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1ερ ΦΗΛΗΚΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΓΗΠΛΩΝ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ / ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ 

ΑΝΓΡΩΝ & ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ΔΣΟΤ 2014 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 

 
Ο Παλειιήληνο Όκηινο Φίισλ Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο (Π.Ο.Φ.Δπ.Α.), έρνληαο ππ’ όςε ηνλ 
εζσηεξηθό θαλνληζκό δηνξγάλσζεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηνπ, 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΚΑΗ ΓΗΟΡΓΑΝΩΝΔΗ 

Σελ 1ε Φηιηθή πλάληεζε ΓΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ πεξηόδνπ 2013-2014 ζηελ θαηεγνξία 
Βεηεξάλσλ/Αλεμαξηήησλ αλδξώλ & γπλαηθώλ γηα ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  
θαη γηα ηηο ζπλαληήζεηο: 

α. Γιπλοί Αγώνερ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ με δεςγάπια καηόπιν δήλωζερ ζςμμεηοσήρ 

β. Γιπλοί Αγώνερ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ με ηςσαίο καηαπηιζμό ηων δεςγαπιών 

κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 

 
1. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

α) Έρνπλ όινη νη παίθηεο θαη παίθηξηεο πνπ δειώζεθαλ ζηα νκαδηθά πξσηαζιήκαηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α., γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 

β) Όινη νη Βεηεξάλνη παίθηεο / παίθηξηεο πνπ είλαη άλσ ησλ 40 εηώλ από ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  

γ) Όινη νη Αλεμάξηεηνη παίθηεο / παίθηξηεο πνπ είλαη άλσ ησλ 18 εηώλ, από ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο  

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη ελ ελεξγεία αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ δύλακε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. θαη 
ε ειηθία ηνπο είλαη θάησ ησλ 40 εηώλ. 

2. ΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 

α. Γηπινί Αγώλεο ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ κε δεπγάξηα θαηόπηλ δήισζεο ζπκκεηνρήο 

β. Γηπινί Αγώλεο ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ  κε ηπραίν θαηαξηηζκό ησλ δεπγαξηώλ 

3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κςπιακή 6/7/2014 κε ώπα έναπξερ 11:00, ζηελ αίζνπζα ηνπ θιεηζηνύ 
γπκλαζηεξίνπ ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Κνκνηελήο (ή ζε γπκλαζηήξην ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο 
Κνκνηελήο). 

4. ΛΖΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΖΛΩΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα απνζηαινύλ ζην fax 2108993557 ή ζην email ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α., 
μέσπι ηεν Πέμπηε 3/7/2014. 

5. ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

α. Γιπλοί Αγώνερ ΑΝΓΡΩΝ, ΓΤΝΑΗΚΩΝ με δεςγάπια καηόπιν δήλωζερ ζςμμεηοσήρ. 

• Σα δεπγάξηα πνπ ζα αγσληζηνύλ ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή εθ ησλ πξνηέξσλ. 

• Θα ππάξμεη κηα κόλν εληαία θαηεγνξία γηα όιεο ηηο ειηθίεο θαη ηαπηόρξνλα γηα Βεηεξάλνπο -  
Αλεμάξηεηνπο. 

• Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ, ε πξώηε θάζε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ζε νκίινπο θαη ζηελ 



ζπλέρεηα κε ην ζύζηεκα ηνπ απινύ απνθιεηζκνύ (ΝΟΚ-ΑΟΤΣ). 

 

β. Γιπλοί Αγώνερ ΑΝΓΡΩΝ με ηςσαίο καηαπηιζμό ηων δεςγαπιών. 

•  Όζνη επηζπκνύλ λα αγσληζηνύλ ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή εθ ησλ πξνηέξσλ. 
• ρεκαηηζκόο δεπγαξηώλ : 

Οη αζιεηέο ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο θαη κπαίλνπλ ζε αληίζηνηρεο θιεξσηίδεο. ηελ πξώηε νκάδα 
ζπκκεηέρνπλ θαηά ζεηξά νη αζιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώηε εθαηνληάδα ηνπ πίλαθα 
αμηνιόγεζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. θαη ελ ζπλερεία κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν κηζόο αξηζκόο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ, ιακβάλεηαη ππόςε ν Γεληθόο Πίλαθαο αμηνιόγεζεο ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α. (ν κεηθηόο 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο από δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο). Όινη νη ππόινηπνη 
αζιεηέο κπαίλνπλ ζηε δεύηεξε θιεξσηίδα. Η επηηξνπή θιεξώζεσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα 
ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξώηε θιεξσηίδα θαη αζιεηέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο 
πεξηπηώζεηο αιιά κε βάζε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηηο επηηπρίεο ηνπο ζην ρώξν λα αμηνινγνύληαη σο 
αζιεηέο πξώηεο δπλακηθόηεηαο. Σα δεπγάξηα ζα ζρεκαηηζηνύλ ύζηεξα από θιήξσζε ελόο παίθηε 
από ηελ πξώηε θιεξσηίδα θαη ελόο άιινπ από ηελ δεύηεξε. 

• Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ, ε πξώηε θάζε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ζε νκίινπο θαη ζηελ 
ζπλέρεηα κε ην ζύζηεκα ηνπ απινύ απνθιεηζκνύ (ΝΟΚ-ΑΟΤΣ). 
 

6. ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

Βαξύλνπλ ηνπο κεηαθηλνύκελνπο παίθηεο / παίθηξηεο. 

7. ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Γηαζθαιίδεηαη από ηνπο παίθηεο θαη ηηο παίθηξηεο. 

8. ΔΠΑΘΛΑ 

Θα απνλεκεζνύλ  2 θύπειια, κεηάιιηα θαη δηπιώκαηα ζηνπο πξσηαζιεηέο θαη κεηάιιηα θαη δηπιώκαηα 
ζηα δεύηεξα θαη ηξίηα δεπγάξηα θαη ησλ 2 θαηεγνξηώλ. 
 

9. ΓΔΝΗΚΑ   

■ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα 7 € αλά άηνκν γηα όια ηα αγσλίζκαηα. 
■ Θα ππάξρνπλ λεξά, αλαςπθηηθά, ζάληνπηηο ή θξνπαζάλ γηα θάζε αγσληδόκελν. 
■ Οινη ζπκκεηέρνπλ κε δηθή ηνπο ηαηξηθή επζύλε. 
■ Γηα ηπρόλ αλαθύπηνληα ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε θαη ηνλ 

Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α., ππεύζπλν γηα ηελ επίιπζή ηνπο είλαη ην Γ.. ηνπ 
Π.Ο.Φ.Δπ.Α.. 

Βνύια, 24 Ινπλίνπ  2014 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

           ηαύξνο ΠΛΑΚΑΝΣΩΝΑΚΗ              Θεόδσξνο Θενδσξίδεο 


