
  
  

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016  

Αριθ. Πρωτ. 229/16/ΕΕΟ/αα  

  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη   

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76/2016  
Συγκρότηση Προεθνικών ομάδων και προπονήσεις 2017 - 18  

  

Το Δ.Σ. της ΕΟΜ, με σκοπό την κατά το δυνατόν επιτυχημένη εκπροσώπηση της Ελλάδας στους 

Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ομάδων Όπεν και Γυναικών 2018 και Νέων 2017, όπως και σε άλλες 

μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις την διετία αυτή και μετά, ανακοινώνει τα εξής:  

  

Α) Συγκρότηση και προπονήσεις Προεθνικής Όπεν  

   

1) Προεθνική Όπεν 

Συγκροτείται Προεθνική ομάδα Όπεν από ζεύγη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

σε πρόγραμμα προπονήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής για  

τις Εθνικές ομάδες όπεν 2018. Τα ζεύγη αυτά  θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην 

ΕΟΜ εγγράφως μέχρι την 9/12/2016. 

  

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

α) Τα ζεύγη που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει καταρχήν και σύμφωνα με το άρθρο 

3.6.1 των Κανονισμών της ΕΟΜ να έχουν άθροισμα δέκα (10) βαθμών προεθνικής 

σύμφωνα με την κατάσταση που θα εκδοθεί μετά τον τελικό Μάστερς 2016 και να είναι 

και οι δύο αθλητές κατηγορίας 12 ή μεγαλύτερης. Στην κρίση του προπονητή, της 

Επιτροπής Εθνικών ομάδων και του Δ.Σ. της ΕΟΜ θα είναι να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα και ζεύγη που δεν συγκεντρώνουν όλες τις προδιαγραφές αυτές για να 

συμπληρωθεί ο, κατά την κρίση τους, απαιτούμενος αριθμός ή να προστεθούν αργότερα 

ζεύγη που θα συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις. 

 

β) Επιπρόσθετα για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής 2018 τα ζεύγη αυτά 

οφείλουν να συμμετάσχουν, αγωνιζόμενα με τη σύνθεση της δήλωσης,  τουλάχιστον σε 

τέσσερις από τις πέντε Πανελλήνιες διοργανώσεις εντός του 2017 που απονέμουν 

βαθμούς προεθνικής. Οι διοργανώσεις  αυτές είναι: Π.Π. Ζευγών, Π.Π. Ομάδων, Swiss 

Ζευγών, Κύπελλο Ελλάδας, Π.Π. Κατηγοριών.  

  

3) Διεξαγωγή προπονήσεων 

Για τα ζεύγη που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα γίνουν δεκτά θα εκδοθεί πρόγραμμα 

προπονήσεων, που θα γίνονται κυρίως μέσω Διαδικτύου και τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα. 

4) Εθνικές αποστολές 2017 

Οι εθνικές αποστολές για το έτος 2017 θα προκύψουν από τα αποτελέσματα του 

Πανελλήνιου πρωταθλήματος ομάδων 2017 και άλλων αγώνων.    



 

 

Β) Συγκρότηση και προπονήσεις Προεθνικής Γυναικών  

  

1) Προεθνική Γυναικών 

Συγκροτείται Προεθνική ομάδα Γυναικών από ζεύγη που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε πρόγραμμα προπονήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

επιλογής και στις Εθνικές ομάδες Γυναικών 2018. Τα ζεύγη αυτά θα πρέπει να δηλώσουν 

συμμετοχή στην ΕΟΜ εγγράφως μέχρι την 23/12/2016. 

  

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

α) Τα ζεύγη που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει καταρχήν να αποτελούνται από  δύο 

αθλήτριες κατηγορίας 12 ή μεγαλύτερης. Στην κρίση του προπονητή, της Επιτροπής 

Εθνικών ομάδων και του Δ.Σ. της ΕΟΜ θα είναι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και 

ζεύγη που δεν συγκεντρώνουν τις προδιαγραφές αυτές για να συμπληρωθεί ο, κατά την 

κρίση τους, απαιτούμενος αριθμός ή να προστεθούν αργότερα ζεύγη που θα 

συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις. 

 

β) Επιπρόσθετα για να συμμετάσχουν στην επιλογή Εθνικών ομάδων 2018 (με όποιο 

τρόπο γίνει) τα ζεύγη αυτά οφείλουν να συμμετάσχουν, αγωνιζόμενα με τη σύνθεση της 

δήλωσης,  τουλάχιστον σε τέσσερις από τις έξι Πανελλήνιες διοργανώσεις εντός του 

2017 που απονέμουν βαθμούς προεθνικής Γυναικών. Οι διοργανώσεις  αυτές είναι: Π.Π. 

Ζευγών, Π.Π. Ομάδων, Swiss Ζευγών, Π.Π. Γυναικών,  Κύπελλο Ελλάδας, Π.Π. 

Κατηγοριών.  

  

3) Διεξαγωγή προπονήσεων 

Για τα ζεύγη που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα γίνουν δεκτά θα εκδοθεί πρόγραμμα 

προπονήσεων, που θα γίνονται κυρίως μέσω Διαδικτύου και τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα. 

  

Γ) Συγκρότηση και προπονήσεις Προεθνικής Νέων  

  

1) Προεθνική Νέων 

Συγκροτείται Προεθνική ομάδα Νέων από αθλητές ή αθλήτριες που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε πρόγραμμα προπονήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στην επιλογή 

της Εθνικής ομάδας Νέων που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Πανευρωπαϊκούς 

αγώνες ομάδων 2017. Οι αθλητές και αθλήτριες αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν 

συμμετοχή στην ΕΟΜ εγγράφως μέχρι την 9/12/2016. 

  

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι αθλητές/τριες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 1/1/1992 

και μετά και θα πρέπει να έχουν εκδώσει αγωνιστικό δελτίο ΕΟΜ μέχρι και την 31/12/ 

2015.   

 

3) Διεξαγωγή προπονήσεων 

Για τους αθλητές/τριες που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα γίνουν δεκτοί θα εκδοθεί 

πρόγραμμα προπονήσεων, που θα γίνονται κυρίως μέσω Διαδικτύου και τουλάχιστον 

μια φορά την εβδομάδα. 



 

Δ) Προπονητές Εθνικών ομάδων 

1) Επικεφαλής προπονητής των τριών παραπάνω Εθνικών ομάδων πρόκειται να 

αναλάβει ο κ. Φώτης Σκουλαρίκης.  

 2) Με εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ 

μπορεί να προστεθούν και άλλοι προπονητές ή βοηθοί. 

 

Ε) Τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων 

Οι όροι της ανακοίνωσης αυτής μπορεί να τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν με νεότερες 

αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ, κατόπιν εισηγήσεων του προπονητή και της Επιτροπής 

Εθνικών Ομάδων.  

  
Για το Δ.Σ. της ΕΟΜ  

  

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας  

  

  

  

Αλέξανδρος Αθανασιάδης                    Παναγιώτης Μαρσώνης  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


