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Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας. 
Γραφεία    :  Κτήριο 1 HELEXPO - ΔΕΘ 
Τηλ. – fax :  2310237108  
e-mail : temaked@httf.gr 
 
 

       Θεσσαλονίκη 15/1/ 2014. 
       Αριθ. πρωτ. :  9. 

    
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

1ου ΑΤΟΜΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ   2013-2014 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ   
 

                              Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας προκηρύσσει  
Το 1ο ατομικό πρωτάθλημα βετεράνων και ανεξαρτήτων 2013-2014. 

 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1.1 Στην κατηγορία των βετεράνων: Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες, γραμμένοι 
στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α και έχουν κλείσει το 40

ο
 έτος της ηλικίας τους. 

1.2 Στην κατηγορία των ανεξαρτήτων: Αθλητές και Αθλήτριες  Έλληνες πολίτες, 
ανεξαρτήτου ηλικίας οι οποίοι δεν είχαν ποτέ δελτίο Ταυτότητας και Υγείας σε σωματείο 
εγγεγραμμένο στην δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..  

1.3 Όσοι πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα στην κατηγορία των βετεράνων θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο από γιατρό. 

1.4 Όσοι πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα στην κατηγορία των ανεξαρτήτων θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας και πιστοποιητικό υγείας υπογεγραμμένο από γιατρό.  

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16.2.2014  

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ περ 1 στη Δ.Ε.Θ.  

4. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 9.00 π.μ. 

5. ΚΛΗΡΩΣΗ: ώρα 9.30 π.μ. 

6. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10.00 π.μ.  

7. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: TΡΙΤΗ  11.2.2014  
  
Αποστολή συμμετοχών  στα γραφεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

temaked@httf.gr ή στο  fax 2310237108.  

Στην δήλωση συμμετοχής στην κατηγορία βετεράνων θα πρέπει να αναφέρονται εκτός από 
ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, τηλέφωνο, fax ή e-mail και αριθμός αθλητικού δελτίου ή 
το τελευταίο αθλητικό σωματείο του οποίου ήταν κάτοχος αθλητικού δελτίου. Στην δήλωση 
συμμετοχής στην κατηγορία ανεξαρτήτων θα πρέπει να αναφέρονται εκτός από 
ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, τηλέφωνο, fax ή e-mail και δήλωση για μη κατοχή 
αθλητικού δελτίου στο παρελθόν και στο παρών.  
 
8. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

α) Απλός Ανδρών , β) Απλός Γυναικών 
 
9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

α.   Βετεράνων ετών 40- 49 

β.   Βετεράνων ετών 50- 59 

γ.   Βετεράνων ετών 60 + 

------------------------------------------ 

δ.   Ανεξαρτήτων  - 40 

ε.   Ανεξαρτήτων 41- 50 
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στ. Ανεξαρτήτων 51+ 

 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

Στην πρώτη φάση όμιλοι (ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών στην κάθε κατηγορία) και στην 
συνέχεια απλό ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).  

11. ΕΠΑΘΛΑ:  

Στους πρώτους Κύπελλο. Δίπλωμα και μετάλλια στους 1ους, 2ους  και 3ους.  

12. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 15 €. 

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

13.1 Για να ισχύσουν οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν το 
ελάχιστο 6 δηλώσεις συμμετοχής στην κατηγορία και να παρευρίσκονται τουλάχιστον 6 
αθλητές στην κλήρωση των αγώνων. Με αριθμό συμμετοχών μικρότερο του 6 στην 
κατηγορία, η κατηγορία ακυρώνεται και οι αθλητές μεταφέρονται στην αμέσως 
προηγούμενη κατηγορία .  

13.2 Οι αθλητές έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής σε μικρότερη κατηγορία (π.χ. αντί της 
β στην α αλλά όχι σε μεγαλύτερη (π.χ. αντί της α στην β).  

13.3 Θα ισχύσει ο κανονισμός Βετεράνων 2009 που έχει εκδοθεί από την ΕΦΟΕΠΑ. 

13.4 Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

13.5 Η Τοπική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το πρωτάθλημα λόγω μικρής 
συμμετοχής. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                              
                                                                
 
        
                                                                  
                                                           
                                                            Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 
 
                        Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γενική Γραμματέας   

 
 

                    Χρήστος Τριγωνάς                                                               Αναστασία Κοκκίνου  
 

 


