
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ 

      «πιγκ-πογκ,μια άκρως οικογενειακή σπόθεση» 
 

Ο  Α.Ο Ειιεληθνύ, 
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο 
Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α,δηνξγαλώλεη ην 2ν  πξωηάζιεκα Πηγθ-πνγθ γηα νηθνγέλεηεο! 
 
Σν πξωηάζιεκα έρεη θηιηθό ραξαθηήξα θαη γίλεηαη γηα ηε δηάδνζε ηνπ 
αζιήκαηνο.Θα δηεμαρζεί ηελ 24 Μαίνπ 2014 ζην θιεηζηό γήπεδν κπάζθεη ηνπ 
ζπιιόγνπ,ζηελ Οιπκπηαθή εγθαηάζηαζε ηνπ Ειιεληθνύ. 
 

1. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νκάδεο πνπ ζα ζπγθξνηνύληαη από ζπγγεληθά 
κεηαμύ ηνπο πξόζωπα. ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο, θάζε νκάδα ζα 
αλαθέξεη, ηα άηνκα πνπ ηελ απνηεινύλ θαη ην επώλπκν ηεο νηθνγέλεηαο ην 
νπνίν ζα είλαη θαη ην όλνκα ηεο νκάδαο. 
 
2. ΛΖΞΖ ΓΖΛΩΔΩΝ 

   Έωο  ηελ Πέκπηε 22/5/2014,ζην e-mail: ttacademy2011@gmail.com   
Πιεξνθνξίεο ζηα ηει:Κνξδνύηεο Γηάλλεο 6977595929 θαη  

                                     Ζέξδηια Δηάλα 6945698267.  
 
3. ΚΛΖΡΩΖ 

ην ζύιινγν ηνπ Ειιεληθνύ ηελ Πέκπηε 22/5/2014 ζύκθωλα κε ηηο 
δειώζεηο .Φαβνξί δύλαηαη λα ηνπνζεηεζνύλ θαηόπηλ εηζεγήζεωο ηεο 
νξγαλωηηθήο επηηξνπήο . 
 

4. ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ 
     άββαην 24/05/2014 θαη ώξα 10.00π.κ. 
 
5. ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 
     Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα corbillion ηξνπνπνηεκέλν.Εηδηθόηεξα: 
     Η νκάδα κπνξεί λα απνηειείηαη είηε από έλαλ ελήιηθα θαη έλα παηδί,είηε 

από δύν ελήιηθεο. 
ην δηπιό κπνξεί λα αγωληζζεί θαη ηξίην ή ηέηαξην άηνκν ηεο ίδηαο  
νηθνγέλεηαο.Έρνπκε δειαδή ειάρηζηε ζπκκεηνρή 2 αηόκωλ θαη κέγηζηε 
4, από ηελ ίδηα νηθνγέλεηα . 
Νηθήηξηα  αλαθεξύζζεηαη  ε νκάδα  πνπ ζα θηάζεη ζηηο 2 λίθεο. 
Αλ ην ζθνξ ηωλ νκάδωλ κεηά ηα δύν αηνκηθά είλαη 1-1 ηόηε κόλν ζα 
παίδεηαη ην δηπιό πνπ ζα θαζνξίδεη ηε ληθήηξηα νκάδα.  
  Κάζε νηθνγέλεηα (πνιύηεθλε) κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε παξαπάλω 
από κία νκάδα ε νπνία ζα αγωλίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηε ίδηα ζύζηαζε 
ζε όινπο ηνπο αγώλεο . 

 
 Η πξνθξηκαηηθή θάζε ηωλ αγώλωλ ζα δηεμαρζεί ζε νκίινπο ηωλ 3 ή 
ηωλ 4 αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ζα ππάξμνπλ.Σν πξόγξακκα 
δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ κε ηα αθξηβή ωξάξηα ζα αλαθνηλωζνύλ 



εγθαίξωο, έηζη ώζηε ηελ Παξαζθεπή 23/5/2014 νη ζπκκεηέρνληεο λα 
έρνπλ πιήξε ελεκέξωζε γηα ηελ αθξηβή ώξα πνπ ζα αγωληζζνύλ . 
Η ηειηθή θάζε ηωλ αγώλωλ κε ηνπο 2 πξώηνπο πξνθξηζέληεο από ηνπο 
νκίινπο ζα γίλεη κε ην ζύζηεκα knock-out  
  

6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο γηα θάζε νκάδα νξίδεηαη ζηα 20 επξώ. 
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο κπνξεί λα θαηαβιεζεί κέρξη θαη κηζή ώξα πξηλ 
ηελ έλαξμε ηωλ  αγώλωλ ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ. 
 
7. ΓΗΑΗΣΖΗΑ 
Η δηαηηεζία ηωλ αγώλωλ ζα θαιπθζεί από ηνπο παίθηεο ηωλ νκάδωλ.  
 
8. ΕΠΑΘΛΑ 
Θα απνλεκεζεί δίπιωκα θαη θύπειιν ζηελ πξώηε νκάδα θαη δίπιωκα θαη 
κεηάιιην ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε.   
 
9.  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
    Θα δνζνύλ ξαθέηεο ζε όζνπο δελ ζα δηαζέηνπλ, από ηελ γξακκαηεία 
ηωλ αγώλωλ.  
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ αζιεηηθή πεξηβνιή θαη αλ 
είλαη δπλαηόλ ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο λα έρνπλ νκνηόκνξθε εκθάληζε. 
 
 

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Α.Ο ΕΛΛΗΝΘΚΟΤ 
 

θνπιηδάο Μηράιεο 
  


