηγορία αυτού.
Έτσι το Ranking διαμορφώνεται διαφορετικά από ότι ίσχυε μέχρι σήμερα και αξιολογεί
την κάθε προσπάθεια των παικτών αναλυτικά, βάσει όλων των αποτελεσμάτων τους ανά
αγώνα, στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και δίνει τα έπαθλα.
Το παρόν εγχειρίδιο, αποτελεί το εργαλείο για την υλοποίηση όλων των παραπάνω και
την βελτίωση όλων των διοργανώσεων της ΠΕΦΤ με πιο επαγγελματικό τρόπο, μέσα
από ένα λεπτομερέστερο και πιο επαγγελματικό κανονιστικό πλαίσιο, στα πρότυπα της
PSA και που αφορά όλους εκείνους που εμπλέκονται στις διοργανώσεις της ΠΕΦΤ.
Εκ του ΔΣ της ΠΕΦΤ
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ΠΕΦΤ
Η Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης (ΠΕΦΤ) είναι Σωματείο αναγνωρισμένο από
την Ελληνική Πολιτεία (Α.Δ. 31/2014 Ειρηνοδικείου Αθηνών).
ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΦΤ
Σκοπός της ΠΕΦΤ είναι ο συντονισμός και ο προγραμματισμός πολλών και διαφορετικών
τύπων διοργανώσεων τοιχοσφαίρισης, που διεξάγονται στην Ελληνική επικράτεια, βάση
συγκεκριμένων κανονισμών που η ίδια θεσπίζει, παρέχοντας σε όσους παίζουν σκουός
πολλές ευκαιρίες για την βελτίωση της απόδοσης τους, παράλληλα με τη διασκέδαση
τόσο των παικτών, όσο και των φίλων του αθλήματος.
Η αποστολή της ΠΕΦΤ είναι η ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ελλάδα και για την
επιτυχία της αποστολής της, η ΠΕΦΤ μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους προβαίνει
στις εξής ενέργειες:
α) Θεσμοθετεί και διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Τουρ (Greek Squash Tour) για
όλους του παίκτες της επικράτειας, με τη δυνατότητα συμμετοχής και επαγγελματιών
παικτών από όλο τον κόσμο.
β) Θεσμοθετεί και διοργανώνει την Ελληνική Ομαδική Λίγκα (Greek Squash Team
League) για τους καλύτερους παίκτες των club/Σωματείων/Ομίλων της Ελλάδας.
γ) Συντονίζει τα Εσωτερικά Πρωταθλήματα των club/Σωματείων/Ομίλων ανά την
Ελλάδα,
δ) Θεσμοθετεί και διοργανώνει τουρνουά Masters σε κατηγορίες ανά 5 ετών και για
πάνω από 35 ετών
ε) Προβάλει το άθλημα στην Ελληνική Πολιτεία
στ) Αυξάνει τους φίλους και τους υποστηρικτές του αθλήματος
ζ) Υποστηρίζει όλους τους παίκτες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και
επιπέδου
η) Βελτιώνει συνεχώς τη συνέπεια της Διαιτησίας σε όλα τα επίπεδα
Η ΠΕΦΤ στηρίζεται σε αξίες, όπως φιλοδοξία, αφοσίωση, αποφασιστικότητα, καινοτομία
και εντιμότητα.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΦΤ
Η ΠΕΦΤ συντάσσει το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους
κανονισμούς των διοργανώσεων, των αγώνων κλπ, ώστε παίκτες και διοργανωτές να
λειτουργούν με ενιαίο τρόπο, στις διοργανώσεις της ΠΕΦΤ. Όλοι οι παίκτες και οι
εγκεκριμένες, από την ΠΕΦΤ, διοργανώσεις δεσμεύονται από τους κανονισμούς και τον
πειθαρχικό κώδικα, του παρόντος εγχειριδίου. Η ΠΕΦΤ έχει το δικαίωμα ενημέρωσης
του παρόντος εγχειριδίου ανά πάσα στιγμή.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΦΤ
Διεύθυνση: ?, ΤΚ ?, ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο: 0030 6936968890
Email: peftinfo@gmail.com
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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΦΤ
1.1 Κατηγορίες Διοργανώσεων
Κάθε παίκτης-μέλος της ΠΕΦΤ κερδίζει και χάνει βαθμούς αναλόγως του επιπέδου του
αντιπάλου, του αποτελέσματος του αγώνα και της κατηγορίας της διοργάνωσης στην
οποία συμμετέχει.
1.1.1 Ελληνικό Ανοικτό Τουρ
Το Ελληνικό Τουρ αποτελείται από ατομικές συμμετοχές, για άνδρες και γυναίκες
χωριστά, σε ανοικτές (open) διοργανώσεις ανά την Ελλάδα, που καθορίζονται στην
αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου, από την ΠΕΦΤ. Όλοι οι αγώνες των μελών της ΠΕΦΤ,
προσμετρούν στην κατάταξη ΠΕΦΤ και στο επίπεδο του κάθε παίκτη, που παρέχεται
από το www.squashlevels.com
Αναλόγως τη σπουδαιότητας και του βαθμού δυσκολίας τους, χωρίζονται ως εξής:
1.1.1.1 Ενός αστεριού (1*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) με ένα κυρίως
ταμπλό, τουλάχιστον 16 συμμετέχοντες
1.1.1.2 Δύο αστέρων (2*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) με ένα κυρίως
ταμπλό, τουλάχιστον 32 συμμετέχοντες
1.1.1.3 Τριών αστέρων
τουλάχιστον 48 συμμετέχοντες

(3*):

Ανοικτά

Τουρνουά

(Open)

με

1.1.1.4 Τεσσάρων αστέρων (4*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) με
τουλάχιστον 64 συμμετέχοντες
1.1.1.5
Πέντε αστέρων (5*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) με
τουλάχιστον 80 συμμετέχοντες
1.1.3 Μεμονωμένες Διοργανώσεις
Οι μεμονωμένες διοργανώσεις που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες καλύπτουν
διαφορετικές ανάγκες, όπως διοργανώσεις βετεράνων με ηλικιακά κριτήρια, αγώνες
φιλανθρωπικού χαρακτήρα κλπ, αλλά όλοι οι αγώνες των παικτών μελών της ΠΕΦΤ
υπολογίζονται και προσμετρούν στο επίπεδο του κάθε παίκτη, που παρέχεται από το
www.squashlevels.com
1.2 Υπηρεσίες ΠΕΦΤ
Η ΠΕΦΤ παρέχει στις διοργανώσεις, που η ίδια διοργανώνει και σε εκείνες που
διεξάγονται υπό την αιγίδα της, τα παρακάτω:
1. Τεχνογνωσία για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή αυτής
2. Προγραμματισμός των ημερομηνιών των εγγραφών και των αγώνων
3. Ενημέρωση όλων των μελών της και των συμμετεχόντων σε κάθε διοργάνωση
4. Εγγραφή και διαχείριση των στοιχείων των μελών της και των συμμετεχόντων σε
κάθε διοργάνωση
5. Καταρτίζει όλα τα διαγράμματα (Draws) της κάθε διοργάνωσης
6. Διατηρεί Μητρώο Μελών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτών, όπως τηλέφωνα
και Email, για χρήση από τους διοργανωτές
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7. Επιδιώκει δημόσιες σχέσεις, σχέσεις συνεργασίας και υποστήριξης με άλλους
Φορείς και ενδιαφερόμενους γύρω από την τοιχοσφαίριση
8. Εφαρμόζει τον Πειθαρχικό Κώδικα ΠΕΦΤ και το παρόν εγχειρίδιο, για να τη
συνεχή βελτίωση και καλύτερη ποιότητα διοργανώσεων και αγώνων
1.3 Κανονισμοί ΠΕΦΤ
Όλες οι διοργανώσεις της ΠΕΦΤ ακολουθούν τους παρακάτω κανονισμούς, όπως
αναλύονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος εγχειριδίου:
1. Εγγραφές μόνο μέσω Tournament Software
2. Σύστημα αγώνων Monrad
3. Κατάταξη (Ranking) και Επίπεδο Παικτών (SquashLevels)
4. Επιδιαιτητές, Διαιτητές και Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ
1.4 Αγωνιστική Περίοδος
Η αγωνιστική περίοδος καθορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως 15 Ιουλίου του
επόμενου έτους
1.5 Ημερολόγιο ΠΕΦΤ
Η ΠΕΦΤ συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους για την εξασφάλιση ενός ετήσιου
και εφικτού προγραμματισμού των διοργανώσεων.
1.5.1 Προγραμματισμός Αγωνιστικής Περιόδου
Ο προγραμματισμός της αγωνιστικής περιόδου λαμβάνει προβλέψεις για τη χρονική
διάρκεια μεταξύ των διοργανώσεων, τη γεωγραφία και τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τις
εθνικές εορτές και αργίες, τις πληρότητες των κοντινών ξενοδοχείων και τους τρόπους
μετάβασης στην τοποθεσία της διοργάνωσης. Για την αλλαγή διοργάνωσης επί του
αρχικού προγραμματισμού απαιτούνται τουλάχιστον 2 μήνες.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
2.1 Εφαρμογή Εγχειριδίου ΠΕΦΤ
Όλες οι διοργανώσεις, υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ, βρίσκονται στη δικαιοδοσία αυτής,
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της και εφαρμόζουν το παρόν εγχειρίδιο. Όλοι οι
διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των
παραπάνω, δηλαδή τη διαχείριση της διοργάνωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της
ΠΕΦΤ(παρ. 1.3).
Σε περίπτωση που κάποιος διοργανωτής επιθυμεί αλλαγή ή αλλαγές επί των
κανονισμών, που η ΠΕΦΤ έχει θεσπίσει, θα πρέπει να τις γνωρίσει γραπτώς και
συγκεκριμένα στην ΠΕΦΤ, τουλάχιστον 3 μήνες πριν.
2.1.1 Ισότιμη Μεταχείριση Παικτών
Οι διοργανωτές οφείλουν να συμπεριφέρονται ισότιμα σε όλους τους συμμετέχοντες
παίκτες της διοργάνωσης, σεβόμενοι τις ανάγκες φιλοξενίας, διατροφής, μεταφοράς και
όλων των σχετιζόμενων της διοργάνωσης δραστηριοτήτων. Μοναδική εξαίρεση μπορεί
να αποτελέσουν οι παροχές (bonus) σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3
του παρόντος εγχειριδίου και αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των παικτών του
κυρίως ταμπλό.
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2.2 Διαδικασίες Έγκρισης Διοργάνωσης
Η διοργάνωση που επιθυμεί να εγκριθεί από την ΠΕΦΤ και να ενταχθεί στο Ημερολόγιο
της, παρέχει τα εξής:
1. Συμπληρωμένη Αίτηση
2. Υπογεγραμμένη Συμφωνία
3. Καταβολή της ανάλογης συνδρομής
4. Εγγυήσεις
5. Προκήρυξη Αγώνων
2.2.1 Έγκριση Διοργάνωσης
Η Αίτηση Διεξαγωγής Διοργάνωσης, υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ, η συμφωνία μεταξύ
διοργανωτή-ιδιοκτήτη γηπέδων και ΠΕΦΤ, η καταβολή της ανάλογης συνδρομής, τυχόν
εγγυήσεις και η προκήρυξη των αγώνων, πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και
υπογεγραμμένες ώστε να ενταχθεί μια διοργάνωση στο ημερολόγιο ΠΕΦΤ. Αποτυχία ή
μη έγκαιρη συμπλήρωση και κατάθεση ενός από τα παραπάνω επισύρουν την απόσυρση
της διοργάνωσης από το Ημερολόγιο ΠΕΦΤ και τον πιθανό μη επαναπρογραμματισμό
αυτού ή άλλου υπό τον ίδιο διοργανωτή, στο μέλλον. Η συμπλήρωση και υπογραφή
συμφωνίας για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης ακολουθεί το εξής χρονοδιάγραμμα:
1. Αίτηση διεξαγωγής διοργάνωσης, τουλάχιστον 3 μήνες (90 ημέρες) πριν την
έναρξη των αγώνων.
2. Υπογεγραμμένη Συμφωνία, Κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό της ΠΕΦΤ του
αναλογούντος ποσού συμμετοχής της διοργάνωσης (tournament fee) και τυχόν
εγγυήσεις, 1 μήνα (30 ημέρες) πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων.
3. Προκήρυξη των Αγώνων 1 1/2 μήνα (45 ημέρες) πριν την ημερομηνία έναρξης
των αγώνων.
Η ΠΕΦΤ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να μην ακολουθήσει το παραπάνω
χρονοδιάγραμμα.
2.2.2 Συνδρομή Διοργάνωσης (tournament fee)
Τα παρακάτω ποσά καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασμό της ΠΕΦΤ, αναλόγως τη
βαρύτητα της διοργάνωσης:
1. Για διοργάνωση τεσσάρων αστέρων (4*): 300€
2. Για διοργάνωση τριών αστέρων (3*): 250€
3. Για διοργάνωση δύο αστέρων (2*): 150€
4. Για διοργάνωση ενός αστέρα (1*): 100€
2.2.2.1 Χρηματικές Εγγυήσεις
Η ΠΕΦΤ σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να ζητήσει επιστρεπτέες χρηματικές
εγγυήσεις, με κατάθεση στο λογαριασμό της, για μια διοργάνωση και για την έγκριση
αυτής. Η χρηματική εγγύηση είναι ανάλογη της βαρύτητας της διοργάνωσης (αστέρια)
και δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που αθετηθούν οι όροι της Υπογεγραμμένης
Συμφωνίας ή/και οι κανονισμοί του παρόντος εγχειριδίου. Λεπτομέρειες, αυτών των
χρηματικών εγγυήσεων και του τρόπου υπολογισμού τους, αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
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2.2.3 Προσφορές/Εκπτώσεις
Η ΠΕΦΤ προσφέρει έκπτωση 20%, επί του αναλογούντος ποσού συμμετοχής της
διοργάνωσης (tournament fee), στις διοργανώσεις που το καταβάλουν θα 3 μήνες πριν
την έναρξη τους.
2.2.4 Αμοιβές (prize money)
Το συνολικό ύψος των χρηματικών αμοιβών και προσφορών μιας διοργάνωσης
καθορίζει την βαρύτητα αυτής της διοργάνωσης. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται από τα
χρηματικά έπαθλα (prize money), που αποδίδονται επιτόπου και άλλες πρόσθετες
παροχές (bonus) της εκάστοτε διοργάνωσης. Όλα τα χρηματικά έπαθλα, αμοιβές και
παροχές, υπολογίζονται και αποδίδονται σε ευρώ (€), όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
2. Οι παίκτες που δεν παραλάβουν την χρηματική αμοιβή τους εντός 3 μηνών από την
κατάκτηση της, αυτή επιστρέφει στην ΠΕΦΤ και οι παίκτες δεν έχουν, πλέον, δικαίωμα
διεκδίκησης της.
2.2.4.1 Πληρωμές με επιταγές
Όλες οι διοργανώσεις καταβάλουν τις αναλογούμενες χρηματικές αμοιβές (prize money)
με επιταγές, που εκδίδονται μόνο μέσω του ειδικού λογαριασμού της ΠΕΦΤ.
2.2.4.2 Πληρωμές Μετρητοίς
Η καταβολή των χρηματικών αμοιβών (prize money) τις μετρητοίς μπορεί να
πραγματοποιηθεί μετά από αίτημα του διοργανωτή και τη σύμφωνη γνώμη της ΠΕΦΤ.
2.2.4.3 Καθυστερημένες Πληρωμές
Οι χρηματικές αμοιβές (prize money) που δεν καταβάλλονται εντός 5 εργάσιμων ημερών
από τη λήξη του τελικού της διοργάνωσης τοκίζονται με 5% ημερησίως, από την 6 η
ημέρα λήξης του τελικού.
2.2.4.4 Βραβεία και Έπαθλα
Επιπροσθέτως των χρηματικών αμοιβών (prize money) κάθε διοργάνωση, υπό την
αιγίδα της ΠΕΦΤ, μπορεί να βραβεύσει τους νικητές με δώρα και κύπελλα. Δώρα
συνολικής αξίας άνω των 1000€ χρειάζονται την έγκριση της ΠΕΦΤ, τουλάχιστον 1 μήνα
πριν την έναρξη της διοργάνωσης.
2.3 Συνολικές Οικονομικές Παροχές Διοργανώσεων
Το σύνολο των χρηματικών αμοιβών και προσφορών μιας διοργάνωσης φαίνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
2.4 Αναβολή Διοργάνωσης
Μια διοργάνωση μπορεί να αναβληθεί μόνο 2 μήνες πριν την ημέρα της έναρξης της, αν
πρόκειται να επαναπρογραμματιστεί στο επόμενο 12μηνο, από την αρχική
(ανακληθείσα) ημερομηνία έναρξης.
Σε περίπτωση αναβολής και επαναπρογραμματισμού μιας διοργάνωσης για λόγους που
δεν αφορούν στον διοργανωτή τότε δεν καταβάλλονται χρηματικές εγγυήσεις. Αν οι
λόγοι αναβολής αφορούν στο διοργανωτή και γίνουν αποδεκτοί από την ΠΕΦΤ και σε
περίπτωση αναβολής και επαναπρογραμματισμού, μπορούν να ζητηθούν χρηματικές
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εγγυήσεις και πέραν της συνδρομής της διοργάνωσης (tournament fee), όπως
προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
2.5 Ακύρωση Διοργάνωσης
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας διοργάνωσης 6 μήνες πριν την ημέρα της έναρξης της δεν
εγείρεται καμιά αξίωση κατά της διοργάνωσης.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας διοργάνωσης 4-6 μήνες πριν την ημέρα της έναρξης της
δίδεται προειδοποίηση για πιθανές κυρώσεις στο μέλλον, προς τον διοργανωτή.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας διοργάνωσης 2-4 μήνες πριν την ημέρα της έναρξης της, ο
διοργανωτής αποκλείεται από μελλοντικές διοργανώσεις.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας διοργάνωσης μέχρι 2 μήνες πριν την ημέρα της έναρξης
της η ΠΕΦΤ αξιώνει αποζημίωση ίση με το ποσό των 300€.
2.6 Ασφάλιση και Αποζημιώσεις
Ο εκάστοτε διοργανωτής συμφωνεί και προασπίζει την ΠΕΦΤ από και εναντίον αυτής
απώλειες, κόστη, ενέργειες, διαδικασίες, διεκδικήσεις, έξοδα και ζημιές που
προκαλούνται έμμεσα ή άμεσα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις
διοργανώσεις.
Ο εκάστοτε διοργανωτής είναι υπεύθυνος να παρέχει όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά για
την διεξαγωγή των αγώνων, όπως άδειες λειτουργίας και ασφαλείας των
εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τις διοργανώσεις.
Η ΠΕΦΤ μπορεί να ζητήσει τα παραπάνω πιστοποιητικά μέχρι και 1 μήνα πριν την
έναρξη των αγώνων.
2.7 Σήματα και Λογότυπα ΠΕΦΤ
Κάθε διοργάνωση είναι υποχρεωμένη να προβάλει με σαφήνεια την ονομασία της στο
κοινό. Η ΠΕΦΤ παρέχει στην κάθε διοργάνωση, υπό την αιγίδα της, τα σήματα και τα
λογότυπα που αφορούν την κατηγορία και τον τύπο αυτών.
Τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιεί η ΠΕΦΤ φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
2.8 Αποποίηση Ευθυνών ΠΕΦΤ
Η ΠΕΦΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και οι συνεργάτες της αποποιούνται
οποιoνδήποτε ευθυνών προέρχονται από τις μετακινήσεις και τις μεταφορές των
παικτών που συμμετέχουν σε μια διοργάνωση. Η ΠΕΦΤ οφείλει να δίνει οδηγίες και
συμβουλές στους παίκτες για τα παραπάνω θέματα, αλλά παραμένει πλήρης ευθύνη των
παικτών, σε συνεργασία με τους διοργανωτές, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των
μετακινήσεων τους προς και από τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων.
2.9 Νομική Δικαιοδοσία
Η Υπογεγραμμένη Συμφωνία διέπεται και ακολουθεί την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία
και τελικό λόγο, σε τυχόν διαφωνίες των εμπλεκόμενων μερών, έχει η Ελληνική
Δικαιοσύνη.
2.10 Ανωτέρα Βία
Κανένα εμπλεκόμενο μέλος και συμμετέχων σε μια διοργάνωση θεωρείται υπεύθυνο για
αθέτηση των υποχρεώσεων ή των ευθυνών που του αναλογούν, όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας, όπως, πολεμικές ενέργειες, θεομηνίες, κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και τρομοκρατικές ενέργειες στην περιοχή(πόλη ή/και περιφέρεια) που
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λαμβάνει χώρα η διοργάνωση. Δεν θεωρούνται λόγοι ανωτέρας βίας οποιεσδήποτε
οικονομικές δυσκολίες των διοργανωτών ή και των χορηγών μιας διοργάνωσης.
2.11 Περιορισμένες Ευθύνες
Σε περίπτωση παραβίασης της Υπογεγραμμένης Συμφωνίας, όπως αναφέρεται στις
προηγούμενες παραγράφους η ΠΕΦΤ έχει δικαίωμα να αξιώσει χρηματικές αποζημιώσεις.
Κανένα μέρος της συμφωνίας και των συμφωνημένων δεν περιορίζει την ΠΕΦΤ να
διεκδικήσει επιπλέον αποζημιώσεις, σε περιπτώσεις που η ΠΕΦΤ θεωρήσει ότι ζημιώθηκε
περισσότερο των προβλεπομένων, από την παραβίαση της συμφωνίας.
2.12 Νόμοι του Κράτους
Οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους διέπουν οποιαδήποτε συμφωνία.
2.13 Δεοντολογία
Αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων στις διοργανώσεις της ΠΕΦΤ, όπως
ιδιοκτήτες, διοργανωτές, διαιτητές, χορηγοί, παίκτες και εκπρόσωποι των παραπάνω να
προασπίζουν και να διαφυλάττουν την ακεραιότητα του αθλήματος της τοιχοσφαίρισης.
Η δεοντολογία για την ακεραιότητα του αθλήματος περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζει
σχόλια προς τα μέσα ενημέρωσης, όπου αναίτια επιτίθενται στη διοργάνωση, στους
χορηγούς, σε παίκτες, σε επίσημους ή και στην ΠΕΦΤ. Οι υπεύθυνες και ενυπόγραφες
διαφωνίες και καταγγελίες εναντίον των πολιτικών και της παράβασης των κανονισμών
της ΠΕΦΤ δεν απαγορεύονται. Παρόλα αυτά, δημόσια σχόλια, που τα παραπάνω
πρόσωπα γνωρίζουν ή είναι σε θέση να γνωρίζουν, μπορούν να βλάψουν το κύρος, το
όνομα και οικονομικά συμφέροντα εκ των ιδιοκτητών, διοργανωτών, διαιτητών,
χορηγών, παικτών, εκπροσώπων αυτών και της ΠΕΦΤ, όπως αυτά εκφράζονται σε αυτό
το Κεφάλαιο.
2.13.1 Στοιχήματα
Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εμπλεκόμενο στις διοργανώσεις της ΠΕΦΤ να στοιχηματίζει.
Τα στοιχήματα δεν αποτελούν μέρος των αξιών της ΠΕΦΤ.
2.13.2 Εγγυήσεις και Δικαιώματα Εμφάνισης
Χρηματικά δικαιώματα εμφάνισης παικτών και εγγυήσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Καμιά
χρηματική αμοιβή δεν θα δίνεται στη διαπίστωση του παραπάνω.
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
3.1 Τόπος Διεξαγωγής και Παροχές
O διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην υπογεγραμμένη συμφωνία την
ακριβή τοποθεσία των γηπέδων στα οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες (π.χ. γυμναστήριο,
ξενοδοχείο, squash club, κλπ). Όλες οι διοργανώσεις διεξάγονται κυρίως σε μια
τοποθεσία. Είναι δυνατόν και έπειτα από συνεννόηση με την ΠΕΦΤ μια διοργάνωση να
χρησιμοποιήσει δυο τοποθεσίες, εντός των ορίων της ίδιας πόλης, αλλά με τα ίδια
χαρακτηριστικά γηπέδων και ίδιο ύψος tin.
3.1.1 Γήπεδα
Όλα τα γήπεδα πρέπει να είναι καθαρά, επαρκώς φωτισμένα και με κατάλληλο
αερισμό/κλιματισμό. Το ύψος του tin και για όλες τις διοργανώσεις είναι 48 εκατοστά.
3.1.1.1 Πατώματα
Τα πατώματα των γηπέδων πρέπει να είναι ξύλινα, ασταρωμένα αλλά αγυάλιστα.
Διευκρίνιση χρειάζεται όσον αφορά το αστάρωμα και το γυάλισμα των πατωμάτων:
Γυαλισμένο θεωρείται το πάτωμα όπου η τελική επεξεργασία του αποτελείται από
βερνίκι με αποτέλεσμα το πάτωμα να είναι γλιστερό. Αστάρωμα είναι η επεξεργασία του
πατώματος ώστε να κλείσουν οι πόροι του ξύλου, προστατεύοντας το από την υγρασία,
χωρίς όμως να χάνεται η πρόσφυση του. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να
αγωνιστούν σε γυαλισμένο πάτωμα και να ακυρωθεί η διοργάνωση. Με την παραβίαση
της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.1.2 Τοίχοι
Οι τοίχοι πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της World Squash Federation
(WSF). Με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν
αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.1.3 Θερμοκρασία και Κλιματισμός
Είναι απαραίτητο σε κάθε γήπεδο και κλειστό χώρο (αίθουσες αναμονής, αποδυτήρια
κλπ) μιας διοργάνωσης να παρέχονται κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, με
συστήματα ψύξης - θέρμανσης μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου. Ιδανικές συνθήκες
θεωρούνται οι θερμοκρασίες 15-20 βαθμών Κελσίου. Με την παραβίαση της παρούσας
παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.1.4 Φωτισμός
Ελάχιστος φωτισμός για τη διεξαγωγή ενός αγώνα θεωρείται φωτισμός 500lux σε
απόσταση ενός μέτρου από το πάτωμα. Με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου
είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.1.5 Συντήρηση
Όλες οι επιφάνειες, του κάθε γηπέδου, πρέπει να είναι καθαρές και να διατηρούνται
καθαρές μεταξύ των αγώνων, των games και όποτε καταστεί αναγκαίο (π.χ. πτώση
παίκτη, υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, κλπ). Με την παραβίαση της παρούσας
παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
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3.1.2 Βοηθητικά Γήπεδα/Ώρες Προπόνησης
Είναι σημαντικό να διατίθενται γήπεδα και ώρες χρήσης αυτών στους συμμετέχοντες
τουλάχιστον 24ώρες πριν την έναρξη των αγώνων. Μετά την έναρξη των αγώνων δεν
είναι υποχρεωτική η παραπάνω διάθεση γηπέδων. Με την παραβίαση της παρούσας
παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.3 Αίθουσα Αναμονής
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όλων των διοργανώσεων η παροχή κατάλληλου
χώρου αναμονής για τους παίκτες, των συνεργατών τους και του προσωπικού της
διοργάνωσης (Διαιτητές, προπονητές, εκπρόσωποι ΠΕΦΤ, κλπ). Με την παραβίαση της
παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4.
3.1.4 Αποδυτήρια και Ντουλάπια Αποδυτηρίων
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όλων των διοργανώσεων η παροχή σε όλους τους
παίκτες χώρου αποδυτηρίων, εξοπλισμένου με ντουλάπια ασφαλείας. Με την παραβίαση
της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.5 Πρώτες Βοήθειες - Φυσικοθεραπείες
Αποτελεί υποχρέωση κάθε διοργάνωσης η ύπαρξη στους χώρους της, μιας ομάδας
πρώτων βοηθειών, τόσο για τους παίκτες όσο και για το κοινό που παρακολουθεί ή
συνδράμει στους αγώνες. Πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα για κατάλληλο χώρο
παροχής πρώτων βοηθειών (συνήθως στα αποδυτήρια). Το κόστος παροχής πρώτων
βοηθειών βαρύνει αποκλειστικά τους διοργανωτές. Επιτρέπεται η ύπαρξη
φυσικοθεραπευτή, κατά τη διάρκεια των αγώνων, με αμοιβή και σε συμφωνία με τους
διοργανωτές. Με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν
αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.6 Μεταφορά Παικτών
Σε κάθε διοργάνωση πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, πρόβλεψη μεταφοράς των
παικτών, προς και από τα γήπεδα, στην περίπτωση που το ξενοδοχείο της διοργάνωσης
είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων. Στην περίπτωση χρήσης διπλής
τοποθεσίας παρέχεται δωρεάν μεταφορά των παικτών προς και από τα γήπεδα της
δεύτερης τοποθεσίας τουλάχιστον στην αρχή και στο τέλος της ημέρας. Με την
παραβίαση της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.7 Πλέξιμο Ρακετών
Σε κάθε διοργάνωση μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη, για πλέξιμο ρακετών (όχι δωρεάν)
Με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις
όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.1.8 Προνόμια Παικτών
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Είναι δυνατόν, με μέριμνα του διοργανωτή, να υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια στους
παίκτες που αγωνίζονται σε μια διοργάνωση, όπως ελεύθερη χρέωσης πρόσβαση αυτών
σε γυμναστήρια, μασάζ, spa, κλπ
3.1.9 Διατροφή Παικτών
Οι διοργανωτές δεν υποχρεούνται στην παροχή γευμάτων προς τους παίκτες.
3.1.10 Πόσιμο Νερό
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος στην παροχή δωρεάν καθαρού και φρέσκου νερού
(όχι απαραίτητα εμφιαλωμένου) προς όλους τους παίκτες. Με την παραβίαση της
παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4.
3.1.11 Υπεύθυνος Διοργάνωσης
Ο διοργανωτής, είτε είναι ένα άτομο, είτε περισσότερα, αποτελεί-αποτελούν τον κύριο
υπεύθυνο της διοργάνωσης, σε όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση,
ασφάλεια του τόπου διεξαγωγής και των αγώνων της διοργάνωσης. Φροντίζειφροντίζουν ώστε οι εγκαταστάσεις που φιλοξενούν την διοργάνωση να είναι σύμφωνες
με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ο διοργανωτής
συμμορφώνεται πάντα με το εγχειρίδιο της ΠΕΦΤ, σέβεται και τηρεί όλες τις αποφάσεις
που λαμβάνει ο εκπρόσωπος της στη διοργάνωση. Σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπου
της ΠΕΦΤ, ο διοργανωτής κρίνει και αποφασίζει επιτόπου για αλλαγές, σύμφωνα με τα
ισχύοντα διεθνή πρότυπα και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για επικοινωνία
και ενημέρωση της ΠΕΦΤ.
3.2 Πληροφορίες Διοργάνωσης
Όλες οι πληροφορίες μιας διοργάνωσης παρέχονται από την ΠΕΦΤ πριν την ημερομηνία
λήξης. Οι κατά το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται πριν τη λήξη των
εγγραφών καθιστούν ευκολότερες τις όποιες αλλαγές. Μετά τη λήξη των εγγραφών
οποιαδήποτε αλλαγή είναι στην κρίση της ΠΕΦΤ.
3.2.1 Εγγραφές Παικτών
Οι πληροφορίες που παρέχει μια διοργάνωση για την εγγραφή παικτών είναι:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

3.2.1.1 Τόπος Διεξαγωγής
Πλήρης διεύθυνση
Ύψος tin
Αριθμός γηπέδων, προδιαγραφές γηπέδων
Κατασκευαστής και τύπος μπαλών
3.2.1.2 Πακέτα Διαμονής
Όνομα ξενοδοχείου και πλήρης διεύθυνση του, στην περίπτωση προσφοράς (bonus).
Σε περίπτωση μη προσφοράς λίστα κοντινών ξενοδοχείων με τις παρακάτω
πληροφορίες
Κατηγορία ξενοδοχείου
Κανονικές τιμές (bed and breakfast)
Ειδικές τιμές για τη διοργάνωση
Λεπτομέρειες ιδιωτικής φιλοξενίας και κόστος αυτής (όπου προσφέρεται)
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3.2.1.3 Άτομα Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και Email για ένα τουλάχιστον άτομο επικοινωνίας
3.2.1.4 Τελετές Διοργάνωσης
1. Ημερομηνία, ώρα και τόπος τελετής (π.χ. sign-in, players party, κλπ)
2. Πότε η τελετή είναι υποχρεωτική και για ποιους παίκτες
3. Ενδυματολογικός κώδικας, όπου απαιτείται
3.2.1.5 Τρόπος Πληρωμών
Αναφέρεται αν οι χρηματικές αμοιβές δοθούν με επιταγές ή τις μετρητοίς.
1.
2.
3.
4.
5.

3.2.1.6 Οδηγίες Μετάβασης
Κοντινότερο αεροδρόμιο και κώδικας αυτού (π.χ. SKG Θεσσαλονίκη)
Πότε, αν και πως θα παραληφθούν οι παίκτες από το αεροδρόμιο κατά την άφιξη
τους
Άλλα μέσα μετάβασης (Λεωφορεία, τρένο, πλοία, κλπ)
Οδηγίες μετάβασης προς τον τόπο και το ξενοδοχείο της διοργάνωσης, από το
κοντινότερο αεροδρόμιο ή άλλο σταθμό, λιμάνι, κλπ
Οι παραπάνω οδηγίες να περιλαμβάνουν αποστάσεις, διάρκεια και κόστη.

3.3 Πρόσθετες Παροχές (bonus)
Οι πρόσθετες παροχές (bonus) μιας διοργάνωσης προστίθενται στις χρηματικές αμοιβές
(prize-money) ώστε το σύνολο των αμοιβών να πληρούν τα κριτήρια κατηγορίας της
διοργάνωσης (αστέρια), όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
3.3.1 Παροχές Ξενοδοχείων
Για τη χρήση του ξενοδοχειακού bonus απαιτούνται, τουλάχιστον, τα παρακάτω:
1. Παρέχεται για όλους τους παίκτες του κυρίως ταμπλό, για τη νύχτα πριν τις
υποχρεώσεις του κυρίως ταμπλό και μέχρι το πρωί μετά τον τελικό της διοργάνωσης
2. Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας, τουλάχιστον, 3***
3. Δυο κρατήσεις σε διπλό δωμάτιο με χωριστά κρεβάτια
4. Το πρωινό να συμπεριλαμβάνεται
5. Η απόσταση από τον τόπο των αγώνων να μην απέχει πάνω από 30΄λεπτά της ώρας
με αυτοκίνητο
6. Να προσφέρεται δωρεάν προγραμματισμένη μεταφορά των παικτών, σε περίπτωση
που η τοποθεσία των αγώνων δεν έχει πεζή πρόσβαση.
Με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις
όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.3.2 Παροχές Ιδιωτικής Φιλοξενίας
1. Παρέχεται για όλους τους παίκτες του κυρίως ταμπλό, για τη νύχτα πριν τις
υποχρεώσεις του κυρίως ταμπλό και μέχρι το πρωί μετά τον τελικό της διοργάνωσης
2. Μονή κράτηση σε δωμάτιο με λουτρό
3. Ένα γεύμα την ημέρα(κυρίως πρωινό)
4. Η απόσταση από τον τόπο των αγώνων να μην απέχει πάνω από 30΄λεπτά της ώρας
με αυτοκίνητο
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5. Λογική μεταφορά των παικτών, σε περίπτωση που η τοποθεσία των αγώνων δεν έχει
πεζή πρόσβαση.
Με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να ζητηθούν αποζημιώσεις
όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
3.4 Διοργανωτής
Ο Διοργανωτής πρέπει να έχει γνώση του παρόντος εγχειριδίου, καθώς αποτελεί τον
τελικό κριτή, που παραβρίσκεται στην διοργάνωση, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας
το σχεδιασμό της ΠΕΦΤ. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και σε περίπτωση
παρατήρησης οποιοδήποτε επεισοδίου, που κατά τη γνώμη του/της συνιστά παραβίαση
των κανονισμών, ενημερώνει την ΠΕΦΤ. Με τη λήξη της διοργάνωσης συντάσσει
γραπτή αναφορά και μόνο στην περίπτωση που υπήρξαν επεισόδια παραβίασης
κανονισμών.
3.5 Διαιτησία και Διαιτητές
Όλοι οι διοργανωτές πρέπει να ορίζουν το Διαιτητή της Διοργάνωσης (Επιδιαιτητή). Το
όνομα αυτού, η διεύθυνση του, κλπ γνωρίζονται εκ των προτέρων στην ΠΕΦΤ.
Υπεύθυνος για την τοποθέτηση, επίβλεψη και κατανομή των διαιτητών σε όλους τους
αγώνες της διοργάνωσης, είναι ο διοργανωτής αυτής και είναι δυνατόν να μεταβιβάσει
την παραπάνω αρμοδιότητα του στον Επιδιαιτητή της Διοργάνωσης.
3.5.1 Επιδιαιτητές Διοργάνωσης
Τα καθήκοντα των επιδιαιτητών περιγράφονται στο εγχειρίδιο διαιτησίας και είναι
απαραίτητο να τηρείται, αυτό για την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης. Τόσο οι
διοργανωτές όσο και οι Επιδιαιτητές των διοργανώσεων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
ώστε σε κάθε αγώνα να υπάρχει διαιτητής (Σύστημα marker-referee) ή κεντρικός
διαιτητής (Σύστημα 3 διαιτητών).
3.5.2 Σύστημα 3 Διαιτητών
Η χρήση του συστήματος των 3 διαιτητών είναι υποχρεωτική σε όλους τους τελικούς
όλων των κατηγοριών των διοργανώσεων της ΠΕΦΤ και στους ημιτελικούς και τελικούς
των διοργανώσεων 4**** και 5*****. Το σύστημα των 3 διαιτητών αναλύεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Μήπως πρέπει να αλλαχτεί?
3.5.3 Σύστημα Marker-Referee
Η χρήση του συστήματος marker-referee απαιτεί από τους παίκτες τις υπηρεσίες τους
ως markers και ως διαιτητές. Αυτό αναφέρεται ρητά κατά τη διαδικασία εγγραφής των
παικτών και στο sign-in της διοργάνωσης. Στους αγώνες όπου δεν απαιτείται η ύπαρξη
κεντρικού διαιτητή (Σύστημα 3 διαιτητών) ο ηττημένος παίκτης του προηγούμενου
αγώνα είναι ο διαιτητής του επόμενου αγώνα και ο νικητής ο marker. Οι παίκτες αυτοί,
που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα τους, είναι υπεύθυνοι για την εύρεση κατάλληλου
αντικαταστάτη τους, στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να διαιτητεύσουν,
ενημερώνοντας τον επιδιαιτητή της διοργάνωσης. Οι παίκτες που δεν ενημερώνουν και
αναίτια δεν ασκούν καθήκοντα διαιτησίας αναφέρονται (από τον επιδιαιτητή) στην
ΠΕΦΤ, που αποφασίζει για πειθαρχικές ποινές επί των παικτών.
3.5.4 Επιδιαιτητές Ανοικτών Διοργανώσεων
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Σε όλες τις ανοικτές διοργανώσεις της ΠΕΦΤ 1*, 2** και 3*** απαιτείται ένας
επιδιαιτητής. Στις ανοικτές διοργανώσεις 4**** και 5***** απαιτούνται δυο
επιδιαιτητές.
3.5.5 Επιδιαιτητές Διοργανώσεων Ελληνικής Λίγκας
Σε όλες τις αγωνιστικές της Ελληνικής Λίγκας της ΠΕΦΤ απαιτείται ένας επιδιαιτητής.
3.5.6 Επιδιαιτητές Διοργανώσεων Τοπικής Λίγκας
Στις αγωνιστικές μιας Τοπικής Λίγκας δεν απαιτείται επιδιαιτητής.
3.5.7 Πειθαρχικές Αναφορές
Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών της ΠΕΦΤ, που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο, αλλά και της δεοντολογίας, των νόμων του Κράτους, κλπ όπως αναλύονται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 αναφέρονται από τον διαιτητή του αγώνα ή τον διοργανωτή,
συντάσσοντας την επίσημη Έκθεση Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της ΠΕΦΤ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) και αποστέλλοντας την στην ΠΕΦΤ εντός πέντε εργάσιμων ημερών
από την λήξη της διοργάνωσης. Η ΠΕΦΤ αποφασίζει μόνο επί της επίσημης Έκθεσης
Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, καθώς καμιά άλλη αναφορά δε γίνεται δεκτή. Η ΠΕΦΤ έχει
το δικαίωμα να εφαρμόσει πειθαρχικές ποινές και χωρίς την ύπαρξη ανάλογης Έκθεσης
Πειθαρχικών Παραπτωμάτων.
3.5.7.1 Πειθαρχική Επιτροπή
Η ΠΕΦΤ για την υποβοήθηση του έργου της συγκροτεί πενταμελής (3 τακτικά μέλη και
2 σύμβουλοι) να γίνει απλά τριμελή ? Πειθαρχική Επιτροπή, που. Προτείνεται από το
Δ.Σ. και αποτελείται από μέλη της ΠΕΦΤ. Είναι αρμόδια για την τήρηση του πειθαρχικού
κώδικα ΠΕΦΤ, όπως αναλύεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8, του παρόντος εγχειριδίου.
3.6 Μέσα Ενημέρωσης
Τα μέσα ενημέρωσης είναι απολύτως απαραίτητα για την προώθηση της ΠΕΦΤ και των
διοργανώσεων της. Γι αυτόν το λόγο η ΠΕΦΤ ορίζει ένα μέλος του Δ.Σ. της για την
ανάπτυξη των δημόσιων σχέσεων και την επικοινωνία μεταξύ διοργανωτών και όλων
των μέσων. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε διοργάνωσης η δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων, όλων των αγώνων, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διεξαγωγής.
3.6.1 Τηλεόραση
Αποτελεί απόλυτη ευθύνη του διοργανωτή η τηλεοπτική κάλυψη μέρους ή ολόκληρης
της διοργάνωσης, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα. Ο διοργανωτής εισηγείται, με γραπτή
δήλωση, για την συγκατάθεση της ΠΕΦΤ, στα παραπάνω. Η ΠΕΦΤ κατέχει όλα τα
τηλεοπτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβάνοντας δορυφορικές και video μεταδόσεις.
3.6.2 Video
Ζωντανές βιντεοσκοπήσεις επιτρέπονται μόνο με τη συγκατάθεση της ΠΕΦΤ.
3.6.3 Video Review
Μαγνητοσκοπημένες επισκοπήσεις των διοργανώσεων επιτρέπονται μόνο με τη
συγκατάθεση της ΠΕΦΤ.
3.6.4 Web Streaming
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Όλα τα διαδικτυακά και άλλων ψηφιακών μέσων, δικαιώματα ανήκουν
εξ
ολοκλήρου στην ΠΕΦΤ. Ο διοργανωτής εισηγείται, με γραπτή δήλωση, για την
συγκατάθεση της ΠΕΦΤ στο web streaming μέσω διαφόρων ιστοσελίδων, τηλεόρασης ή
άλλων μέσων.
3.6.5 Τύπος
Δελτία τύπου σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ επιτρέπονται μόνο με τη συγκατάθεση της
ΠΕΦΤ.
3.7 Προβολή Διοργανώσεων
Όλες οι διοργανώσεις, υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ, δεσμεύονται να ακολουθούν και να
τηρούν οδηγίες της ΠΕΦΤ, που ανακοινώνονται και εκφράζονται μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας της.
3.7.1 Συνεργάτες ΠΕΦΤ
Όπως με τη συμφωνία διοργάνωσης, η ΠΕΦΤ, έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνίες
με τρίτους (χορηγούς, δωρητές κλπ) για την εξασφάλιση ειδικών προνομίων. Η ΠΕΦΤ
έχει το δικαίωμα αλλαγής των τίτλων διοργανώσεων και να προσθέσει ονόματα
χορηγών κλπ.
3.7.2 Διαφημίσεις ΠΕΦΤ
Όλες οι διοργανώσεις δέχονται, χωρίς χρέωση, τη χρήση διαφημιστικού υλικού που
τους παρέχεται από την ΠΕΦΤ. Τα λογότυπα της ΠΕΦΤ πρέπει να περιέχονται σε όλα τα
έντυπα που χρησιμοποιεί η διοργάνωση.
3.7.3 Διαφημιστικό Υλικό
Το διαφημιστικό υλικό των διοργανώσεων περιλαμβάνει αφίσες (posters), banners εντός
και εκτός των χώρων των αγώνων συμπεριλαμβανομένων και των γηπέδων.
3.7.4 Website ΠΕΦΤ
Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΕΦΤ είναι: www.insquash.gr.
3.7.5 Tournament Software/Αποτελέσματα Αγώνων
Η ΠΕΦΤ χρησιμοποιεί το λογισμικό tournament software όπου αναρτώνται οι
προκηρύξεις των διοργανώσεων και γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές (entries), οι
τοποθετήσεις (seedings) και οι κληρώσεις των διοργανώσεων. Επίσης στην ιστοσελίδα
www.tournamentsoftware.com αναρτώνται το πρόγραμμα των αγώνων (draw), το
ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων (draw timetable) και τα αποτελέσματα των αγώνων.
Τα αποτελέσματα των αγώνων χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους, τόσο για την
κατάταξη του κάθε παίκτη, όσο και για την εξαγωγή του ατομικού επιπέδου του κάθε
παίκτη, από το λογισμικό Squash Levels.
3.7.6 Θεατές Αγώνων
Αποτελούν επιπλέον παροχές μιας διοργάνωσης, όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και
η λήψη μέτρων για την ασφάλεια και την υγιεινή των θεατών που παρακολουθούν
καθισμένοι τους αγώνες. Υπεύθυνοι για τα παραπάνω είναι οι έχοντες τις άδειες
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της
κίνησης των θεατών, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των διαιτητών και των
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παικτών, τόσο εντός των αγωνιστικών χώρων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή των
εγκαταστάσεων. Για τους παραπάνω λόγους, ο διοργανωτής ζητάει το σεβασμό και τη
συνεργασία των θεατών.
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4. ΑΓΩΝΕΣ
Όλοι οι αγώνες όλων των διοργανώσεων υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ διεξάγονται
σύμφωνα τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοιχοσφαίρισης
(World Squash Federation-WSF). Οι κανονισμοί βρίσκονται στη διεύθυνση:
http://www.worldsquash.org και μετάφραση αυτών στα Ελληνικά στη διεύθυνση:
http://insquash.gr/wp-content/uploads/2015/12/Rules-of-Singles-Squash-2014-V2014GR.pdf
http://www.worldsquash.org/wp-content/uploads/2018/11/190101_Rules-ofSingles-Squash-2019-V1-1.pdf αυτό ειναι το λινκ για τους κανόνες 2019
4.1 Συμμετοχές (entries)
Όλοι οι συμμετέχοντες παίκτες αποδέχονται την τοποθέτηση τους σε σειρά/λίστα (entry
list), σύμφωνα με την θέση τους στην Ελληνική Κατάταξη ΠΕΦΤ. Παίκτες με τον ίδιο
αριθμό κατάταξης τοποθετούνται στη λίστα, κατά προτεραιότητα και σύμφωνα τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Αριθμός συμμετοχών σε διοργανώσεις ΠΕΦΤ (εκτός του μηδενός)
2. Θέση κατάταξης προηγούμενου μήνα, σε σχέση με τον τρέχων μήνα όπου υπάρχει
ίδιος αριθμός κατάταξης
3. Αριθμός συμμετοχών σε διοργανώσεις ΠΕΦΤ τον προηγούμενο μήνα (εκτός του
μηδενός)
4. Τυχαία, μετά τα παραπάνω
4.1.1 Συμμετοχές Online
Όλοι οι παίκτες εγγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, και με τον αριθμό μητρώου
ΠΕΦΤ, που τους έχει δοθεί από την ΠΕΦΤ, μέσω του λογισμικού tournament software.
Ο αριθμός μητρώου ΠΕΦΤ είναι αυστηρά προσωπικός και δεν επιτρέπεται η
γνωστοποίηση του σε άλλο άτομο.
Οι εγγραφές (entries), οι τοποθετήσεις (seeding), οι κληρώσεις, το πρόγραμμα των
αγώνων (draw) και το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων γίνονται και εμφανίζονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.tournamentsoftware.com και μέσω της ιστοσελίδας
της ΠΕΦΤ. Καμιά προφορική αίτηση εγγραφής δε γίνεται δεκτή και για καμία
διοργάνωση. Η ΠΕΦΤ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη έγκυρης –
έγκαιρης εγγραφής παίκτη σε λόγους που οφείλονται στο λογισμικό. Αποτελεί ευθύνη
του παίκτη να ελέγξει ότι το λογισμικό έκανε δεκτή την εγγραφή του. Η ΠΕΦΤ έχει κάθε
δικαίωμα να ελέγχει τις τελικές λίστες εγγραφών, συμπεριλαμβανομένων των καρτών
ελευθέρας (wildcards) τις αντιστοιχίσεις παικτών (assimilations) και τις εγγραφές των μη
μελών της.
4.1.2 Κάρτες Ελευθέρας (wildcards)
Οι κάρτες ελευθέρας (wildcards-WC) δίνονται σε Έλληνες να βάλουμε μόνο ξένους?
παίκτες για τη συμμετοχή τους, μόνο στο κυρίως ταμπλό μιας διοργάνωσης, μετά από
εισήγηση του διοργανωτή και συμφωνία της ΠΕΦΤ. Κάθε διοργάνωση έχει το δικαίωμα
για μια μόνο WC και ισχύουν τα εξής:εδώ σωστά είπε ο Μάριος μήπως να είχαμε
τη δυαντότητα για περισσότερες WC?
1. Ο διοργανωτής επιβεβαιώνει το όνομα του παίκτη, που θα λάβει WC, πριν την
ημερομηνία λήξης των εγγραφών
2. Ο παίκτης που θα λάβει WC πρέπει να είναι μέλος της ΠΕΦΤ
3. Ο παίκτης πρέπει να εγγραφεί on-line όπως στην παράγραφο 4.1.1
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4. Ο παίκτης που θα λάβει WC δεν μπορεί να την ξαναπάρει για περίοδο 12 μηνών.
Όσες διοργανώσεις το επιθυμούν, μπορούν να προτείνουν και αναπληρωματικό παίκτη,
για WC, σε περίπτωση αποχώρησης, απόσυρσης, τιμωρίας, κλπ του κυρίως
προτεινόμενου παίκτη μέχρι την ημερομηνία λήξης των αποσύρσεων. Με την παρέλευση
της ημερομηνίας λήξης των αποσύρσεων καμιά αλλαγή επί των WC γίνεται δεκτή. Σε
αυτή την περίπτωση ο παίκτης που προτάθηκε θεωρείται ότι χρησιμοποίησε τη WC και
δεν μπορεί να την ξαναπάρει για περίοδο 12 μηνών. Ο παίκτης με WC πρέπει να έχει
κατάταξη χαμηλότερη από την κατάταξη του τελευταίου παίκτη που συμπληρώνει το
κυρίως ταμπλό.
4.1.3 Αντιστοιχίσεις Παικτών (assimilations)
Στις ανοικτές (Open) διοργανώσεις οι τοποθετήσεις παικτών σε σειρά/λίστα (entry list),
από Χώρες εκτός Ελλάδας γίνονται με αντιστοίχιση (assimilation), με τη σύμφωνη
γνώμη της ΠΕΦΤ και με ευθύνη των διοργανωτών. Αντιστοίχιση είναι η τοποθέτηση
ενός ξένου παίκτη, αναλόγως του επιπέδου του, μεταξύ Ελλήνων παικτών. Αν ο ξένος
παίκτης διαθέτει επίπεδο, σύμφωνα με το level system, τότε τοποθετείται στην ανάλογη
θέση. Αν δεν διαθέτει επίπεδο και για παράδειγμα ο ξένος Χ παίκτης, κερδίζει τον Β
Έλληνα παίκτη και χάνει από τον Α Έλληνα παίκτη τοποθετείται μεταξύ του Α και Β.
4.1.4 Μη Μέλη ΠΕΦΤ
Οι Έλληνες παίκτες, μη μέλη της ΠΕΦΤ μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε ανοικτές
(Open) διοργανώσεις και τοποθετούνται στις τελευταίες θέσεις της λίστας εγγραφών
(entry list).
4.1.5. Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Όλες οι διοργανώσεις έχουν καταληκτική ημέρα online εγγραφών την ημέρα Κυριακή,
πριν την έναρξη των αγώνων, και ώρα Ελλάδας 11:59 (GMT+3). Καμιά εγγραφή (entry)
δε γίνεται δεκτή πέραν της παραπάνω ώρας και ημέρας. Οι online αποσύρσεις έχουν
καταληκτική ημέρα απόσυρσης την Κυριακή, πριν την έναρξη των αγώνων και ώρα
Ελλάδας 18:00 (GMT+3). Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες αναφέρονται στο
tournamentsoftware. Μετά την λήξη των παραπάνω ημερομηνιών οι παίκτες δεν
μπορούν να αποσυρθούν χωρίς να ενημερώσουν τον διοργανωτή ή την ΠΕΦΤ. Η
απόσυρση μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι δυνατόν να επισύρει ποινή στον ή
στους παίκτες.
4.1.6 Ακούσιες Αποσύρσεις
Αν η εκπρόθεσμη απόσυρση οφείλεται σε λάθος του λογισμικού, η ΠΕΦΤ δικαιούται να
επανατοποθετήσει τον παίκτη στη λίστα εγγραφών.
4.2 Διαγράμματα/Ταμπλό Αγώνων (Draws)
Όλα τα διαγράμματα/Ταμπλό (Draws) των διοργανώσεων, υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ,
χρησιμοποιούν την τελευταία έκδοση της Κατάταξης ΠΕΦΤ (RANKING), κατά τον μήνα
έναρξης τους. Οι παίκτες τοποθετούνται στα ταμπλό σε διακριτές θέσεις βάσει της
κατάταξης ΠΕΦΤ. Το ταμπλό εξάγεται ηλεκτρονικά από το λογισμικό tournament
software και με τυχαία μέθοδο.
4.2.1. Μέγεθος Διαγράμματος/Ταμπλό (Draw size)
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Όλες οι διοργανώσεις έχουν κυρίως ταμπλό, μεγέθους τουλάχιστον 16 (Draw-16), για
τους άνδρες και κυρίως ταμπλό, μεγέθους τουλάχιστον 8 (Draw-8) για τις γυναίκες και
σύμφωνα με την παρ. 1.1.2
4.2.2. Τοποθετήσεις Διαγράμματος/Ταμπλό (seedings)
1. Για ταμπλό 16: seed 4 παίκτες.
2. Για ταμπλό 32: seed 8 παίκτες.
3. Για ταμπλό 64: seed 16 παίκτες.
4.2.3. Byes
Όταν υπάρχει ανάγκη byes για το κλείσιμο του ταμπλό, αυτά τοποθετούνται αναλόγως
του υψηλότερου seed παίκτη και βάσει κατάταξης ΠΕΦΤ (π.χ. για 3 byes στους seed 1,
seed 2 και seed 3, όχι τυχαία στους seed 3-4).
Σε διοργανώσεις με περισσότερα του ενός ταμπλό (Κύριο ταμπλό, δεύτερο, τρίτο, κτλ)
και για τη συμπλήρωση αυτών δύνεται η δυνατότητα byes ως εξής:
1. Για ταμπλό 16: byes 4.
2. Για ταμπλό 32: byes 8.
3. Για ταμπλό 64: byes 12.
4.2.4. Δημοσίευση Διαγράμματος/Ταμπλό
Όλα τα ταμπλό δημοσιοποιούνται μέσω του λογισμικού tournamentsoftware.
4.2.5. Κληρώσεις Ταμπλό (Main Draw)
Η ΠΕΦΤ πραγματοποιεί την κλήρωση online και δημοσιεύει τα ταμπλό μέχρι την 16:00
ώρα Ελλάδας (GMT+3), την πρώτη Τρίτη μετά τη λήξη των εγγραφών.
4.2.6. Προκριματικά ή/και Άλλα Ταμπλό
Η ΠΕΦΤ πραγματοποιεί την κλήρωση online και δημοσιεύει τα υπόλοιπα ταμπλό μέχρι
την 20:00 ώρα Ελλάδας (GMT+3), την πρώτη Τρίτη μετά τη λήξη των εγγραφών.
4.2.7. Ασυμπλήρωτα Ταμπλό
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγραφές για τη συμπλήρωση του
κυρίως ταμπλό, η ΠΕΦΤ δύναται να παρατείνει το χρόνο λήξης των εγγραφών, όχι
πέραν της πρώτης Τετάρτης μετά τη λήξη της αρχικά προγραμματισμένης λήξης των
εγγραφών και ώρας Ελλάδας 13:00 (GMT+3).
4.3. Πρόγραμμα Αγώνων
Εφιστάται η προσοχή στα παρακάτω:
1. Ο κάθε παίκτης μπορεί να παίξει μέχρι και δυο γύρους ανά ημέρα και με διαφορά 3
ωρών, στο ταμπλό που είναι τοποθετημένος. Εξαιρούνται οι αγώνες κατάταξης.
2. Οι ημιτελικοί, του κυρίως ταμπλό, να διεξάγονται σε διαφορετική ημέρα από τον
τελικό.
4.3.1. Ώρες Έναρξης Αγώνων
Οι αγώνες ξεκινούν, καθημερινά, 10:00 ώρα Ελλάδας (GMT+3).
4.3.2. Ξεκούραση Μεταξύ των Αγώνων
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Η διάρκεια ξεκούρασης μεταξύ των αγώνων καθορίζεται στις 3 ώρες, για τους αγώνες
του κυρίως ταμπλό.
4.3.3. Play-Offs
Για την ανάδειξη του τρίτου νικητή/νικήτριας και σε όλα τα ταμπλό μιας διοργάνωσης
διεξάγεται αγώνας Play-Off μεταξύ των ηττημένων των ημιτελικών. Αγώνας Play-Off
δεν διεξάγεται στο ταμπλό plate/consolation.
Σε κυρίως ταμπλό 16 διεξάγονται όλοι οι αγώνες Play-Off και για όλες τις θέσεις
(Σύστημα Monrad) και δεν διεξάγεται στα ταμπλό plate/consolation.
Σε ταμπλό 32 και σε ταμπλό 64 καταρτίζονται ταμπλό plate/consolation.
4.3.4. Αναπρογραμματισμός Αγώνων
Ο αναπρογραμματισμός (αλλαγή ώρας διεξαγωγής) ενός αγώνα επιτρέπεται μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν λογικού αιτήματος του παίκτη προς το διοργανωτή και
είναι στη κρίση του διοργανωτή και μόνο.
4.4. Αποσύρσεις
Οι αποσύρσεις μπορούν να γίνουν πριν τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας εγγραφών,
χωρίς επιβολή ποινής. Κάθε καθυστερημένη απόσυρση επισύρει τιμωρία, δηλ επιβολή
ποινής. Ποινή απόσυρσης είναι ο μηδενισμός.
4.4.1. Εμπρόθεσμες Αποσύρσεις
Εμπρόθεσμη απόσυρση είναι η απόσυρση πριν τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας
εγγραφών, χωρίς επιβολή ποινής/μηδενισμό.
4.4.2. Εκπρόθεσμες Αποσύρσεις
Εκπρόθεσμη απόσυρση είναι η απόσυρση μετά πριν τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας
εγγραφών, με επιβολή ποινής, δηλαδή μηδενισμό
4.4.3. Μη Εμφάνιση/Αποτυχία Εμφάνισης
Όποιος παίκτης δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί εντός 10 λεπτών της ώρας από την ώρα
που έχει προγραμματιστεί και ανακοινωθεί η
έναρξη του αγώνα του, επιβάλλεται
ποινή μηδενισμού. Το παραπάνω καλείται “no show” ή “w.o. (walkover)” και ο
αντίπαλος παίκτης περνάει bye.
4.5. Μηδενισμοί
Μηδενισμός είναι η ποινή λήψης 0 βαθμών στον παίκτη που του επιβάλλεται, σε
οποιοδήποτε γύρο και αγώνα της διοργάνωσης και χρέωση της συμμετοχής του στην
ίδια διοργάνωση.
4.5.1. Πειθαρχικοί Μηδενισμοί
Μηδενισμός για πειθαρχικούς λόγους είναι ο μηδενισμός για λόγους εκπρόθεσμης
αποχώρησης, μη εμφάνιση ή αποτυχία εμφάνισης και για πειθαρχικούς λόγους από τον
διαιτητή.
4.5.1.1.
Επαναλαμβανόμενοι Μηδενισμοί
Παίκτης που μηδενίζεται 4 φορές σε διάστημα 12 μηνών, αποβάλλεται για 3 μήνες από
τις διοργανώσεις που διεξάγονται με την αιγίδα της ΠΕΦΤ.
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4.5.2. Ιατρικοί Μηδενισμοί
Μηδενισμός για ιατρικούς λόγους είναι ο μηδενισμός παίκτη που αποχωρεί από τις
αγωνιστικές του υποχρεώσεις για λόγους ασθένειας ή τραυματισμού και αποτυγχάνει να
προσκομίσει τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά.
4.5.2.1.
Ιατρικά Δικαιολογητικά
Ο παίκτης που αποχωρεί από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για λόγους ασθένειας ή
τραυματισμού είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην ΠΕΦΤ, υπογεγραμμένη
γνωμάτευση νοσοκομειακού ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση του παίκτη,
με ημερομηνία και ώρα.
4.5.2.2 Κατά τη διάρκεια των Αγώνων
Δεν απαιτούνται ιατρικά δικαιολογητικά, αν κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι
αδιαμφισβήτητη η ασθένεια ή ο τραυματισμός παίκτη και επιβεβαιωθεί από το διαιτητή
του αγώνα.
4.6 Χωρίς Μηδενισμό
Οι εκπρόθεσμες αποχωρήσεις δεν επιφέρουν ποινή μηδενισμού όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας όπως περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
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5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
5.1 Υποχρεώσεις Παικτών
Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν σε διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ
δεσμεύονται στα παρακάτω:
5.1.1 Δήλωση Συμμετοχής
Με τη συμμετοχή μου στους αγώνες της διοργάνωσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι
αποδέχομαι τους κανονισμούς του εγχειριδίου ΠΕΦΤ και της προκήρυξης και
ότι είμαι απολύτως υγιής και έτοιμος (σωματικά και ψυχικά) για την
συμμετοχή μου στον συγκεκριμένο αγώνα, αντιλαμβανόμενος όλους τους
πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την συμμετοχή μου σε αυτόν. Κατ’
επέκταση, συμμετέχω αποκλειστικά και μόνο με δική μου ευθύνη και
παράλληλα αναγνωρίζω ότι οι διοργανωτές, όπως και κάθε πρόσωπο που
εργάζεται και εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διοργάνωση του
συγκεκριμένου αγώνα, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη απέναντί μου για
τυχόν τραυματισμό μου, καταστροφή ή απώλεια προσωπικού εξοπλισμού ή
αντικειμένων, πριν κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα. Δεν απαιτώ
καμία αποζημίωση για φωτογραφίες, βίντεο, στιγμιότυ πα, αποτελέσματα με
προσωπικά μου στοιχεία ή συνεντεύξεις μου κατά την διάρκεια της
διοργάνωσης, που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή ή τους
χορηγούς για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Με την υπογραφή
του παρόντος αποδέχομαι τους παραπά νω όρους και δηλώνω την
πραγματικότητα των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία θα καταχωρηθούν
και διαφυλαχτούν σύμφωνα με τις αρχές των προσωπικών δεδομένων.
By my participation in the tournament, I solem nly declare that I
accept the PEFT rule book,the contract and tha t I am completely
healthy and ready (physically and mentally) for my participation in
this event, I realize all the potential risks arising from my
participation in it. Thus participate solel y on my own responsibility,
while acknowledging tha t the organizers, and anyone who works or
is involved in any way with the organization of this event, do not
bear any responsibility to me for any injuries, loss or equipment or
loss of personal property before, during or after the match. I do not
claim any compensation for photos, videos, snapshots, results with
my personal information or interviews me during the event, which
may be used by the organizer and sponsors for informational or
advertising purposes. By signing this form I accept the above terms
and declare the reality of my personal data, which will be registered
and protected according to the principles of personal data .
5.1.2 Επικοινωνία
Κάθε παίκτης φροντίζει να επικοινωνεί και να γνωρίζει το τηλέφωνο του στους
υπεύθυνους της διοργάνωσης, για οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός του αφορά και έχει
σχέση με τον ίδιο, τους θεατές, τους υποστηρικτές και συνοδούς του, κλπ.
5.1.3 Ντόπινγκ
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Η ΠΕΦΤ και ο εκάστοτε διοργανωτής έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν, οποτεδήποτε,
έλεγχο αντιντόπινγκ, σε οποιονδήποτε παίκτη και παίκτρια, της διοργάνωσης και
σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η WSF (World Squash Federation).
5.1.4 Στοιχήματα
Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να στοιχηματίζει ή και να εμπλέκεται με οιονδήποτε
τρόπο σε στοιχήματα. Παραβίαση του παραπάνω προκαλεί την αποπομπή των
εμπλεκομένων στην Ελληνική Δικαιοσύνη και χρηματικές ποινές.
5.1.5 Συνεντεύξεις και Δημοσιότητα
Συστήνεται σε παίκτες, που τους ζητηθεί συνέντευξη, σχολιασμός, λήψη φωτογραφιών,
κλπ να τα παραχωρούν. Αποτελεί, όμως, δικαίωμα τους η λογικά αιτιολογημένη άρνηση
παραχώρησης.
5.1.6 Προσωπικά Δεδομένα
Κάθε παίκτης δηλώνει αληθή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από
τον διοργανωτή και την ΠΕΦΤ και χρησιμοποιούνται για το προγραμματισμό και τη
διεξαγωγή των αγώνων. Τα προσωπικά δεδομένα των παικτών δεν παραχωρούνται σε
άλλα μέλη της ΠΕΦΤ ούτε σε άλλους συνεργάτες, εμπορικούς και μη. Κάθε παίκτης έχει
τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά του δεδομένα
(άρθρα 11 και 13 του Ν.2472/1997), με την υποβολή γραπτού αιτήματος.
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6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ
6.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Για κάθε ανοικτή (open) διοργάνωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο Έλληνες όσο και
ξένοι αθλητές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της ΠΕΦΤ, όπως αναλύονται στις
προηγούμενες παραγράφους.
Για κάθε λίγκα (που αποτελεί κλειστή (closed) διοργάνωση), δικαίωμα συμμετοχής
έχουν μόνο εγγεγραμμένα και οικονομικά ενήμερα μέλη της ΠΕΦΤ.
6.2 Πληρωμές Συνδρομών και Συμμετοχών
Κάθε παίκτης μέλος της ΠΕΦΤ πληρώνει ετήσια συνδρομή στην ΠΕΦΤ, που ισχύει για
μια αγωνιστική περίοδο (15 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους έως 15 Ιουλίου του
επόμενου έτους). Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται από χρόνο σε χρόνο από το Δ.Σ. της
ΠΕΦΤ. Παίκτης που δεν είναι οικονομικά ενήμερος ως προς την ετήσια συνδρομή του
στην ΠΕΦΤ δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα και τα προνόμια του παίκτη μέλους,
μέχρι να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες του απέναντι στην ΠΕΦΤ.
Στις ανοικτές (open) διοργανώσεις όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν μη μέλη της ΠΕΦΤ
και ξένοι παίκτες αυτοί καταβάλλουν κόστος συμμετοχής υψηλότερο από τα μέλη
παίκτες της ΠΕΦΤ.
6.3 Συμπεριφορά
Η συμπεριφορά όλων των παικτών και για όλες τις διοργανώσεις, οφείλει να είναι όπως
αρμόζει σε έναν αθλητή με ήθος και σεβόμενος τους χώρους φιλοξενίας του, το άθλημα
που αγωνίζεται, τις οδηγίες των διοργανωτών και τα δικαιώματα των συμπαικτών, των
θεατών και άλλων.
6.3.1 Πειθαρχική Διαδικασία
Η ΠΕΦΤ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα όποτε συμβεί παράβαση των
κανονισμών της ΠΕΦΤ, που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, αλλά και της
δεοντολογίας, των νόμων του Κράτους, κλπ όπως αναλύονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 και
σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα ΠΕΦΤ. Η πειθαρχική διαδικασία αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11.
6.4 Ένδυση και Υπόδηση
Για κάθε διοργάνωση, όλοι και όλες, παίκτες και παίκτριες είναι υποχρεωμένοι να
ακολουθούν τους κανόνες ένδυσης και συμπεριφοράς που έχει θεσπίσει η WSF (World
Squash Federation). Σε περίπτωση προβλήματος την τελική λύση δίνει ο Επιδιαιτητής
της διοργάνωσης.
6.5 Καταγγελίες και Παράπονα
Οι διοργανωτές απαιτείται να ακολουθούν το εγχειρίδιο ΠΕΦΤ. Όποιος παίκτης θεωρήσει
ότι έχει αδικηθεί, το αναφέρει άμεσα στην ΠΕΦΤ. Η ΠΕΦΤ υποχρεούται να εξετάσει όλες
τις καταγγελίες του παίκτη στην μεγαλύτερη δυνατή έκταση τους.
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7. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΠΕΦΤ
7.1 Έκδοση Κατάταξης και Επίπεδο Παικτών
Η ΠΕΦΤ χρησιμοποιεί για τα μέλη της σύστημα κατάταξης (Ranking) και ατομική
αξιολόγηση με το επίπεδο κάθε παίκτη (squash level), σύμφωνα με τα οποία:
1.
Κάθε εγγεγραμμένο και οικονομικά ενήμερο μέλος της ΠΕΦΤ είναι καταταγμένο
και αξιολογημένο.
2.
Το επίπεδο των παικτών είναι ενιαίο για τους Άνδρες και τις Γυναίκες.
3.
Το επίπεδο προκύπτει από το ακριβές αποτέλεσμα του κάθε αγώνα του κάθε
παίκτη - μέλος της ΠΕΦΤ, κατά τη διάρκεια έκαστης αγωνιστικής περιόδου και σε όλες
τις επίσημες διοργανώσεις.
4.
Οι Αγώνες Plate και play-offs υπολογίζονται και οι παίκτες αξιολογούνται και σε
αυτούς.
5.
Τα επίπεδα (SquashLevels) υπολογίζονται και ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: squashlevels.com
6.
Οι παίκτες /τριες έχουν δικαίωμα ένστασης, για τη βαθμολογία της κατάταξης,
εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση, τεκμηριώνοντας τους λόγους ένστασης, στον
Γενικό Γραμματέα της ΠΕΦΤ.
7.2 Βαθμολογίες
7.2.1 Βαθμολογία Επιπέδων
Οι βαθμοί που κερδίζονται ή χάνονται, ανά αγώνα, εξάγονται με ειδικούς αλγόριθμους,
αναλόγως της βαρύτητας της διοργάνωσης, τη διαφορά στο σκορ του αγώνα, τους
πόντους που κερδίζει ή χάνει ο παίκτης και του αναμενόμενου αποτελέσματος λόγω
του αντιπάλου με υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο.
7.2.2 Βαθμολογία Κατάταξης
Οι βαθμοί που κερδίζονται στις ανοικτές διοργανώσεις είναι ανάλογοι της θέσης που
καταλαμβάνει κάθε παίκτης και της κατηγορίας (αστέρια) της διοργάνωσης, σύμφωνα με
τους Πίνακες που ακολουθούν
7.2.3 Ισοβαθμίες
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει ο παίκτης με τις
περισσότερες συμμετοχές σε διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ.
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7.2.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1*
Α1-16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2**
β
175
115
80
60
50
47,5
42,5
40
25
25
25
25
25
25
25
25

Α1-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3***
β
350
230
140
110
90
87,5
82,5
80
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Α1-16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

β
700
460
280
220
170
150
140
130
85
82,,5
80
77,5
72,5
70
67,5
65
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4****
Α2-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

β
350
230
140
110
90
87,5
82,5
80
60
57,5
55
52,5
47,5
45
42,5
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Α1-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5*****

β
1050
690
420
340
255
235
215
195
150
140
130
120
110
100
90
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Α2-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5*****
Γ1-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

β
700
460
280
220
170
150
140
130
85
82,5
80
77,5
72,5
70
67,5
65
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

β
350
230
140
110
90
87,5
82,5
80
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Α1-16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

β
1400
920
560
450
340
305
270
235
200
190
180
170
150
140
130
120

Α2-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

β
700
460
280
220
170
150
140
130
85
82,5
80
77,5
72,5
70
67,5
65
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Β-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1*
Γ1-16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2**
β
175
115
80
60
50
47,5
42,5
40
25
25
25
25
25
25
25
25

Γ1-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

β
350
230
140
110
90
87,5
82,5
80
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

3***
Γ1-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4****
β
350
230
140
110
90
87,5
82,5
80
60
57,5
55
52,5
47,5
45
42,5
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Γ1-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

β
700
460
280
220
170
150
140
130
85
82,5
80
77,5
72,5
70
67,5
65
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

32

β
350
230
140
110
90
87,5
82,5
80
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΦΤ 2019

8. ΜΕΛΗ ΠΕΦΤ
Κάθε μέλος της ΠΕΦΤ δεσμεύεται ανεξάρτητα ως προς την πολιτική της
ΠΕΦΤ, των αποφάσεων του Δ.Σ. ΠΕΦΤ και τους κανονισμούς που αυτή
θεσπίζει μέσω του παρόντος εγχειριδίου.
Κάθε μέλος της ΠΕΦΤ έχει τα εξής δικαιώματα:
1.
Συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις της ΠΕΦΤ και κατάκτηση βαθμών.
2.
Κατάταξη σε ατομικό επίπεδο (SquashLevels)
3.
Πλήρης ενημέρωση για όλες τις διοργανώσεις, τις κατατάξεις, κτλ.
4.
Εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΠΕΦΤ
5.
Έκπτωση επί της συμμετοχής στις ανοικτές (OPEN) διοργανώσεις της
ΠΕΦΤ.
6.
Υποψηφιότητα εκλογής στο ΔΣ και στα άλλα Όργανα του Σωματείου,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού.
7.
Συμμετοχή και 1 ψήφο στις Γενικές και Έκτατες Συνελεύσεις, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού.
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9.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΦΤ
Άρθρο 1:Σύσταση και ρόλος Πειθαρχικής Επιτροπής ΠΕΦΤ (ΠΕΠΕΦΤ)
Συστήνεται πειθαρχική επιτροπή που αποτελείται από 5 μέλη της ΠΕΦΤ (3
τακτικά μέλη και 2 σύμβουλοι). Η Επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. του
Συλλόγου και έχει ετήσια διάρκεια. Το ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται
με απόφαση των μελών της ως Πρόεδρος. Τα μέλη της Επιτροπής
γνωστοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΕΦΤ στα μέλη της ΠΕΦΤ. Η
Πειθαρχική Επιτροπή έχει σαν ρόλο να διατηρεί το επίπεδο του
ευ αγωνίζεσθαι του αθλήματος και να προφυλάσσει το άθλημα από
δυσφημιστικές για αυτό συμπεριφορές. Οι παίκτες/μέλη οφείλουν να
προστατεύουν το άθλημα και να τηρούν συμπεριφορές που θα προάγουν και
βοηθούν το άθλημα. Όταν οι πράξεις κάποιου παίκτη/μέλους της ΠΕΦΤ
αντιβαίνουν στους σκοπούς της ΠΕΦΤ ή λειτουργούν ανταγωνιστικά με
αυτούς, το Δ.Σ της ΠΕΦΤ μπορεί να αποφασίζει αν θα διαγράψει τον
συγκεκριμένο μέλος από τα μητρώα της ΠΕΦΤ. Η πειθαρχική επιτροπή
εφαρμόζει ποινές, βάση του καταστατικού, και του παρόντος εγχειριδίου
στους εγγεγραμμένους παίκτες/μέλη και δεν είναι αρμόδια για την διαγραφή
παίκτη/μέλους από τα μητρώα της ΠΕΦΤ.
Άρθρο 2:Συνεδρίαση Πειθαρχικής Επιτροπής
Η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει έπειτα από συγκεκριμένη αναφορά
για κάποιο περιστατικό από κάποιον από τους εμπλεκόμενους (διαιτητή,
επιδιαιτητή, παρατηρητή αντίπαλο αθλητή, Δ.Σ.). Η Πειθαρχική Επιτροπή
μπορεί να μεριμνά για παραβάσεις που συμβαίνουν είτε σε τουρνουά (κατά τη
διάρκεια των αγώνων ή των προπονήσεων) είτε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων
της ΠΕΦΤ. Σε περίπτωση όπου ο διαιτητής δεν κάνει σωστή χρήση του
καταστατικού και δεν τιμωρήσει κάποιον παίκτη/μέλος ο οποίος έχει υποπέσει
σε παράπτωμα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αυτό δεν αποτελεί ισχυρισμό του
εν λόγω παίκτη/μέλος για μη τιμωρία του. Αν γίνει αναφορά του περιστατικού
στην πειθαρχική επιτροπή αυτή θα εισηγηθεί την ποινή βάση του
καταστατικού.
Άρθρο 3:Πειθαρχικές ποινές-Αποκλεισμός Κατά τη Διάρκεια του
Αγώνα
Σε παίκτη/μέλος που αγωνίζεται με τρόπο που να γελοιοποιεί το
άθλημα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού του από τον αγώνα αυτό, µε
απόφαση διαιτητή (περίπτωση
ντισκαλιφιέ). Σε παίκτη/μέλος που
αγωνίζεται υπέρµετρα, σκληρά και επικίνδυνα κατά τη διάρκεια αγώνα,
επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού του από τον αγώνα αυτό, µε απόφαση του
διαιτητή (περίπτωση ντισκαλιφιέ).
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Άρθρο 4:Αποκλεισμός Ενός (1) τουρνουά /Ανάρμοστη Συμπεριφορά
Σε παίκτη/μέλος που αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή,
συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, κριτή ή
άλλου παράγοντα του αγώνα, παίκτη ή αντίπαλου ή θεατή, επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού
ενός τουρνουά. Η ανάρµοστη συμπεριφορά συνίσταται,
ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος
διαιτητή/κριτή, επιδεικτικού λακτίσματος της µπάλας προς παράγοντα του
αγώνα και, γενικά, συμπεριφοράς που δεν αρμόζει σε παίκτη. Η αυτή ποινή
μπορεί να επιβάλλεται και σε παίκτη/μέλος, που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό
χώρο, µετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή.
Άρθρο 5:Αποκλεισμός δυο (2) Τουρνουά/Υβριστική Συμπεριφορά,
Απόπειρα Βιαιοπραγίας
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις:
Υβριστική συµπεριφορά. Σε παίκτη/μέλος που αποβλήθηκε από τον
διαιτητή του αγώνα, συνεπεία της υβριστικής του συµπεριφορά προς
αντίπαλο, θεατή
ή
άλλο
παράγοντα
του
αγώνα. Η
υβριστική
συµπεριφορά συνίσταται,
ιδιαίτερα,
σε
περιπτώσεις άσεµνων και
προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονοµιών, φτυσίµατος, κλπ.
Απόπειρα βιαιοπραγίας. Σε παίκτη/μέλος που αποβλήθηκε από τον διαιτητή
του αγώνα, επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των παραπάνω
προσώπων. Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που έχει
άµεσο σκοπό την κακοποίηση των προαναφεροµένων προσώπων.
Άρθρο 6:Αποκλεισμός Τριών (3) Τουρνουά/Βάναυση Συμπεριφορά,
Απόπειρα Βιαιοπραγίας
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις:
Βάναυση συμπεριφορά. Σε παίκτη/μέλος που αποβλήθηκε από τον αγώνα,
συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς ή βιαιοπραγίας του προς αντίπαλό του ή
θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα. Η βάναυση συμπεριφορά συνίσταται σε
περιπτώσεις, που η σκόπιµη δυναµική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται
µε κτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσµα τη κακοποίηση
των αναφερομένων προσώπων.
Απόπειρα βιαιοπραγίας. Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια,
που αποσκοπεί στην κακοποίηση των αναφερομένων προσώπων. Η ποινή του
άρθρου αυτού επιβάλλεται σε παίκτη/μέλος που αποβλήθηκε από τον αγώνα,
ακόμα και σε περίπτωση που αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των
«αρχόντων» του αγώνα, η βιαιοπραγία, όµως, δεν συντελέσθηκε, λόγω της
συγκράτησης του παίκτη από παράγοντες του αγώνα (συμπαίκτες, διοικητικοί
παράγοντες κ.λ.π.). «Άρχοντες» του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, κριτές,
και παρατηρητές, που έχουν κριθεί αρµόδιοι, και ορισθεί για τη διεύθυνσή
του.
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Άρθρο 7:Αποκλεισμός Έξι (6) Τουρνουά/Βάναυση Συμπεριφορά,
Τραυματισμός
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις:
Βάναυση συµπεριφορά κατά των «αρχόντων» του αγώνα. Σε παίκτη/μέλος
που αποβλήθηκε από τον αγώνα, συνεπεία βάναυσης συµπεριφοράς του κατά
των «αρχόντων» του αγώνα. Η έννοια της βάναυσης συµπεριφοράς
καθορίζεται στο άρθρο 6.
Τραυµατισµός από βάναυση συµπεριφορά. Η ποινή του άρθρου αυτού
επιβάλλεται σε παίκτη/μέλος που αποβλήθηκε από τον αγώνα, επειδή, από την
βάναυση συµπεριφορά που επέδειξε σε ένα παράγοντα του αγώνα,
προκλήθηκε τραυµατισµός του
και
εφόσον
ο τραυµατισµός αυτός
διαπιστώθηκε
και
βεβαιώθηκε από
το
διαιτητή ή
από
Βεβαίωση παριστάμενου ιατρού ή Νοσοκοµείου, στο οποίο µεταφέρθηκε ο
παθών. Παράγοντες του αγώνα θεωρούνται τα πρόσωπα, που αναφέρονται
στα προηγούμενα άρθρα του Π.Δ. όπως οι παίκτες-αθλητές, προπονητές,
θεατές. Τραυματισμός «αρχόντων» του αγώνα, από βάναυση συµπεριφορά. Η
ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε παίκτη/μέλος που αποβάλλεται από
τον αγώνα, επειδή, από τη βάναυση συµπεριφορά του σε βάρος «αρχόντων»
του αγώνα, προκλήθηκε τραυµατισµός ενός ή περισσοτέρων από αυτούς.
Ο τραυµατισµός αυτός πρέπει να αναφέρεται από το διαιτητή ή να
αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση, που χορηγείται µόνο από ιατροδικαστή
ή γιατρό δηµόσιου ή δηµοτικού νοσοκοµείου και που πρέπει να υποβληθεί,
µέσα σε τρείς ηµέρες από το τραυµατισµό.
Άρθρο 8:Αποκλεισμός Επτά (7) Τουρνουά και Πάνω
Αν το παράπτωµα που διαπράχθηκε, δεν υπάγεται σε κάποια από
τις αναφερόµενες στο Π.Δ. περιπτώσεις, είναι δε τόσο σοβαρό, ώστε κατά την
κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να επιβληθεί στον υπαίτιο
ποινή αποκλεισµού ανώτερη των 7 αγωνιστικών τουρνουά, τότε αυτό
έχει δικαίωµα να επιβάλει ποινή, η οποία να φθάνει στο ανώτατο όριο των
είκοσι τεσσάρων (24) αγωνιστικών τουρνουά. Σε περίπτωση κατά την οποία
παίκτης/μέλος έχει τιμωρηθεί µε την επιβολή ποινής αποκλεισµού από 7
µέχρι 24 αγωνιστικών τουρνουά, σε τυχόν υποτροπή του εντός της αυτής
αγωνιστικής περιόδου, η ποινή αποκλεισµού επαυξάνεται κατά τα 2/3.
Ποινή Διαγραφής. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ο υπαίτιος
παίκτης/μέλος διαγράφεται οριστικά από το πρωτάθλημα.
Άρθρο 9:Ποινές Συμπεριφοράς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης/μέλος της ΠΕΦΤ προσβάλει είτε
κάποιο άλλο μέλος της ΠΕΦΤ, ή διαιτητή/επιδιαιτητή, γράφοντας προσβλητικά
σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμωρείται με ποινή 3 αγωνιστικών.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ΠΕΦΤ προσβάλει κάποιο θεσμικό όργανο
της ΠΕΦΤ γράφοντας προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
τιμωρείται με ποινή 6 αγωνιστικών.
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Άρθρο 10:Eπιβολή Ποινής σε Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παίκτης/μέλος που αποβλήθηκε είχε
την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ ή ιδιοκτήτη club, οι ποινές που επιβάλλονται,
επαυξάνονται, µε την προσθήκη του µισού της, προβλεπόμενης από τη
διάταξη, ποινής. Εάν κατά την επαύξηση αυτή προκύψει κλάσμα, αυτό δεν
υπολογίζεται.
Σε περίπτωση όπου ένας παίκτης/μέλος υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα
το οποίο δεν αναφέρεται στο καταστατικό, την ποινή του την αποφασίζει η
πειθαρχική επιτροπή (σύμφωνα πάντα με το πνεύμα του καταστατικού)
Άρθρο 11:Yποτροπή
Σε περίπτωση υποτροπής, κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής
περιόδου, οι ποινές που επιβάλλονται στους υπαίτιους επαυξάνονται, µε την
προσθήκη του µισού της προβλεπόμενης για την παράβαση ποινής. Σε
περίπτωση που κάποιος είναι δεύτερη φορά υπότροπος αποβάλλεται από
όλους τους αγώνες της τρέχουσας περιόδου.
Άρθρο 12:Αποφάσεις Επιτροπής-Ισχύς των Αποφάσεων
Οι συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής θα πρέπει να
πραγματοποιούνται εντός 15 ημερών από την παράβαση και οι αποφάσεις της
Πειθαρχικής Επιτροπής θα πρέπει να γνωστοποιούνται εντός μιας
εβδομάδας από τη συνεδρίαση. Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να
ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από παριστάμενους. Η Πειθαρχική Επιτροπή
δικαιούται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να ζητήσει την έγγραφη απολογία του
μέλους που υπέπεσε στην παράβαση και αυτός υποχρεούται να απαντήσει
εντός 3 ημερών. Αν ο παίκτης/μέλος που υπέπεσε στην παράβαση δεν
απαντήσει, η Πειθαρχική Επιτροπή δικαιούται να προχωρήσει στην λήψη
απόφασης.
Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής έχουν άμεση ισχύ από την 1η του
επόμενου μηνός και γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη της ΠΕΦΤ και στην
ιστοσελίδα της ΠΕΦΤ. Οι αποφάσεις έχουν αμετάκλητο χαρακτήρα και δεν
επιδέχονται
ένστασης.
Οι
ποινές αποκλεισµού ισχύουν
για
κάθε
αγώνα, επίσημο ή φιλικό, από την 1η του επόμενου μήνα, που σημειώθηκε η
παράβαση. Είναι αυτονόητο, ότι η συµµετοχή του παίκτη/μέλος σε φιλικά
παιχνίδια ή ειδικά τουρνουά, φιλικού χαρακτήρα, δεν προσμετράται στην
έκτιση της ποινής. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ποινή αποκλεισµού, η οποία έχει
επιβληθεί σε παίκτη/μέλος και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον
ακολουθεί και σε περίπτωση µετακίνησής του σε άλλο club.
Άρθρο 13:Αποδεικτικά Παραβάσεων
Σαν αποδεικτικό στοιχείο για την παράβαση μπορεί να θεωρηθεί και
το video, τα κοινωνικά δίκτυα, οι φωτογραφίες καθώς και οι έγγραφες
δηλώσεις παρισταμένων ή μελών του Δ.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Επικοινωνία με ΠΕΦΤ
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Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΠΕΦΤ
Πρόεδρος : Σταθόπουλος Διονύσης
Αντιπρόεδρος : Δημητριάδης Νίκος
Γενικός Γραμματέας : Βανταράκης Απόστολος
Ταμίας : Δημακόπουλος Μάριος
Ειδικός Γραμματέας: Καλογήρου Νικόλας
Σύμβουλος : Συμεωνίδης Νίκος
Σύμβουλος : Χιωτάκης Αντρέας
Επικοινωνία ΠΕΦΤ
Διεύθυνση: ?, ΤΚ ?, ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο: 0030 6936968890
Email: peftinfo@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- Κατανομή Χρηματικών Αμοιβών (prize money)
Η κατανομή των Χρηματικών αμοιβών γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο
Πίνακα:
Κατηγ

Συμμετοχές

Βραβεία αξίας

Σύνολο βραβείων
αξίας

5*****

>80 συμμετοχές, έως 3 ταμπλό 16-32-32

Άνδρες:300-120-80

680

Γυναίκες:100-50-30
4****

>64 συμμετοχές. έως 2 ταμπλό 32-32

Άνδρες: 200-80-60

500

Γυναίκες: 80-50-30
3***

>48 συμμετοχές, έως 2 ταμπλό 16-32

Άνδρες:150-80-60

400

Γυναίκες: 60-30-20
2*

> 32 συμμετοχές, έως 1 ταμπλό 32

Άνδρες:100-40-30

250

Γυναίκες: 50-20-10
1*

>16 συμμετοχές, έως 1 ταμπλό 16

Άνδρες: 50-30-10

150

Γυναίκες: 30-20-10

Θα δινουμε prize money ή θα τα ακυρωσουμε και θα τα βγάλουμε τελείως από
το εγχειρίδιο?
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- Συνολικά Χρηματικά Έπαθλα
Οι επιλογές μιας διοργάνωσης για τις συνολικές οικονομικές παροχές
ακολουθούν τον παρακάτω Πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ

5*****
4****
3***
2**
1*

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ
(on site prize
money)

BONUS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΑΘΛΟ

580€
400€
300€
150€
/

100€
100€
100€
100€
100€

680€
500€
400€
250€
100€

Θα δινουμε prize money ή θα τα ακυρωσουμε και θα τα βγάλουμε τελείως από
το εγχειρίδιο?
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- Χρηματικές Εγγυήσεις/Αποζημιώσεις
ΠΕΦΤ 1*

ΠΕΦΤ 2**

ΠΕΦΤ
3***

ΠΕΦΤ
4****

ΠΕΦΤ
5*****

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 60€

Αποζημιώσεις
έως 80€

Αποζημιώσεις
έως 100€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 40€

/

/

Αποζημιώσεις
έως 20€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 60€

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 100€

Αποζημιώσεις
έως 140€

Αποζημιώσεις
έως 160€

Αποζημιώσεις
έως 180€

/

/

Αποζημιώσεις
έως 60€

Αποζημιώσεις
έως 100€

Αποζημιώσεις
έως 100€

Πληρωμές

Αποζημιώσεις
έως 40€

Αποζημιώσεις
έως 60€

Αποζημιώσεις
έως 80€

Αποζημιώσεις
έως 100€

Αποζημιώσεις
έως 100€

Συνολική
Εγγύηση

160€

240€

460€

560€

580€

Πληροφορίες
Διοργάνωσης
Φιλοξενία, Τόπος
Διεξαγωγής, Πακέτα
Διαμονής, Άτομα
Επικοινωνίας,
Λειτουργίες
Διοργάνωσης,
Τρόπος, Πληρωμών,
Οδηγίες Μετάβασης,
Διαιτητές, Κυρίως
Ταμπλό, ώρες αγώνων

Προβολή
Διοργανώσεων

Γήπεδα, Website,
Διαφημίσεις,
Διαφημιστικό Υλικό

Μέσα
Ενημέρωσης
Αποτελέσματα,
εικόνες

Τοποθεσία και
Παροχές
Ποιότητα Γηπέδων,
Πατώματα, Τοίχοι,
Αερισμός/Κλιματισμός,
Φωτισμός,
Συντήρηση,
Αποδυτήρια, ώρες
προπόνησης,
Ασφάλεια, Ιατρική
Υποστήριξη,
Μεταφορές, Νερό,
Διαιτητές, Διαδίκτυο,
Θεατές , πλέξιμο
ρακετών

Bonus
Διοργάνωσης και
Φιλοξενία
Bonus Ξενοδοχείου,
Ιδιωτική Φιλοξενία
Συνδρομή
Διοργάνωσης

Αποζημιώσεις σε ποιους? Ισχύει ή να το βγάλουμε και αυτό?
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5- Αίτηση Διεξαγωγής Διοργάνωσης ΠΕΦΤ

*Ονομασία Τουρνουά:
*Επιθυμητή κατηγορία αστεριών:
*Υπεύθυνος Διοργάνωσης (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο):
*Επιδιαιτητής (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο):
*Ημερομηνίες Διεξαγωγής Αγώνων:
*Τοποθεσία (Διεύθυνση):
*Κατηγορίες αγώνων:
*Χρηματικά Έπαθλα: ΑΝΔΡΩΝ 1ος:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η:

ΑΝΔΡΩΝ 2ος:
ΑΝΔΡΩΝ 3ος:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η:

*Άλλα έπαθλα (Κύπελλα, δώρα, κλπ):
*Bonus Διαμονής παικτών (πακέτα διαμονής /αν υπάρχουν):
*Κόστος συμμετοχής:
*Προβολή τουρνουά (εφημερίδες, τηλεοπτική κάλυψη, internet, κλπ):
*Ημερομηνία:……………………….. *Υπογραφή:………………………
Για την έγκριση:
Ημερομηνία:
Ο Πρόεδρος ΠΕΦΤ

Ο Γραμματέας ΠΕΦΤ

(*)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική, ακόμα
και με την αρνητική δήλωση: ΟΧΙ

42

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΦΤ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6- Έκθεση Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
1. Ονομασία Τουρνουά:
2. Ημερομηνία:
3. Κατηγορία:
4. Υπεύθυνος Διοργάνωσης (Ονομ/νυμο, τηλέφωνο):
5. Επιδιαιτητής (Ονομ/νυμο, τηλέφωνο):
6. Εγγεγραμμένοι:
7. Συμμετέχοντες:
8. Αποχωρήσεις πριν την έναρξη των αγώνων:
9. Αποχωρήσεις μετά την κλήρωση:
10. Αποχωρήσεις μετά την έναρξη των αγώνων:
.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο Παίκτη που υπέπεσε σε παράπτωμα:
Ονοματεπώνυμο Αντιπάλου:
Ονοματεπώνυμο Διαιτητή αγώνα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ονοματεπώνυμο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7- Σήματα και Λογότυπα ΠΕΦΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8- Σύστημα 3 Διαιτητών
Το σύστημα των 3 διαιτητών χρησιμοποιεί έναν κεντρικό διαιτητή (CR) και
δυο πλάγιους διαιτητές (SR). Ο κεντρικός διαιτητής, που είναι ταυτόχρονα και
marker (σημειωτής), ελέγχει τον αγώνα.
Όπου είναι δυνατό οι πλάγιοι διαιτητές κάθονται ακριβώς πίσω από την
εσωτερική γραμμή του τετραγώνου του service και δυο σειρές καθισμάτων
ψηλά. Ένας, από τους δυο, σημειώνει και αυτός το σκορ.
Οι πλάγιοι διαιτητές αποφασίζουν μόνο στο τέλος κάθε rally, ποτέ στη
διάρκεια αυτού και για τα εξής και μόνο θέματα:
Όταν ένας παίκτης ζητήσει let:
1. Όταν παίκτης ενίσταταιι κατά απόφασης του κεντρικού διαιτητή (CR)
για: down, not up, out, ή fault.
2. Κάθε ένσταση πρέπει να αποφασίζεται και από τους τρεις διαιτητές,
ακαριαία και ανεξάρτητα. Όλοι δείχνουν με συγκεκριμένα σημάδια του
χεριού την απόφαση, χωρίς να κοιτάζει ο ένας τον άλλο.
3. Η απόφαση των τριών διαιτητών ανακοινώνεται από τον κεντρικό
διαιτητή, χωρίς να αποκαλύπτονται καθενός οι αποφάσεις και κατά
πλειοψηφία.
4. Στην ιδιαίτερη περίπτωση που υπάρχουν 3 διαφορετικές αποφάσεις
(let, no let, stroke) τότε δίδεται yes let.
O κεντρικός διαιτητής αποφασίζει για όλα τα άλλα θέματα.
Οι παίκτες μπορούν να απευθυνθούν μόνο στον κεντρικό διαιτητή και με την
ελάχιστη δυνατή συνομιλία.
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται βοηθήματα (ηλεκτρονικά ή ειδικές
κάρτες), ώστε οι παίκτες να μη γνωρίζουν τις αποφάσεις των πλάγιων
διαιτητών.
Όπου αυτό δεν είναι εφικτό χρησιμοποιούνται τα χέρια ως εξής:
Let=Δείκτης και αντίχειρας σε σχήμα “L”
no let= η παλάμη του χεριού ενωμένη κοιτώντας κάτω
stroke= γροθιά
Ball down/not up/out= Ο αντίχειρας κάτω
Ball up/in=Ο αντίχειρας πάνω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9- Δήλωση Συμμετοχής
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ:
ΕΠΙΘΕΤΟ / SURNAME:
ΟΝΟΜΑ /

NAME:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός) / ADDRESS:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ / MOBILE PHONE NUMBER:
Email:
ΦΥΛΟ (Α/Γ) / GENDER (M/F):………
Υπεύθυνη Δήλωση
Με την συμμετοχή μου στους αγώνες της διοργάνωσης , δηλώνω υπεύθυνα ότι
αποδέχομαι τους κανονισμούς της προκήρυξης και ότι είμαι απολύτως υγιής και
έτοιμος (σωματι κά και ψυχικά) για την συμμετοχή μου στον συγκεκριμένο αγώνα,
αντιλαμβανόμενος όλους τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την συμμετοχή
μου σε αυτόν. Κατ’ επέκταση, συμμετέχω αποκλειστικά και μόνο με δική μου ευθύνη
και παράλληλα αναγνωρίζω ότι οι διο ργανωτές, όπως και κάθ ε πρό σωπο που εργάζεται
και εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διοργάνωση του συγκεκριμένου αγώνα, δεν
φέρουν καμία απολύτως ευθύνη απέναντί μου για τυχόν τραυματισμό μου,
καταστροφή ή απώλεια προσω πικού εξοπλισμού ή αντικειμένων, πρ ιν κατά την
διάρκεια ή και μετά τον αγώνα. Δεν απαιτώ καμία αποζημίωση για φωτογραφίες,
βίντεο, στιγμιότυπα, αποτελέσματα με προσωπικά μου στοιχεία ή συνεντεύξεις μου
κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, που τυχόν θα χρησιμ οποιηθούν από τον
διοργανωτή ή τους χορηγούς για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Με την
υπογραφή του παρόντος αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και δηλώνω την
πραγματικότητα των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία θα καταχωρηθούν και
διαφυλαχτούν σύμφω να με τις αρχές των προσωπικών δεδο μένων.

Solemn Declaration
By my participation in the tournament, I solemnly declare that I accept
the rules of the contract and that I am completely healthy and ready
(physically and mentally) for my participation in this event, I realize all
the potential risks arising from my participation in it. Thus participate
solely
on
my
own
responsibility,
while
acknowledging
that
the
organizers, and anyone who works or is involved in any way with the
organization of this event, do not bear any responsibility to me for any
injuries, loss or equipment or loss of personal property before, during or
after the match. I do not claim any compensation for photos, videos,
snapshots, results with my personal information or interviews me duri ng
the event, which may be used by the organizer and spon sors for
informational or advertising purposes. By signing this form I accept the
above terms and declare the reality of my personal data, which will be
registered and protected according to the prin ciples of personal data.
Ημερομηνία / Date………………
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Υπογραφή/Signature….............................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10- Πίνακας Αντικατάστασης Αποσυρθέντων
DRAW 16
Seeds 1/2

DRAW
32
Seeds 3/4
Seeds 1/2

Seeds 3/4

Seeds 5/8

DRAW 64
Seeds 1/2

Seeds 3/4

Seeds 5/8

Seeds 9/16

Αποχωρήσεις μετά την
λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής
Ο 3ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 5ος τον 3ο και
Ο 9ος τον 5ο .
Αποχωρήσεις
μετά την
Ο 5ος seed αντικαθιστά
λήξη
των δηλώσεων
τον αποχωρήσαντα
και
συμμετοχής
Ο 9ος τον 5ο .
Ο 3ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 5ος τον 3ο ,
Ο 9ος τον 5ο και
Ο 17ος τον 9ο .
Ο 5ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 9ος τον 5ο και
Ο 17ος τον 9ο .
Ο 9ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα και
Ο 17ος τον 9ο .

Αποχωρήσεις πριν την
έναρξη

Αποχωρήσεις μετά την έναρξη

Ο 3ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 5ος τον 3ο και
Ο 9ος τον 5ο .
Αποχωρήσεις
πριν την
Ο 5ος seed αντικαθιστά
έναρξη
τον αποχωρήσαντα και
Ο 9ος τον 5ο .
Ο 3ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 5ος τον 3ο ,
Ο 9ος τον 5ο και
Ο 17ος τον 9ο .
Ο 5ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 9ος τον 5ο και
Ο 17ος τον 9ο .
Ο 9ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα και
Ο 17ος τον 9ο .

Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

Αποχωρήσεις μετά την
λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής
Ο 3ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 5ος τον 3ο ,
Ο 9ος τον 5ο ,
Ο 17ος τον 9ο και
Ο 33ος τον 17ο .
Ο 5ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 9ος τον 5ο ,
Ο 17ος τον 9ο και
Ο 33ος τον 17ο .
Ο 9ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 17ος τον 9ο και
Ο 33ος τον 17ο .
Ο
17ος
seed
αντικαθιστά
τον
αποχωρήσαντα και
Ο 33ος τον 17ο .

Αποχωρήσεις πριν την
έναρξη

Αποχωρήσεις μετά την έναρξη

Ο 3ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 5ος τον 3ο ,
Ο 9ος τον 5ο ,
Ο 17ος τον 9ο και
Ο 33ος τον 17ο .
Ο 5ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 9ος τον 5ο ,
Ο 17ος τον 9ο και
Ο 33ος τον 17ο .
Ο 9ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα,
Ο 17ος τον 9ο και
Ο 33ος τον 17ο .
Ο
17ος
seed
αντικαθιστά
τον
αποχωρήσαντα και
Ο 33ος τον 17ο .

Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

Αποχωρήσεις
Δεν υπάρχουνμετά την έναρξη
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
Δεν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11- Πειθαρχική Διαδικασία
Η έκθεση παράβασης του πειθαρχικού κώδικα της ΠΕΦΤ συντάσσεται από
τον διαιτητή του αγώνα, τον διοργανωτή ή τον επιδιαιτητή.

Η ΠΕΦΤ ενημερώνει γραπτά τον παίκτη για το παράπτωμα που διέπραξε

Ο παίκτης έχει δικαίωμα εντός 10 ημερών να απαντήσει και να υποβάλει τη
δική του μαρτυρία.

Η ΠΕΦΤ υποβάλει την έκθεση παράβασης του πειθαρχικού κώδικα και την
μαρτυρία του παίκτη στην Πειθαρχική Επιτροπή ΠΕΦΤ.

Η Πειθαρχική Επιτροπή ΠΕΦΤ αποφασίζει εντός μιας εβδομάδας και
υποβάλλει γραπτά την απόφαση της στην ΠΕΦΤ και στον παίκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12- Διαστάσεις Γηπέδων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13- Φύλλο Αγώνα

Ώρα
Έναρξης/Λήξης
1

(Ονομασία Τουρνουά)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γύρος

Γήπεδο

ΗΜΕΡΑ

Ώρα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

2
3

A ΠΑΙΚΤΗΣ:

B ΠΑΙΚΤΗΣ:

Marker

4
5

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Game 1 2 3 4 5

Game 1 2 3 4 5

Game 1 2 3 4 5

Game 1 2 3 4 5

Game 1 2 3 4 5

Νικητής

Νικητής

Νικητής

Νικητής

Νικητής

Νικητής (Υπογραφή)

Conduct Penalties
Player

Level of Penalty

Reason

Game

Διάρκεια Αγώνα (λεπτά/minutes)

Score

Ηττημένος (Υπογραφή)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
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**ΤΕΛΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΕΦΤ 2019-2020**
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