ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ
ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

2016/2017
Το παρόν εγχειρίδιο καταργεί κάθε προηγούµενο και είναι ιδιοκτησία της ΠΕΦΤ.
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή, µερική ή ολική, καθώς και η αναδηµοσίευση του χωρίς την έγκριση της.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΦΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΦΤ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΦΤ

σελ.7
σελ.8
σελ.8
σελ.8
σελ.8

1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΦΤ
1.1 Κατηγορίες ∆ιοργανώσεων
1.1.1 Ελληνική Οµαδική Λίγκα
1.1.2 Ελληνικό Ανοικτό Τουρ
1.1.2.1 Ενός αστεριού (1*)
1.1.2.2 ∆ύο αστέρων (2*)
1.1.2.3 Τριών αστέρων (3*)
1.1.2.4 Τεσσάρων αστέρων (4*)
1.1.2.5 Πέντε αστέρων (5*)
1.1.3 Τοπικές Οµαδικές Λίγκες
1.1.4 Μεµονωµένες ∆ιοργανώσεις
1.2 Υπηρεσίες ΠΕΦΤ
1.3 Αγωνιστική Περίοδος
1.4 Ηµερολόγιο ΠΕΦΤ
1.4.1 Προγραµµατισµός Αγωνιστικής Περιόδου

σελ.9
σελ.9
σελ.9
σελ.9
σελ.9
σελ.9
σελ.9
σελ.10
σελ.10
σελ.10
σελ.10
σελ.10
σελ.10
σελ.11
σελ.11

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
2.1 Εφαρµογή Εγχειριδίου ΠΕΦΤ
2.1.1 Ισάξια Μεταχείριση Παικτών
2.2 ∆ιαδικασίες Έγκρισης ∆ιοργάνωσης
2.2.1 Έγκριση ∆ιοργάνωσης
2.2.2 Συνδροµή ∆ιοργάνωσης (tournament fee)
2.2.2.1 Χρηµατικές Εγγυήσεις
2.2.3 Προσφορές/Εκπτώσεις
2.2.4 Αµοιβές (prize money)
2.2.4.1 Πληρωµές µε επιταγές
2.2.4.2 Πληρωµές Μετρητοίς
2.2.4.3 Καθυστερηµένες Πληρωµές
2.2.4.4 Βραβεία και Έπαθλα
2.3 Συνολικές Οικονοµικές Παροχές ∆ιοργανώσεων
2.4 Αναβολή ∆ιοργάνωσης
2.5 Ακύρωση ∆ιοργάνωσης
2.6 Ασφάλιση και Αποζηµιώσεις
2.7 Σήµατα και Λογότυπα ΠΕΦΤ
2.8 Αποποίηση Ευθυνών ΠΕΦΤ
2.9 Νοµική ∆ικαιοδοσία
2.10 Ανωτέρα Βία
2.11 Περιορισµένες Ευθύνες
2.12 Νόµοι του Κράτους

σελ.12
σελ.12
σελ.12
σελ.12
σελ.12
σελ.13
σελ.13
σελ.13
σελ.13
σελ.13
σελ.14
σελ.14
σελ.14
σελ.14
σελ.14
σελ.14
σελ.14
σελ.15
σελ.15
σελ.15
σελ.15
σελ.15
σελ.15
2

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

2.13 ∆εοντολογία
2.13.1 Στοιχήµατα
2.13.2 Εγγυήσεις και ∆ικαιώµατα Εµφάνισης

σελ.16
σελ.16
σελ.16

3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
3.1 Τόπος ∆ιεξαγωγής και Παροχές
3.1.1 Γήπεδα
3.1.1.1 Πατώµατα
3.1.1.2 Τοίχοι
3.1.1.3 Θερµοκρασία και Κλιµατισµός
3.1.1.4 Φωτισµός
3.1.1.5 Συντήρηση
3.1.2 Βοηθητικά Γήπεδα/Ώρες Προπόνησης
3.1.3 Αίθουσα Αναµονής
3.1.4 Αποδυτήρια και Ντουλάπια Αποδυτηρίων
3.1.5 Πρώτες Βοήθειες- Φυσικοθεραπείες
3.1.6 Μεταφορά Παικτών
3.1.7 Πλέξιµο Ρακετών
3.1.8 Προνόµια Παικτών
3.1.9 ∆ιατροφή Παικτών
3.1.10 Πόσιµο Νερό
3.1.11 Υπεύθυνος ∆ιοργάνωσης
3.2 Πληροφορίες ∆ιοργάνωσης
3.2.1 Εγγραφές Παικτών
3.2.1.1 Τόπος ∆ιεξαγωγής
3.2.1.2 Πακέτα ∆ιαµονής
3.2.1.3 Άτοµα Επικοινωνίας
3.2.1.4 Τελετές ∆ιοργάνωσης
3.2.1.5 Τρόπος Πληρωµών
3.2.1.6 Οδηγίες Μετάβασης
3.3 Πρόσθετες Παροχές (bonus)
3.3.1 Παροχές Ξενοδοχείων
3.3.2 Παροχές Ιδιωτικής Φιλοξενίας
3.4 ∆ιοργανωτής
3.5 ∆ιαιτησία και ∆ιαιτητές
3.5.1 Επιδιαιτητές ∆ιοργάνωσης
3.5.2 Σύστηµα 3 ∆ιαιτητών
3.5.3 Σύστηµα Marker-Referee
3.5.4 Επιδιαιτητές Ανοικτών ∆ιοργανώσεων
3.5.5 Επιδιαιτητές ∆ιοργανώσεων Ελληνικής Λίγκας
3.5.6 Επιδιαιτητές ∆ιοργανώσεων Τοπικής Λίγκας
3.5.7 Πειθαρχικές Αναφορές
3.5.7.1 Πειθαρχική Επιτροπή
3.6 Μέσα Ενηµέρωσης
3.6.1 Τηλεόραση
3.6.2 Video
3.6.3 Video Review
3.6.4 Web Streaming

σελ.17
σελ.17
σελ.17
σελ.17
σελ.17
σελ.17
σελ.17
σελ.18
σελ.18
σελ.18
σελ.18
σελ.18
σελ.18
σελ.19
σελ.19
σελ.19
σελ.19
σελ.19
σελ.19
σελ.19
σελ.19
σελ.20
σελ.20
σελ.20
σελ.20
σελ.20
σελ.20
σελ.20
σελ.21
σελ.21
σελ.21
σελ.21
σελ.21
σελ.22
σελ.22
σελ.22
σελ.22
σελ.22
σελ.22
σελ.22
σελ.23
σελ.23
σελ.23
σελ.23
3

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

3.6.5 Τύπος
3.7 Προβολή ∆ιοργανώσεων
3.7.1 Συνεργάτες ΠΕΦΤ
3.7.2 ∆ιαφηµίσεις ΠΕΦΤ
3.7.3 ∆ιαφηµιστικό Υλικό
3.7.4 Website ΠΕΦΤ
3.7.5 Tournament Software/Αποτελέσµατα Αγώνων
3.7.6 Θεατές Αγώνων

σελ.23
σελ.23
σελ.23
σελ.23
σελ.24
σελ.24
σελ.24
σελ.24

4. ΑΓΩΝΕΣ
4.1 Συµµετοχές (entries)
4.1.1 Συµµετοχές Online
4.1.2 Κάρτες Ελευθέρας (wildcards)
4.1.3 Αντιστοιχίσεις Παικτών (assimilations)
4.1.4 Μη Μέλη ΠΕΦΤ
4.1.5 Ηµεροµηνία Λήξης Εγγραφών
4.1.6 Ακούσιες Αποσύρσεις
4.2 ∆ιαγράµµατα/Ταµπλό Αγώνων (Draws)
4.2.1 Μέγεθος ∆ιαγράµµατος/Ταµπλό (Draw size)
4.2.2 Τοποθετήσεις ∆ιαγράµµατος/Ταµπλό(seedings)
4.2.3 Byes
4.2.4 ∆ηµοσίευση ∆ιαγράµµατος/Ταµπλό
4.2.5 Κυρίως Ταµπλό (Main Draw)
4.2.6 Προκριµατικά ή/και Άλλα Ταµπλό
4.2.7 Ασυµπλήρωτα Ταµπλό
4.3 Πρόγραµµα Αγώνων
4.3.1 Ώρες Έναρξης Αγώνων
4.3.2 Ξεκούραση Μεταξύ των Αγώνων
4.3.3 Play-Offs
4.3.4 Αναπρογραµµατισµός Αγώνων
4.4 Αποσύρσεις
4.4.1 Εµπρόθεσµες Αποσύρσεις
4.4.2 Εκπρόθεσµες Αποσύρσεις
4.4.3 Μη Εµφάνιση/Αποτυχία Εµφάνισης
4.5 Μηδενισµοί
4.5.1 Πειθαρχικοί Μηδενισµοί
4.5.1.1 Επαναλαµβανόµενοι Μηδενισµοί
4.5.2 Ιατρικοί Μηδενισµοί
4.5.2.1 Ιατρικά ∆ικαιολογητικά
4.5.2.2 Κατά τη διάρκεια των Αγώνων
4.6 Χωρίς Μηδενισµό

σελ.25
σελ.25
σελ.25
σελ.25
σελ.26
σελ.26
σελ.26
σελ.26
σελ.26
σελ.27
σελ.27
σελ.27
σελ.27
σελ.27
σελ.27
σελ.27
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.28
σελ.29
σελ.29
σελ.29
σελ.29
σελ.29
σελ.29
σελ.29

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
5.1 Υποχρεώσεις Παικτών
5.1.1 ∆ήλωση Συµµετοχής
5.1.2 Επικοινωνία
5.1.3 Ντόπινγκ
5.1.4 Στοιχήµατα

σελ.30
σελ.30
σελ.30
σελ.31
σελ.31
σελ.31
4

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

5.1.5 Συνεντεύξεις και ∆ηµοσιότητα
5.1.6 Προσωπικά ∆εδοµένα

σελ.31
σελ.31

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ
6.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
6.2 Πληρωµές Συνδροµών και Συµµετοχών
6..3 Συµπεριφορά
6.3.1 Πειθαρχική ∆ιαδικασία
6.4 Ένδυση και Υπόδηση
6.5 Καταγγελίες και Παράπονα

σελ.32
σελ.32
σελ.32
σελ.32
σελ.32
σελ.32
σελ.32

7. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΦΤ (RAΝΚING)
7.1 Έκδοση Κατάταξης
7.2 Σύστηµα Αξιολόγησης
7.2.1 Ισοβαθµίες
7.2.2. Βαρύτητα ∆ιοργάνωσης

σελ.33
σελ.33
σελ.33
σελ.33
σελ.33

8. ΜΕΛΗ ΠΕΦΤ

σελ.34

9. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΕΦΤ
Άρθρο 1. Σύσταση και ρόλος Πειθαρχικής Επιτροπής ΠΕΦΤ
Άρθρο 2. Συνεδρίαση Πειθαρχικής Επιτροπής
Άρθρο 3. Πειθαρχικές ποινές-Αποκλεισµός Κατά τη
∆ιάρκεια του Αγώνα
Άρθρο 4. Αποκλεισµός Ενός (1) τουρνουά /Ανάρµοστη
Συµπεριφορά
Άρθρο 5. Αποκλεισµός δυο (2) τουρνουά/Υβριστική
Συµπεριφορά, Απόπειρα Βιαιοπραγίας
Άρθρο 6. Αποκλεισµός Τριών (3) Τουρνουά/Βάναυση
Συµπεριφορά, Απόπειρα Βιαιοπραγίας
Άρθρο 7. Αποκλεισµός Έξι (6) Τουρνουά/Βάναυση
Συµπεριφορά, Τραυµατισµός
Άρθρο 8. Αποκλεισµός Επτά (7) Τουρνουά και Πάνω
Άρθρο 9. Ποινές Συµπεριφοράς σε Μέσα Κοινωνικής
∆ικτύωσης
Άρθρο 10. Eπιβολή Ποινής σε Μέλος Του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Άρθρο 11. Yποτροπή
Άρθρο 12. Αποφάσεις Επιτροπής-Ισχύς των Αποφάσεων
Άρθρο 13. Αποδεικτικά Παραβάσεων

σελ.35
σελ.35
σελ.35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Επικοινωνία µε ΠΕΦΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- Κατανοµή Χρηµατικών Αµοιβών
(prize money)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- Συνολικά Χρηµατικά Έπαθλα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- Χρηµατικές Εγγυήσεις/Αποζηµιώσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5- Αίτηση ∆ιεξαγωγής ∆ιοργάνωσης ΠΕΦΤ

σελ.35
σελ.36
σελ.36
σελ.36
σελ.37
σελ.37
σελ.37
σελ.38
σελ.38
σελ.38

σελ.39
σελ.40
σελ.41
σελ.42
σελ.43
5

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6- Έκθεση Πειθαρχικών Παραπτωµάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7- Σήµατα και Λογότυπα ΠΕΦΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8- Σύστηµα 3 ∆ιαιτητών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9- ∆ήλωση Συµµετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10- Πίνακας Αντικατάστασης Αποσυρθέντων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11- Πειθαρχική ∆ιαδικασία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12- ∆ιαστάσεις Γηπέδων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13- Φύλλο Αγώνα
ΤΕΛΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΠΕΦΤ 2016-2017

σελ.44
σελ.45
σελ.46
σελ.47
σελ.48
σελ.49
σελ.50
σελ.51
σελ.52

6

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, η ΠΕΦΤ έφερε σε
πέρας τον πρώτο κύκλο του νέου σχεδιασµού και φιλοσοφίας, που
περιλαµβάνει σειρά παρεµβάσεων για την εισαγωγή νέων δεδοµένων και
πρακτικών στην Ελληνική Τοιχοσφαίριση και µε 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.
Ο νέος αγωνιστικός σχεδιασµός αποτελείται από τρεις άξονες: Την Ελληνική
Λίγκα (Greek Squash League), το Ελληνικό Τουρ (Greek Squash Tour) και τις
Τοπικές Λίγκες (Greek City Leagues).
Φιλοσοφία του νέου 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 εισαγωγή της αξιολόγησης (µε το
σύστηµα Level – Level System), όπου όλοι οι επίσηµοι αγώνες και τα
αποτελέσµατα αυτών, των µελών της ΠΕΦΤ, ανεξαρτήτου τύπου
διοργάνωσης (Open tournaments, Λίγκα, Masters, κτλ) 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, µετά την πλήρη ανασύνταξη του, αποτελεί ένα εντελώς
νέο εγχειρίδιο, δηλαδή 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 ∆Σ της ΠΕΦΤ
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ΠΕΦΤ
Η Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης (ΠΕΦΤ) είναι Σωµατείο
αναγνωρισµένο από την Ελληνική Πολιτεία (Α.∆. 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) Θεσµοθετεί και συντονίζει τις Τοπικές Οµαδικές Λίγκες (Cities Squash Team
Leagues) για πρωτοεµφανιζόµενους και νέους παίκτες
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 ∆ιαιτησίας σε όλα τα επίπεδα
Η ΠΕΦΤ στηρίζεται σε αξίες, όπως φιλοδοξία, αφοσίωση, αποφασιστικότητα,
καινοτοµία και εντιµότητα.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 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
∆ιεύθυνση: Αντίσσης 56, ΤΚ 11142, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 0030 6942521173
Email: peftinfo@gmail.com
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1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΦΤ
1.1 Κατηγορίες ∆ιοργανώσεων
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. Η ΠΕΦΤ αξιολογεί και βαθµολογεί τις
εξής διοργανώσεις:
Την Ελληνική Λίγκα (Greek Squash League)
Το Ελληνικό Τουρ (Greek Squash Tour)
Τις Τοπικές Λίγκες (Greek City Leagues)
Το Ανεξάρτητο Όπεν Βετεράνων (Greek Masters Open)
1.1.1 Ελληνική Οµαδική Λίγκα
Η Ελληνική Οµαδική Λίγκα αποτελείται από µικτές Οµάδες τεσσάρων παικτών,
η καθεµιά, που είναι εγγεγραµµένοι σε Club/Σωµατεία/Οµίλους ανά την
Ελλάδα. Μια οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει παίκτες από οποιοδήποτε µέρος
της Ελλάδας και του εξωτερικού και µπορεί να διαθέτει αναπληρωµατικούς
(έως 4) και να εναλλάσσει τους παίκτες της, από αγωνιστική σε αγωνιστική.
Στο τέλος της προκαθορισµένης αγωνιστικής περιόδου ανακηρύσσεται η
πρωταθλήτρια Οµάδα και Σύλλογος της Ελλάδας, ενώ όλοι οι αγώνες των
παικτών υπολογίζονται και προσµετρούν στην κατάταξη ΠΕΦΤ µε την ατοµική
αξιολόγηση του κάθε παίκτη και το επίπεδο αυτού (PEFT LEVEL SYSTEMPLS).
1.1.2 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 µε την
ατοµική αξιολόγηση του κάθε παίκτη και το επίπεδο αυτού (PEFT LEVEL
SYSTEM-PLS).
Αναλόγως τη σπουδαιότητας και του βαθµού δυσκολίας τους, χωρίζονται ως
εξής:
1.1.2.1 Ενός αστεριού (1*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) µε
κυρίως ταµπλό τουλάχιστον 16 συµµετέχοντες-Draw 16 Ανδρών, τουλάχιστον
8 συµµετέχουσες-Draw 8 Γυναικών και χωρίς Prize money.
1.1.2.2 ∆ύο αστέρων (2*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) µε
κυρίως ταµπλό τουλάχιστον 16 συµµετέχοντες-Draw 16 Ανδρών, τουλάχιστον
8 συµµετέχουσες-Draw 8 Γυναικών και prize money: ευρώ 200+
1.1.2.3 Τριών αστέρων (3*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) µε
κυρίως ταµπλό τουλάχιστον 16 συµµετέχοντες-Draw 16 Ανδρών, τουλάχιστον
8 συµµετέχουσες-Draw 8 Γυναικών και prize money ευρώ: 400+
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1.1.2.4 Τεσσάρων αστέρων (4*): Ανοικτά Τουρνουά (Open)
µε
κυρίως ταµπλό τουλάχιστον 16 συµµετέχοντες-Draw 16 Ανδρών,
τουλάχιστον 8 συµµετέχουσες-Draw 8 Γυναικών και prize money: ευρώ
600+
1.1.2.5 Πέντε αστέρων (5*): Ανοικτά Τουρνουά (Open) µε
κυρίως ταµπλό τουλάχιστον 16 συµµετέχοντες-Draw 16 Ανδρών, τουλάχιστον
8 συµµετέχουσες-Draw 8 Γυναικών και prize money: ευρώ 800+
1.1.3 Τοπικές Οµαδικές Λίγκες
Οι Τοπικές Λίγκες αποτελούνται από µικτές οµάδες (3 ή 4 ατόµων) από την
ίδια πόλη ή και περιοχή (Περιφέρεια) και αποτελεί τον τρόπο εισόδου νέων
παικτών ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου στην Ελληνική Τοιχοσφαίριση. Στο
τέλος της προκαθορισµένης αγωνιστικής περιόδου ανακηρύσσεται η
πρωταθλήτρια Οµάδα της συγκεκριµένης πόλης ή Περιφέρειας, ενώ όλοι οι
αγώνες των παικτών υπολογίζονται και προσµετρούν στην κατάταξη ΠΕΦΤ µε
την ατοµική αξιολόγηση του κάθε παίκτη και το επίπεδο αυτού (PEFT LEVEL
SYSTEM-PLS).
1.1.4 Μεµονωµένες ∆ιοργανώσεις
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 στην κατάταξη
ΠΕΦΤ µε την ατοµική αξιολόγηση του κάθε παίκτη και το επίπεδο αυτού
(PEFT LEVEL SYSTEM-PLS).
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. ∆ιατηρεί Μητρώο Μελών µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτών, όπως
τηλέφωνα και Email, για χρήση από τους διοργανωτές
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 Αγωνιστική Περίοδος
Η αγωνιστική περίοδος καθορίζεται από 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους έως 15
Ιουλίου του επόµενου έτους
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1.4 Ηµερολόγιο ΠΕΦΤ
Η ΠΕΦΤ συνεργάζεται µε όλους τους ενδιαφερόµενους για την εξασφάλιση
ενός ετήσιου και εφικτού προγραµµατισµού των διοργανώσεων.
1.4.1 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 3 µήνες.
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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. 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 6 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.
2.2 ∆ιαδικασίες Έγκρισης ∆ιοργάνωσης
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 ∆ιοργάνωσης
Η Αίτηση ∆ιεξαγωγής ∆ιοργάνωσης, 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 (60 ηµέρες)
πριν την έναρξη των αγώνων.
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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 ∆ιοργάνωσης (tournament fee)
Τα παρακάτω ποσά καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασµό της ΠΕΦΤ,
αναλόγως τη βαρύτητα της διοργάνωσης:
1. Για διοργάνωση πέντε αστέρων (5*): 250€
2. Για διοργάνωση τεσσάρων αστέρων (4*): 200€
3. Για διοργάνωση τριών αστέρων (3*): 150€
4. Για διοργάνωση δύο αστέρων (2*): 120€
5. Για διοργάνωση ενός αστέρα (1*): 40€
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.
2.2.3 Προσφορές/Εκπτώσεις
Η ΠΕΦΤ προσφέρει έκπτωση 20%, επί του αναλογούντος ποσού συµµετοχής
της διοργάνωσης (tournament fee), στις διοργανώσεις που θα εγκριθούν 9
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.
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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 6η 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. ∆ώρα συνολικής αξίας άνω των 1000€ χρειάζονται την έγκριση της
ΠΕΦΤ, τουλάχιστον 1 µήνα πριν την έναρξη της διοργάνωσης.
2.3 Συνολικές Οικονοµικές Παροχές ∆ιοργανώσεων
Το σύνολο των χρηµατικών αµοιβών και προσφορών µιας διοργάνωσης
φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
2.4 Αναβολή ∆ιοργάνωσης
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 εγγυήσεις και
πέραν της συνδροµής της διοργάνωσης (tournament fee), όπως προβλέπονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
2.5 Ακύρωση ∆ιοργάνωσης
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
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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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής και οι συνεργάτης 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 ∆ικαιοδοσία
Η Υπογεγραµµένη Συµφωνία διέπεται και ακολουθεί την ισχύουσα Ελληνική
Νοµοθεσία και τελικό λόγο, σε τυχόν διαφωνίες των εµπλεκόµενων µερών,
έχει η Ελληνική ∆ικαιοσύνη.
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 λαµβάνει χώρα η
διοργάνωση. ∆εν 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.
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2.13 ∆εοντολογία
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
∆εν επιτρέπεται σε κανέναν εµπλεκόµενο στις διοργανώσεις της ΠΕΦΤ να
στοιχηµατίζει. Τα στοιχήµατα δεν αποτελούν µέρος των αξιών της ΠΕΦΤ.
2.13.2 Εγγυήσεις και ∆ικαιώµατα Εµφάνισης
Χρηµατικά δικαιώµατα εµφάνισης παικτών και εγγυήσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.
Καµιά χρηµατική αµοιβή δεν θα δίνεται στη διαπίστωση του παραπάνω.
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3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
3.1 Τόπος ∆ιεξαγωγής 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. ∆ιευκρίνιση 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.
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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.
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 (∆ιαιτητές, 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.
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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
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 ∆ιατροφή 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 ∆ιοργάνωσης
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. Φροντίζει-φροντίζουν 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 ∆ιοργάνωσης
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.

3.2.1.1 Τόπος ∆ιεξαγωγής
Πλήρης διεύθυνση
Ύψος tin
Αριθµός γηπέδων, προδιαγραφές γηπέδων
Κατασκευαστής και τύπος µπαλών
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1.

2.
3.
4.
5.

3.2.1.2 Πακέτα ∆ιαµονής
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)

3.2.1.3 Άτοµα Επικοινωνίας
Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο και Email για ένα τουλάχιστον άτοµο επικοινωνίας
3.2.1.4 Τελετές ∆ιοργάνωσης
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.
3.2.1.6 Οδηγίες Μετάβασης
1. Κοντινότερο αεροδρόµιο και κώδικας αυτού (π.χ. SKG Θεσσαλονίκη)
2. Πότε, αν και πως θα παραληφθούν οι παίκτες από το αεροδρόµιο κατά την
άφιξη τους
3. Άλλα µέσα µετάβασης (Λεωφορεία, τρένο, πλοία, κλπ)
4. Οδηγίες µετάβασης προς τον τόπο και το ξενοδοχείο της διοργάνωσης,
από το κοντινότερο αεροδρόµιο ή άλλο σταθµό, λιµάνι, κλπ
5. 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. ∆υο 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
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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
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 ∆ιοργανωτής
Ο ∆ιοργανωτής 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 ∆ιαιτησία και ∆ιαιτητές
Όλοι οι διοργανωτές πρέπει να ορίζουν το ∆ιαιτητή της ∆ιοργάνωσης
(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 ∆ιοργάνωσης.
3.5.1 Επιδιαιτητές ∆ιοργάνωσης
Τα καθήκοντα των επιδιαιτητών περιγράφονται στο εγχειρίδιο διαιτησίας και ε
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 ∆ιαιτητών
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.
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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 ∆ιοργανώσεων
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 ∆ιοργανώσεων Ελληνικής Λίγκας
Σε όλες τις αγωνιστικές της Ελληνικής Λίγκας της ΠΕΦΤ απαιτείται ένας
επιδιαιτητής.
3.5.6 Επιδιαιτητές ∆ιοργανώσεων 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 το 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) Πειθαρχική Επιτροπή, που. Προτείνεται από το
∆.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
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του ∆.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
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
∆ελτία τύπου σε εφηµερίδες, περιοδικά κλπ επιτρέπονται µόνο µε τη
συγκατάθεση της ΠΕΦΤ.
3.7 Προβολή ∆ιοργανώσεων
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 ∆ιαφηµίσεις 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.
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3.7.3 ∆ιαφηµιστικό 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 από το λογισµικό Squash Levels για την
εξαγωγή του ατοµικού επιπέδου του κάθε παίκτη µέλους της ΠΕΦΤ και την
κατάρτιση της κατάταξης ΠΕΦΤ µε την ατοµική αξιολόγηση του κάθε παίκτη
(level system).
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 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
http://insquash.gr/wpαυτών
στα
Ελληνικά
στη
διεύθυνση:
content/uploads/2015/12/Rules-of-Singles-Squash-2014-V2014-GR.pdf
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 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:
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 ∆ιαγράµµατα/Ταµπλό Αγώνων (Draws)
Όλα τα διαγράµµατα/Ταµπλό (Draws) των διοργανώσεων, υπό την αιγίδα της
ΠΕΦΤ, χρησιµοποιούν την τελευταία έκδοση της ατοµικής αξιολόγησης PEFT
LEVEL SYSTEM-PLS, κατά την ηµέρα έναρξης τους. Οι παίκτες
τοποθετούνται στα ταµπλό σε διακριτές θέσεις βάσει της ατοµικής
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αξιολόγησης - PLS. Το ταµπλό εξάγεται ηλεκτρονικά από το λογισµικό
tournament software και µε τυχαία µέθοδο.

4.2.1. Μέγεθος ∆ιαγράµµατος/Ταµπλό (Draw size)
Όλες οι διοργανώσεις έχουν ένα κυρίως ταµπλό, µεγέθους τουλάχιστον 16
(Draw-16), για τους άνδρες και ένα κυρίως ταµπλό, µεγέθους τουλάχιστον 8
(Draw-8) για τις γυναίκες. Είναι δυνατόν και ανάλογα των συµµετοχών να
υπάρχουν και άλλα ταµπλό µε τα εξής µεγέθη: Draw-16, Draw-32 και Draw64.
4.2.2. Τοποθετήσεις ∆ιαγράµµατος/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. ∆ηµοσίευση ∆ιαγράµµατος/Ταµπλό
Όλα τα ταµπλό δηµοσιοποιούνται µέσω του λογισµικού tournamentsoftware.
4.2.5. Κυρίως Ταµπλό (Main Draw)
Η ΠΕΦΤ πραγµατοποιεί την κλήρωση online και δηµοσιεύει το κυρίως 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).
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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 plate.
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
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.
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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.
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 ∆ικαιολογητικά
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
∆εν 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 ∆ήλωση Συµµετοχής
Με την 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. ∆εν απαιτώ καµία αποζηµίωση για
φωτογραφίες, βίντεο, στιγµιότυπα, 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 παραπάνω 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 solemnly declare
that I accept the PEFT rule book,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 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
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registered and
personal data.

protected

according

to

the

principles

of

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
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 ∆ικαιοσύνη και χρηµατικές
ποινές.
5.1.5 Συνεντεύξεις και ∆ηµοσιότητα
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 ∆εδοµένα
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 ∆ικαίωµα 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 ∆.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 ∆ιαδικασία
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
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υποχρεούται να εξετάσει όλες τις καταγγελίες του παίκτη στην µεγαλύτερη
δυνατή έκταση τους.

7. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΦΤ (RAΝΚING)
7.1 Έκδοση Κατάταξης
Η ΠΕΦΤ χρησιµοποιεί για τα µέλη της ειδικό σύστηµα κατάταξης, µε
ατοµική αξιολόγηση του κάθε παίκτη και το επίπεδο αυτού (PEFT LEVEL
SYSTEM-PLS), σύµφωνα µε το οποίο:
1.
Κάθε εγγεγραµµένο και οικονοµικά ενήµερο µέλος της ΠΕΦΤ είναι
καταταγµένο και αξιολογηµένο.
2.
Το PEFT LEVEL SYSTEM-PLS είναι ενιαίο για τους Άνδρες και ενιαίο
για της Γυναίκες.
3.
Το PLS 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.
Η κατάταξη/PLS ανακοινώνεται την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα. 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 Βαθµοί
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 υψηλότερη ή
χαµηλότερη κατάταξη (Rank).
7.2.1 Ισοβαθµίες
Στις περιπτώσεις ισοβαθµίας την υψηλότερη θέση καταλαµβάνει ο παίκτης µε
τις περισσότερες συµµετοχές σε διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΠΕΦΤ.
Τύπος ∆ιοργάνωσης
7.2.2
διοργάνωσης

Βαρύτητα
Βαρύτητα

5*****
4****
National League
3***
1*
2**
City League

100%
80%
60%
50%
20%
40%
30%
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8. ΜΕΛΗ ΠΕΦΤ
Κάθε µέλος της ΠΕΦΤ δεσµεύεται ανεξάρτητα ως προς την πολιτική της
ΠΕΦΤ, των αποφάσεων του ∆.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 µε ατοµική αξιολόγηση στο PEFT LEVEL SYSTEM-PLS
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 ∆Σ 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 ΚΩ∆ΙΚΑΣ 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 ∆.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 ∆.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, ∆.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 ∆ιάρκεια 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.∆. 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.∆. 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 ∆ιαγραφής. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ο υπαίτιος
παίκτης/µέλος διαγράφεται οριστικά από το πρωτάθληµα.
Άρθρο 9:Ποινές Συµπεριφοράς σε Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης
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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παίκτης/µέλος που αποβλήθηκε είχε
την ιδιότητα του µέλους του ∆.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
η
αγώνα, επίσηµο ή φιλικό, από την 1 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. ∆ιευκρινίζεται, 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 ∆.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Επικοινωνία µε ΠΕΦΤ
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) ΠΕΦΤ
Πρόεδρος : Βανταράκης Απόστολος
Αντιπρόεδρος : Λουκαράς Χαράλαµπος
Γενικός Γραµµατέας : Λαδάκη Αννίτα
Σύµβουλος Ταµίας : Αλεξάνδρου Σταύρος
Σύµβουλος : ∆ηµακόπουλος Μάριος
Σύµβουλος : Σκαράκης ∆ηµήτρης
Σύµβουλος : Περισυνάκης Γιώργος

Επικοινωνία ΠΕΦΤ
∆ιεύθυνση: Αντίσσης 56, ΤΚ 11142, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 0030 6942521173
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:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1ος ΑΝ∆ΡΩΝ
2ος ΑΝ∆ΡΩΝ
3ος ΑΝ∆ΡΩΝ

2**
38%
25%
17%

3***
38%
25%
17%

4****
38%
25%
17%

5*****
38%
25%
17%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ

80%

80%

80%

80%

1η ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12%

12%

12%

12%

η

5%

5%

5%

5%

η

3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3%

3%

3%

3%

ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

20%

20%

20%

20%

2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- Συνολικά Χρηµατικά Έπαθλα
Οι επιλογές µιας διοργάνωσης για τις συνολικές οικονοµικές παροχές
ακολουθούν τον παρακάτω Πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ
ΠΕΦΤ

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ
(on site prize
money)

BONUS
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΑΘΛΟ

500€
300€
200€
200€
/

300€
300€
200€
/
/

800€
600€
400€
200€
/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- Χρηµατικές Εγγυήσεις/Αποζηµιώσεις

Πληροφορίες
∆ιοργάνωσης

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€

Αποζηµιώσεις
έως 40€

Αποζηµιώσεις
έως 60€

Αποζηµιώσεις
έως 80€

Αποζηµιώσεις
έως 100€

Αποζηµιώσεις
έως 100€

160€

240€

460€

560€

580€

Φιλοξενία, Τόπος
∆ιεξαγωγής, Πακέτα
∆ιαµονής, Άτοµα
Επικοινωνίας,
Λειτουργίες
∆ιοργάνωσης,
Τρόπος, Πληρωµών,
Οδηγίες Μετάβασης,
∆ιαιτητές, Κυρίως
Ταµπλό, ώρες αγώνων

Προβολή
∆ιοργανώσεων
Γήπεδα, Website,
∆ιαφηµίσεις,
∆ιαφηµιστικό Υλικό

Μέσα
Ενηµέρωσης
Αποτελέσµατα,
εικόνες

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

Bonus
∆ιοργάνωσης και
Φιλοξενία
Bonus Ξενοδοχείου,
Ιδιωτική Φιλοξενία

Πληρωµές
Συνδροµή
∆ιοργάνωσης

Συνολική
Εγγύηση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5- Αίτηση ∆ιεξαγωγής ∆ιοργάνωσης ΠΕΦΤ

*Ονοµασία Τουρνουά:
*Επιθυµητή κατηγορία αστεριών:
*Υπεύθυνος ∆ιοργάνωσης (Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο):
*Επιδιαιτητής (Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο):
*Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής Αγώνων:
*Τοποθεσία (∆ιεύθυνση):
*Κατηγορίες αγώνων:
*Χρηµατικά Έπαθλα: ΑΝ∆ΡΩΝ 1ος:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η:

ΑΝ∆ΡΩΝ 2ος:
ΑΝ∆ΡΩΝ 3ος:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η:

*Άλλα έπαθλα (Κύπελλα, δώρα, κλπ):
*Bonus ∆ιαµονής 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6- Έκθεση Πειθαρχικών Παραπτωµάτων
1. Ονοµασία Τουρνουά:
2. Ηµεροµηνία:
3. Κατηγορία:
4. Υπεύθυνος ∆ιοργάνωσης (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 ∆ιαιτητή αγώνα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ονοµατεπώνυµο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7- Σήµατα και Λογότυπα ΠΕΦΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8- Σύστηµα 3 ∆ιαιτητών
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=∆είκτης 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- ∆ήλωση Συµµετοχής
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ:
ΕΠΙΘΕΤΟ / SURNAME:
ΟΝΟΜΑ / NAME:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός) / ADDRESS:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ / MOBILE PHONE NUMBER:
Email:
ΦΥΛΟ (Α/Γ) / GENDER (M/F):………
Υπεύθυνη ∆ήλωση
Με την συ µµετοχή µου στους αγώνες της διο ργάνωσης, δηλώνω υ πεύθυ να ότι
αποδ έχο µαι το υς κανο νισµούς της προ κήρ υξης και ό τι είµαι απο λύτως υ γιής και
έτοιµο ς (σωµατικά και ψυ χικά) για την συ µµετο χή µου στο ν συ γκεκριµένο αγώνα,
αντιλαµβανό µενος όλο υς τους πιθανο ύς κινδύ νου ς που απορρ έου ν από την συ µµετο χή
µου σε αυ τό ν. Κατ’ επέκταση, συµµετέχω απο κλειστικά και µό νο µε δική µου ευθύ νη
και παράλληλα αναγνωρίζω ό τι οι διο ρ γανωτές, ό πως και κάθε πρό σωπο πο υ ερ γάζεται
και εµπλέκεται µε οποιοδ ήπο τε τρό πο στη διο ρ γάνωση το υ συγκεκριµένο υ αγώνα, δεν
φέρ ου ν καµία απολύτως ευθύνη απέναντί µου για τυ χό ν τρ αυµατισµό µου ,
καταστρ οφή ή απώλεια προ σωπικού εξο πλισµού ή αντικειµένων, πριν κατά την
διάρ κεια ή και µετά τον αγώνα. ∆εν απαιτώ καµία απο ζηµίωση για φωτο γρ αφίες,
β ίντεο , στιγµιό τυ πα, απο τελέσµατα µε πρ ο σωπικά µου στο ιχεία ή συ νεντεύξεις µου
κατά την διάρ κεια της διο ρ γάνωσης, πο υ τυ χό ν θα χρ ησιµο ποιηθού ν από το ν
διορ γανωτή ή του ς χορ ηγού ς για ενηµερ ωτικούς ή δ ιαφηµιστικού ς σκο πού ς. Με την
υ πο γρ αφή του παρό ντος αποδ έχοµαι του ς παρ απάνω ό ρους και δ ηλώνω την
πραγµατικό τητα των προ σωπικών µου στοιχείων, τα οποία θα καταχωρ ηθού ν και
διαφυ λαχτού ν σύµφωνα µε τις αρ χές των προ σωπικών δ εδοµένων.

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 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.
Ηµεροµηνία / Date………………
Υπογραφή/Signature….............................

47

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

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

Seeds 3/4

DRAW 32
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 .
Ο 5ος seed αντικαθιστά
τον αποχωρήσαντα και
Ο 9ος τον 5ο .

Αποχωρήσεις πριν την
έναρξη

Αποχωρήσεις µετά την έναρξη

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

∆εν 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 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 ,
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 .

∆εν 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 .

∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.

∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
∆εν υπάρχουν
αντικαταστάσεις, οι παίκτες
περνούν walkover.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11- Πειθαρχική ∆ιαδικασία
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.

49

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΕΦΤ 2016-2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12- ∆ιαστάσεις Γηπέδων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13- Φύλλο Αγώνα

Ώρα
Έναρξης/Λήξης
1

(Ονοµασία Τουρνουά)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γύρος

Γήπεδο

ΗΜΕΡΑ

Ώρα

∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

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

∆ιάρκεια Αγώνα (λεπτά/minutes)

Score

Ηττηµένος (Υπογραφή)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ
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**ΤΕΛΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΠΕΦΤ 2016-2017**
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