ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «1ο ΧΑΝΙΩΝ Ping-Pong OPEN 2019»

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την
αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
προκηρύσσει και διοργανώνει το
ο
1 ανοικτό πρωτάθλημα «ΧΑΝΙΑ Ping-Pong ΟΠΕΝ 2019”
για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ
το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 11.00 για τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ
και την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 11.00 για τους ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ
στην αίθουσα του Ο.Α.Χανίων, Αλέξανδρου Μινωτή 10.
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Ατομικά Βετεράνων – Ανεξάρτητων Ανδρών και Γυναικών
ΒΕΤ-1 Βετεράνων Αθλητών 40 – 49 ετών (γεννηθέντες 1970 – 1979)
ΒΕΤ-2 Βετεράνων Αθλητών 50 – 59 ετών (γεννηθέντες 1960 – 1969)
ΒΕΤ-3 Βετεράνων Αθλητών 60 + (γεννηθέντες έως 1959)
ΑΝΕ-1 Ανεξάρτητων Αθλητών 18 – 39 ετών (γεννηθέντες 1980 – 2001)
ΑΝΕ-2 Ανεξάρτητων Αθλητών 40 – 49 ετών (γεννηθέντες 1970 – 1979)
ΑΝΕ-3 Ανεξάρτητων Αθλητών 50 – 59 ετών (γεννηθέντες 1960 – 1969)
ΑΝΕ-4 Ανεξάρτητων Αθλητών 60 + (γεννηθέντες έως 1959)
ΓΥΝ-ΑΝΕ Ανεξαρτήτων Γυναικών, ενιαία κατηγορία για όλες τις ηλικίες
ΓΥΝ-ΒΕΤ Βετεράνων Γυναικών, ενιαία κατηγορία για όλες τις ηλικίες
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Στην κατηγορία Βετεράνων, αθλητές και αθλήτριες εγγεγραμμένοι στη
δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., που με δήλωσή τους είχαν ή έχουν Αθλητικό Δελτίο
και έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί το
1979.
 Στην κατηγορία των Ανεξάρτητων, αθλητές και αθλήτριες Έλληνες πολίτες
που έχουν γεννηθεί πριν το 2001 και οι οποίοι δεν είχαν ποτέ Αθλητικό
Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης
Ομοσπονδίας ξένης χώρας.
3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις μπορούν να γνωστοποιηθούν γραπτώς στο e-mail
fokasjohnn@yahoo.com (κ. Κουτουλάκη Ιωάννη – 6999477381). Στις
δηλώσεις πρέπει να αναφέρονται
υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, email και η κατηγορία (ΒΕΤ-1, 2, 3, ΑΝΕ-1,
2, 3, 4, ΓΥΝ-ΑΝΕ, ΓΥΝ-ΒΕΤ), στην οποία δικαιούνται να αγωνιστούν.

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Απλό Ανδρών
Απλό Γυναικών
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα 20.00 στον
Όμιλο Αντισφαίρισης Χανίων, όπου μπορούν να παρευρεθούν όσοι
επιθυμούν. Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4, ανάλογα με
τις συμμετοχές. Για την τοποθέτηση των «φαβορί» στους ομίλου (δύο ανά
όμιλο), θα χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.για τους
εν ενεργεία αθλητές (που θα ισχύει την ημέρα της κλήρωσης και του
Π.Ο.Φ.Επ.Α. για τους και μη ενεργούς Βετεράνους. Η τοποθέτηση των
φαβορί θα γίνει με το σύστημα «Μαίανδρος». Δηλαδή, το πρώτο φαβορί
στον Α’ όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το τρίτο στον Γ΄ κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του
ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.). Για τις υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει κλήρωση.
Στη διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων για τις θέσεις 3-4, θα γίνει
προσπάθεια να μην συμπέσουν αθλητές του ίδιου σωματείου στον ίδιο
όμιλο, εφόσον ο αριθμός των ομίλων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του αριθμού
των αθλητών από το ίδιο σωματείο.
Στην Β΄φάση, οι αθλητές – τριες που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των
ομίλων, θα αναμετρηθούν σε απλο knock out αγώνα. Φαβορί θα είναι οι
νικητές των ομίλων, ήτοι : 1ο φαβορί ο 1ος του 1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1ος
του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και θα τοποθετηθούν στον πίνακα του νοκ-άουτ στις
θέσεις που προβλέπονται στα εδάφια 7.1.2.4 έως 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλήρωση θα γίνει με βάση την θέση που πήραν οι αθλητές –
τριες στον όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, κατά
σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο. Θα
διεξαχθούν και αγώνες κατάταξης ανά ηλικιακή κατηγορία, για όσους
κατέλαβαν την 3η και 4η θέση, με το ίδιο σύστημα της Β΄φάσης που
περιγράφεται παραπάνω. Νικητής σε κάθε περίπτωση είναι ο καλύτερος των
5 σετ (best of five).
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Θα ισχύσουν ο Διεθνής Κανονισμός Παιδιάς, ο κανονισμός διεξαγωγής
Εσωτερικών Πρωταθλημάτων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., καθώς και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των Βετεράνων και Ανεξάρτητων Ανδρών και Γυναικών, θα
διεξαχθούν στην αίθουσα του Ο.Α.Χ., οδός Αλέξανδρου Μινωτή 10 Χανιά.
Ώρα προσέλευσης : Ανεξάρτητοι – Σάββατο 23 Μαρτίου και ώρα 11.00
Βετεράνους – Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 11.00

9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 10€. Τα παράβολα συμμετοχής
μπορούν να κατατίθενται μέχρι την ώρα έναρξης των αγώνων.
10. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους
Ταυτότητα ή το θεωρημένο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (για
τους ενεργούς αθλητές), ή το ΔΑΙ του Π.Ο.Φ.Επ.Α. για τους υπόλοιπους,
καθώς και Κάρτα Υγείας Αθλητή.
 Για να ισχύσουν οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες, θα πρέπει να
υπάρχουν το ελάχιστο 6 δηλώσεις συμμετοχής ανά κατηγορία και να
παρευρίσκονται τουλάχιστον 6 αθλητές στην έναρξη των αγώνων. Με
αριθμό συμμετοχών μικρότερο του 6 στην κατηγορία, η κατηγορία
συγχωνεύεται με την αμέσως μικρότερη ή την αμέσως μεγαλύτερη, ανάλογα
τις ανάγκες σε αριθμό αθλητών και μετά από συνεννόηση των παρόντων.
 Τα ονόματα των αθλητών και οι κληρώσεις της Α΄φάσης, θα είναι
αναρτημένα σε πίνακα. Διευκρινίζεται πως εάν κάποιος αθλητής – τρια δεν
προσέλθει εγκαιρα στο χώρο των αγώνων ώστε να πιστοποιήσει την
παρουσία του με υπογραφή σε αναρτημένο πίνακα, μένει εκτός αγώνων.
 Βετεράνοι αθλητές που βρίσκονται στον πίνακα αξιολόγησης της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., τοποθετούναι πρώτα φαβορί σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ο. της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Απαραίτητη η προσκόμιση αθλητικής ή αστυνομικής ταυτότητας.
 Προσκόμιση Ατομικής Ρακέτας (χωρίς εξογκώματα, εσοχές, χαρακιές,
φθορές στην επιφάνεια των ελαστικών ή στον ξύλινο δίσκο. Λάστιχα
χρώματος Μαύρου-κόκκινου, εγκεκριμένα, με σήμα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας (ITTF). Αναγραφή συνθημάτων, αυτοκόλλητα κτλ
απαγορεύονται.
 Στη διάρκεια της προπόνησης στον χώρο αγώνων, επιτρέπεται οποιαδήποτε
αθλητική φόρμα. Στη διάρκεια των αγώνων, ενδυματολογικά, επιτρέπονται
μόνο παντελονάκια – μπλουζάκια χρώματος διαφορετικού από εκείνο της
μπάλας (λευκή) και ΜΑΤ (προτείνονται σκούρα χρώματα)
 Ατομική πετσέτα (χρήσιμη)..
 Θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά μπαλάκια 3*
 Το ΟΡΕΝ είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελέσματά
του λαμβάνονται υπόψη στους Πίνακες Αξιολόγησης του Ομίλου.
 Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα
προκήρυξη, υπεύθυνη για την επίλυσή τους είναι η οργανωτική επιτροπή.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

