ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1ου ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ
ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 2013-2014
Ο Πανελλινιοσ Ομιλοσ Φίλων Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) ςε ςυνεργαςία με τθν
Ελλθνικι Φίλακλο Ομοςπονδία Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) και τθν Σ.Ε. Βόρειασ
Ελλάδασ, προκθρφςςει :
1ο Φιλανθρωπικό Σουρνουά Πινγκ – Πονγκ Ατομικών Αγωνιςμάτων
Βετεράνων και Ανεξαρτήτων Αθλητών – Αθλητριών (2013-2014)
τα ζςοδα του οποίου κα διατεκοφν ςτο ίδρυμα «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ».
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
 Βετεράνοι Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ, γραμμζνοι ςτθ δφναμθ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α, που με διλωςι
τουσ είχαν ι ζχουν Ακλθτικό Δελτίο και ζχουν κλείςει τουλάχιςτον το 40ο ζτοσ τθσ θλικίασ
τουσ, δθλαδι ζχουν γεννθκεί πριν το 1975.
 Ανεξάρτθτοι Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ, Ζλλθνεσ πολίτεσ, ανεξαρτιτου θλικίασ οι οποίοι δεν
είχαν ποτζ Ακλθτικό Δελτίο ςε ωματείο εγγεγραμμζνο ςτθν δφναμθ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ι
άλλθσ Ομοςπονδίασ ξζνθσ χϊρασ.
2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
2.1 ΑΝΔΡΩΝ
ΒΕΣ-1
ΒΕΣ-2
ΒΕΣ-3
ΑΝΕ-1
ΑΝΕ-2
ΑΝΕ-3
ΑΝΕ-4
ΓΤΝ-ΒΕΣ

Βετεράνων 40 ζωσ και 49 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1965 ζωσ και 1974).
Βετεράνων 50 ζωσ και 59 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1955 ζωσ και 1964).
Βετεράνων 60 ετϊν και άνω (γεννθκζντεσ από το 1954 και παλαιότερα).
Ανεξαρτιτων 18 ζωσ και 39 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1975 ζωσ και 1996).
Ανεξαρτιτων 40 ζωσ και 49 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1965 ζωσ και 1974).
Ανεξαρτιτων 50 ζωσ και 59 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1955 ζωσ και 1964).
Ανεξαρτιτων 60 ετϊν και άνω (γεννθκζντεσ από το 1954 και παλαιότερα).
Βετεράνων γυναικϊν (γεννθκείςεσ από το 1974 και παλαιότερα ςε ενιαία θλικιακι
κατθγορία
ΓΤΝ-ΑΝΕ Ανεξαρτιτων γυναικϊν (γεννθκείςεσ από το 1996 και παλαιότερα ςε ενιαία θλικιακι
κατθγορία)
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :
Κυριακι 4 Μαϊου 2014, ςτθν Αίκουςα Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ STAG (Κλιμάκιο), περίπτερο
1 τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Θες/νίκθσ.
4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 9.30 π.μ
5. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
Μζχρι τθν Πζμπτθ 1/5/2014 ςτο info@pofepa.gr ι ςτο fax 210 8993557.
6. ΚΛΗΡΩΗ : Παραςκευι 2/5/2014 ςτα γραφεία του Π.Ο.Φ.Επ.Α..
7. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ : α) Απλόσ Ανδρϊν β) Απλόσ Γυναικϊν

8. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :
τθν Α’ φάςθ κα δθμιουργθκοφν όμιλοι των 3 ι 4 ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ. Για τθν
τοποκζτθςθ των «φαβορί» ςτουσ ομίλουσ (δφο ανά όμιλο), κα χρθςιμοποιθκεί ο Πίνακασ
Αξιολόγθςθσ του Π.Ο.Φ.Επ.Α., που κα ιςχφει τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ.
Η τοποκζτθςθ των φαβορί κα γίνει με το ςφςτθμα «Μαίανδροσ». Ήτοι το πρϊτο φαβορί ςτον Α’
όμιλο, το δεφτερο ςτον Β’, το 3ο ςτον Γ’, κ.ο.κ. Για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ των ομίλων κα γίνει
κλιρωςθ. τθ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ των ομίλων για τισ κζςεισ 3-4, κα γίνει προςπάκεια να
μθν ςυμπζςουν ακλθτζσ του ιδίου ςωματείου ςτον ίδιο όμιλο εφόςον ο αρικμόσ των ομίλων
είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του αρικμοφ των ακλθτϊν από το ίδιο ςωματείο.
τθ Βϋφάςθ οι ακλθτζσ – τριεσ, που κατζκτθςαν τθν 1θ και 2θ κζςθ των ομίλων κα
αναμετρθκοφν ςε απλό knock out αγϊνα. Φαβορί κα είναι οι νικθτζσ των ομίλων, ιτοι: 1ο
φαβορί ο 1οσ του 1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1οσ του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και κα τοποκετθκοφν ςτον
πίνακα του νοκ-άουτ ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτα εδάφια 7.1.2.4 ζωσ 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ
τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλιρωςθ κα γίνει με βάςθ τθν κζςθ που πιραν οι ακλθτζσ-τριεσ ςτον όμιλο
και δεν αγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτον πρϊτο αγϊνα, κατά ςειρά, οι πρϊτοι των ομίλων και
αυτοί που ιταν ςτον ίδιο όμιλο. Εάν υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ κα διεξαχκοφν αγϊνεσ
«παρθγοριάσ» για όςουσ κατζλαβαν τθν 3θ και 4θ κζςθ, ςε ενιαία θλικιακι κατθγορία.
Νικθτισ ςε κάκε περίπτωςθ είναι ο καλφτεροσ των 5 ςετ (best of five).
9. ΕΠΑΘΛΑ
Κφπελλο ςτουσ 1ουσ κάκε κατθγορίασ. Δίπλωμα και Μετάλλιο ςτουσ 1ουσ, 2ουσ και 3ουσ, κακϊσ
και ςτουσ 2 φιναλίςτ τθσ παρθγοριάσ (αν διεξαχκεί).
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Κάκε παίκτθσ/παίκτρια κα καταβάλει το ποςό των € 5 ωσ δικαίωμα ςυμμετοχισ.
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :
Για να ιςχφςουν οι πιο πάνω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ κα πρζπει να υπάρχουν το ελάχιςτο 6
δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν κάκε κατθγορία. Με αρικμό ςυμμετοχϊν μικρότερο του 6, θ
κατθγορία ςυγχωνεφεται, με τθν αμζςωσ μικρότερθ ανάλογα με τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ.
12. ΓΕΝΙΚΑ
α) Η διαιτθςία διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ.
β) Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν Αςτυνομικι τουσ Σαυτότθτα ι το
ΔΑΙ και θ ςυμμετοχι τουσ ςυνεπάγεται αυτομάτωσ τθν ανάλθψθ από μζρουσ τουσ τθσ
ευκφνθσ για τθν υγεία τουσ.
γ) Σα ονόματα των ακλθτϊν και οι κλθρϊςεισ τθσ Α’ φάςθσ κα είναι αναρτθμζνα ςε πίνακα.
Διευκρινίηεται πωσ, εάν κάποιοσ ακλθτισ - ακλιτρια δεν προςζλκει ζγκαιρα ςτο χϊρο των
αγϊνων ϊςτε να πιςτοποιιςει τθν παρουςία του/τθσ με υπογραφι ςε αναρτθμζνο πίνακα,
μζνει εκτόσ αγϊνων.
δ) Η οργανωτικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν κρίςθ τθσ, να δεχτεί ςυμμετοχζσ τθσ
τελευταίασ ςτιγμισ. τθν περίπτωςθ αυτι οι ακλθτζσ/τριεσ ενςωματϊνονται κατά
περίπτωςθ ςε ομίλουσ των 3 ωσ τζταρτοι παίχτεσ ι ςχθματίηουν ζναν νζο όμιλο εφόςον
αυτόσ απαρτίηεται από τουλάχιςτον 3 ακλθτζσ/τριεσ.
ε) Βετεράνοι ακλθτζσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 100αδα του τελευταίου πίνακα αξιολόγθςθσ
τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ανεξάρτθτα από τθ κζςθ που κατζχουν ςτουσ πίνακεσ του Π.Ο.Φ.Επ.Α.,
τοποκετοφνται πρϊτα φαβορί.

ςτ) Σο τουρνουά είναι αξιολογθμζνο από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελζςματα κα λθφκοφν
υπϋοψθ ςτουσ πίνακεσ αξιολόγθςθσ του Ομίλου.
13. ΧΡΗΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΤΜΕΝΟΤ


Η Ακλθτικι ι Αςτυνομικι Σαυτότθτα



Ατομικι Ρακζτα (χωρίσ εξογκϊματα, εςοχζσ, χαρακιζσ, φκορζσ ςτθν επιφάνεια των
ελαςτικϊν ι ςτον ξφλινο δίςκο. Λάςτιχα χρϊματοσ Μαφρου-Κόκκινου, εγκεκριμζνα, με
ςιμα τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ (ITTF). Αναγραφι ςυνκθμάτων, αυτοκόλλθτα κτλ,
απαγορεφονται.

Ακινα 14/4/2014
Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

ΠΛΑΚΑΝΣΩΝΑΚΗ ΣΑΤΡΟ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Ο Πρόεδροσ
Κολυμπάδθσ Μανϊλθσ

