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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ «ΣΑΣΑΤΛΑ  Ping-Pong OPEN 2013» 

Ο AO ΣΑΣΑΤΛΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Π.Ο.Φ.ΔΠ.Α θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α, 

πξνθεξύζζεη ην 2ν αλνηθηό πξσηάζιεκα «ΣΑΣΑΤΛΑ Ping-Pong OPEN 2013», γηα ΒΔΣΔΡΑΝΟΤ 

θαη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ηελ Κπξηαθή 22 επηεκβξίνπ 2013 ζην Βπδαληηλό Αζιεηηθό Κέληξν (νδόο 

Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο 10, Άιηκνο) θαη ζηελ αίζνπζα Μηράιεο Παγηώηεο (θιεηζηό γήπεδν).  

1. Δικαίωμα ςμμεηοσήρ 

 ηελ θαηεγνξία ησλ Βεηεξάλσλ, Αζιεηέο θαη Αζιήηξηεο γξακκέλνη ζηε δύλακε ηεο 

Δ.Φ.Ο.Δπ.Α, πνπ κε δήισζή ηνπο είραλ ή έρνπλ Αζιεηηθό Γειηίν θαη έρνπλ θιείζεη ην 40ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί πξηλ ην 1973. 

 ηελ θαηεγνξία ησλ Αλεμαξηήησλ, Αζιεηέο θαη Αζιήηξηεο Έιιελεο πνιίηεο θαζώο θαη 

αιινδαπνί παίθηεο πνπ δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, νη νπνίνη δελ 

είραλ πνηέ Αζιεηηθό Γειηίν ζε σκαηείν εγγεγξακκέλν ζηε δύλακε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ή 

άιιεο Οκνζπνλδίαο μέλεο ρώξαο 

2. Καηηγοπίερ 

 ΒΔΣ-1 Βεηεξάλσλ Αζιεηώλ 40 - 49 εηώλ (γελλεζέληεο 1964 - 1973) 

ΒΔΣ-2 Βεηεξάλσλ Αζιεηώλ 50 - 59 (γελλεζέληεο 1954 - 1963) 

ΒΔΣ-3 Βεηεξάλσλ Αζιεηώλ 60 + (γελλεζέληεο έσο 1953) 

ΑΝΔ-1 Αλεμαξηήησλ Αζιεηώλ έσο 39 εηώλ (γελλεζέληεο 1974 θαη κεηά) 

ΑΝΔ-2 Αλεμαξηήησλ Αζιεηώλ 40 - 49 εηώλ (γελλεζέληεο 1964 - 1973) 

ΑΝΔ-3 Αλεμαξηήησλ Αζιεηώλ 50 - 59 (γελλεζέληεο έσο 1954 - 1963) 

ΑΝΔ-4 Αλεμαξηήησλ Αζιεηώλ 60 + (γελλεζέληεο έσο 1953) 

ΓΤΝ-ΑΝΔ Αλεμαξηήησλ Γπλαηθώλ Αζιεηξηώλ, εληαία θαηεγνξία γηα όιεο ηηο ειηθίεο (όζεο 

επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ησλ αλδξώλ). 

ΓΤΝ-ΒΔΣ Βεηεξάλσλ Γπλαηθώλ Αζιεηξηώλ, εληαία θαηεγνξία γηα όιεο ηηο ειηθίεο (όζεο 

επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ησλ αλδξώλ). 

3. Δηλώζειρ  

Μέρξη ηελ Πέκπηε 19/9/2013 ζην e-mail: tatavlaopen2012@gmail.com όπνπ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηνηρεία όπσο, θαηεγνξία (ΔΝΔ, ΒΔΣ-1,  

2, 3, ΑΝΔ-1, 2, 3, 4, ΓΤΝ-ΑΝΔ, ΓΤΝ-ΒΔΣ), επώλπκν, όλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, ηειέθσλν 

(θαηά πξνηίκεζε θηλεηό).  
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4. Αγωνίζμαηα  

α) Απιό Αλδξώλ  

β) Απιό Γπλαηθώλ 

5. Κλήπωζη και ζύζηημα διεξαγωγήρ 

Οη θιεξώζεηο ζα γίλνπλ ηελ Παξαζθεπή 20/9/2013, θαη ώξα 21:00 ζην Βπδαληηλό Αζιεηθό 

Κέληξν, όπνπ κπνξνύλ λα παξαβξεζνύλ όζνη επηζπκνύλ.  

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε 12 ηξαπέδηα, ζε δάπεδν παξθέ. Νηθεηήο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη 

ν θαιύηεξνο ησλ 5 ζεη (best of five).   

ηελ Α’ θάζε ζα δεκηνπξγεζνύλ όκηινη ησλ 3 ή 4 αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο. Γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ «θαβνξί» ζηνπο νκίινπο (δύν αλά όκηιν), ζα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα ηνπο Δλ 

Δλεξγεία αζιεηέο (θαηεγνξία ΔΝΔ) ν Πίλαθαο Αμηνιόγεζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.  (πνπ ζα ηζρύεη 

ηελ εκέξα ηεο θιήξσζεο) θαη ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α γηα ηνπο Βεηεξάλνπο θαη Αλεμάξηεηνπο αζιεηέο. 

Η ηνπνζέηεζε ησλ θαβνξί ζα γίλεη κε ην ζύζηεκα «Μαίαλδξνο». Ήηνη ην πξώην θαβνξί ζηνλ 

Α’ όκηιν, ην δεύηεξν ζηνλ Β’, ην 3ν ζηνλ Γ’, θ.ν.θ. (άξζξν 7.7.2 ηνπ ΚΔΓ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α). Γηα 

ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ησλ νκίισλ ζα γίλεη θιήξσζε. ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ησλ νκίισλ 

γηα ηηο ζέζεηο 3-4, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα κελ ζπκπέζνπλ αζιεηέο ηνπ ηδίνπ ζσκαηείνπ ζηνλ 

ίδην όκηιν εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ νκίισλ είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ αζιεηώλ 

από ην ίδην ζσκαηείν.  

ηε Β΄θάζε νη αζιεηέο – ηξηεο, πνπ θαηέθηεζαλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ησλ νκίισλ ζα 

αλακεηξεζνύλ ζε απιό knock out αγώλα. Φαβνξί ζα είλαη νη ληθεηέο ησλ νκίισλ, ήηνη: 1ν 

θαβνξί ν 1νο ηνπ 1νπ νκίινπ, 2ν θαβνξί ν 1νο ηνπ 2νπ νκίινπ θ.ν.θ. θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ 

πίλαθα ηνπ λνθ-άνπη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα 7.1.2.4 έσο 7.1.2.4.4 ηνπ ΚΔΓ 

ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. Η θιήξσζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ ζέζε πνπ πήξαλ νη αζιεηέο-ηξηεο ζηνλ όκηιν 

θαη δελ αγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο ζηνλ πξώην αγώλα, θαηά ζεηξά, νη πξώηνη ησλ νκίισλ θαη 

απηνί πνπ ήηαλ ζηνλ ίδην όκηιν. Δάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξόλνο ζα δηεμαρζνύλ αγώλεο 

«παξεγνξηάο» γηα όζνπο θαηέιαβαλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε, ζε δύν εληαίεο θαηεγνξίεο 

Αλεμαξηήησλ θαη Βεηεξάλσλ ρσξίο ειηθηαθό δηαρσξηζκό. 

6. Κανονιζμοί Διεξαγωγήρ  

Θα ηζρύζνπλ ν Γηεζλήο Καλνληζκόο Παηδηάο, ν Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α., 

θαζώο θαη ν Καλνληζκόο δηεμαγσγήο Δζσηεξηθώλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. 
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7. Διαιηηζία 

Γηαζθαιίδεηαη από ηνπο παίθηεο θαη ηηο παίθηξηεο. 

8. Ώπα πποζέλεςζηρ 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ Αλεμάξηεησλ θαη Γπλαηθώλ, 9:00 κε ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ 9:30. 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ Δλ Δλεξγεία θαη Βεηεξάλσλ, 14:00 κε ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ 14:30. 

Από ην πξσί θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα ιεηηνπξγεί θαη ε ππόγεηα αίζνπζα γηα ηελ 

πξνζέξκαλζε ησλ αζιεηώλ. 

9. Παπάβολο ςμμεηοσήρ  

Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα νξίδεηαη ζηα 15 €. Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο κπνξνύλ  λα θαηαηίζεληαη 

κέρξη ηελ ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ. 

10. Έπαθλα  

Θα απνλεκεζνύλ Γίπισκα θαη Κύπειιν ζηνπο 1νπο ληθεηέο θαη Γίπισκα θαη Μεηάιιηα ζηνπο 

2νπο θαη 3νπο. Θα δηαλεκεζνύλ δηάθνξα δώξα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

11. Λοιποί Όποι  

α) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (Αλεμάξηεηνη & Βεηεξάλνη) ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί 

ηνπο ηελ Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζπλεπάγεηαη απηνκάησο 

ηελ αλάιεςε από κέξνπο ηνπο ηεο επζύλεο γηα ηελ Τγεία ηνπο.  

β) Γηα λα ηζρύζνπλ νη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ην ειάρηζην 6 δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία θαη λα 

παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 6 αζιεηέο ζηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ. Με αξηζκό 

ζπκκεηνρώλ κηθξόηεξν ηνπ 6 ζηελ θαηεγνξία, ε θαηεγνξία ζπγρσλεύεηαη κε 

ηελ ακέζσο κηθξόηεξε ή ηελ ακέζσο κεγαιύηεξε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε 

αξηζκό αζιεηώλ θαη κεηά από ζπλελλόεζε ησλ παξόλησλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε εζεινύζηα αιιαγή ειηθηαθήο θαηεγνξίαο θαηά ηε δήισζε ηνπ αζιεηή. 

γ) Σα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ θαη νη θιεξώζεηο ηεο Α’ θάζεο ζα είλαη αλαξηεκέλα ζε πίλαθα. 

Γηεπθξηλίδεηαη πσο, εάλ θάπνηνο αζιεηήο - αζιήηξηα δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ζην ρώξν ησλ 

αγώλσλ ώζηε λα πηζηνπνηήζεη ηελ παξνπζία ηνπ κε ππνγξαθή ζε αλαξηεκέλν πίλαθα, κέλεη 

εθηόο αγώλσλ. 



                        Ταταύλα 
                        ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ 
 
 
δ) Η νξγαλσηηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δερηεί ζπκκεηνρέο ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αζιεηέο ελζσκαηώλνληαη θαηά πεξίπησζε ζε 

νκίινπο ησλ 3 σο ηέηαξηνη παίρηεο ή ζρεκαηίδνπλ έλαλ λέν όκηιν εθόζνλ απηόο απαξηίδεηαη 

από ηνπιάρηζηνλ 3 αζιεηέο.  

ε)  Βεηεξάλνη αζιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώηε 100αδα ηνπ ηειεπηαίνπ πίλαθα αμηνιόγεζεο ηεο 

Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., αλεμάξηεηα από ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηνπο πίλαθεο ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α., 

ηνπνζεηνύληαη πξώηα θαβνξί. 

ζη) Σα αθξηβή σξάξηα ησλ αγώλσλ ζα αλαθνηλσζνύλ ην άββαην 21/9/2013 ζην δηαδίθηπν. 

δ) ΥΡΗΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ 

 Η Αζιεηηθή ή Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα 

 Αηνκηθή Ραθέηα (ρσξίο εμνγθώκαηα, εζνρέο, ραξαθηέο, θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ησλ 

ειαζηηθώλ ή ζηνλ μύιηλν δίζθν. Λάζηηρα ρξώκαηνο Μαύξνπ-Κόθθηλνπ, εγθεθξηκέλα, κε 

ζήκα ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο (ITTF). Αλαγξαθή ζπλζεκάησλ, απηνθόιιεηα θηι, 

απαγνξεύνληαη. 

 ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο ζην ρώξν αγώλσλ, επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αζιεηηθή 

θόξκα. ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, ελδπκαηνινγηθά, επηηξέπνληαη κόλν παληεινλάθηα – 

κπινπδάθηα ρξώκαηνο δηαθνξεηηθνύ από εθείλν ηεο κπάιαο (ιεπθή) θαη ΜΑΣ (πξνηείλνληαη 

ζθνύξα ρξώκαηα). 

 Αηνκηθή πεηζέηα (ρξήζηκε) 

 Δίζνδνο ζην παξθέ ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ΜΟΝΟ κε αζιεηηθά ππνδήκαηα. 

ε) Θα παξέρνληαη δσξεάλ, λεξό, ρπκόο θαη θξνπαζάλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα 

ιεηηνπξγεί θπιηθείν. 

ζ) Οη αίζνπζεο ζα θιηκαηίδνληαη πιήξσο. Σα απνδπηήξηα θαη ηα ληνύο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Βπδαληηλνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ, ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αζιεηώλ.  

η) Σν ΟΡΔΝ είλαη ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από ηνλ Π.Ο.Φ.Δπ.Α. θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ιακβάλνληαη 

ππόςε ζηνπο Πίλαθεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Οκίινπ. 

Πιεξνθνξίεο: θ. Θεόδσξνο Θενδσξίδεο, Σει: 6936702668 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΑΟ ΣΑΣΑΤΛΑ 


