ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
AΤΤΙΚΗΣ & Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) σε συνεργασία με την
Ελληνική Φίλαθλο Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.), προκηρύσσουν:
Το Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών (2012-2013) για την Αττική και λοιπές περιοχές
Νότιας Ελλάδος (Στερεά Ελλάδα - Πελοπόννησο & Νησιά).
Οι αγώνες αυτοί, λόγω της οικονομικής κρίσης και προς αποφυγήν πολλών μετακινήσεων από
μέρους των αθλητών, αποτελούν πρόκριση για το 4ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα
Βετεράνων που θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Μαϊου 2013 στη Φλώρινα.
Από κάθε ηλικιακή κατηγορία προκρίνονται οι 8 πρώτοι για το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθλητές και Αθλήτριες (Bετεράνοι και Ανεξάρτητοι), που έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας
τους ή θα το κλείσουν οποτεδήποτε εντός του έτους 2013 (έτος γέννησης.1973 και παλαιότερα).
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α. Βετεράνων (& Ανεξαρτήτων) 40 έως και 49 ετών (γεννηθέντες από το 1973 έως και 1964).
β. Βετεράνων (& Ανεξαρτήτων) 50 έως και 59 ετών (γεννηθέντες από το 1963 έως και 1954).
γ. Βετεράνων (& Ανεξαρτήτων) 60 έως και 64 ετών (γεννηθέντες από το 1953 έως και 1949).
δ. Βετεράνων (& Ανεξαρτήτων) 65 + ετών (γεννηθέντες το έτος 1948 και παλαιότερα).
ε. Μή εν ενεργεία αθλητών 30 έως και 39 ετών (γεννηθέντες από το 1983 έως και 1974) οι οποίοι
συμμετέχουν ή έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα ομαδικά πρωταθλήματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
στ. Γυναικών Βετεράνων (& Ανεξαρτήτων) άνω των 40 ετών (γεννηθείσες από το 1973 και μετά),
σε ενιαία ηλικιακή κατηγορία
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δ. Βούλας, οδός
Λευκάδος 1, Βούλα.
4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 9:30 (ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής θα ενημερωθούν οι διάφορες
ηλικιακές κατηγορίες για τυχόν αλλαγή ώρας).
5. ΚΛΗΡΩΣΗ
Σάββατο 9/2/2013, ώρα 19:00 στο χώρο των αγώνων.
6. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρασκευή 8/2/2013 στο e-mail: info@pofepa.gr ή στο fax 210.8993557 αναφέροντας πλήρη
στοιχεία (ονοματεπώνυμο-έτος γεννήσης και τηλέφωνο επικοινωνίας).
7. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
α) Απλός Ανδρών
β) Απλός Γυναικών

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Στην πρώτη φάση οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα «ΠΟΥΛ» (όμιλοι, ανάλογα με τον αριθμό
των αθλητών στην κάθε κατηγορία). Στη συνέχεια ΑΠΛΟ ΝΟΚ ΑΟΥΤ, για την κατηγορία των
νικητών από τους ομίλους, για δε τους ηττημένους ανάλογα με το πλήθος των δηλώσεων
συμμετοχής, πιθανόν να υπάρξουν και ΝΟΚ ΑΟΥΤ παρηγοριάς.
Σύστημα Αγώνων : Ο καλύτερος των 5 σετ (best of five).
9. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλο στους 1ους κάθε κατηγορίας. Δίπλωμα και Μετάλλιο στους 1ους , 2ους και 3ους-4ους,
καθώς και στους 2 φιναλίστ της παρηγοριάς (αν διεξαχθεί).
10. Κάθε παίκτης/παίκτρια θα καταβάλει το ποσό των € 10 ως δικαίωμα συμμετοχής. Σε κάθε
συμμετέχοντα θα προσφερθούν ΤΟΣΤ - ΧΥΜΟΣ - ΚΑΦΕΣ - 2 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΝΕΡΟ και
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ή ΓΚΟΦΡΕΤΑ.
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για να ισχύσουν οι πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν το ελάχιστο 6
δηλώσεις συμμετοχής στην κάθε κατηγορία. Με αριθμό συμμετοχών μικρότερο του 6, η κατηγορία
συγχωνεύεται, με την αμέσως μικρότερη ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.
Για τις αθλήτριες ο τρόπος διεξαγωγής πιθανόν να τροποποιηθεί και αυτό θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής και θα αποφασιστεί την ώρα της κλήρωσης των αγώνων.
12. ΓΕΝΙΚΑ


ΥΛΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ :
Τραπέζια : Τα υπάρχοντα στην αίθουσα του Δ. Βούλας.
-Μπαλάκια : Τριών αστέρων (***) χρώματος λευκού 40 μμ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Ατομική Ρακέτα με λάστιχα Μαύρο-Κόκκινο, εγκεκριμένα βάσει της ισχύουσας την στιγμή
των αγώνων σχετικής λίστας της ITTF.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Θα ισχύσει ο Διεθνής Κανονισμός Παιδιάς



ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Διασφαλίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων



ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους συμμετέχοντες.



Ολοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους Ιατρική Ευθύνη.
Βούλα 31.1.2013
ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Πλακαντωνάκης Σταύρος

Σιψάς Κων/νος
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος

Κολυμπάδης Μανώλης

