ΝΕΑ 2010
02/01/2010 O ΠΟΦΕΠΑ σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ...
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΦΕΠΑ εύχεται σε όλα τα μέλη, τους αθλητές αλλά και τους φίλους
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ο καινούργιος χρόνος 2010 να φέρει στον
καθένα Αγάπη, Ειρήνη και Υγεία. Ο ΠΟΦΕΠΑ θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Πέμπτη
14/1/2010 και ώρα 7.30 μμ στα γραφεία του Ομίλου στην Βούλα και καλούμε όλους να
παρευρεθούν.

02/01/2010 Τουρνουά Βετεράνων στην Ουγγαρία ...
Ενα ενδιαφέρον Τουρνουά Βετεράνων οργανώνεται στην Ουγγαρία τον ερχόμενο Ιούνιο 4-6/6/
2010. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην πανέμορφη πόλη ΒΑLATONFURED που βρίσκεται 130 χλμ
από την πρωτεύουσα Βουδαπέστη στις όχθες της λίμνης ΒΑLATON. Την όλη διοργάνωση
επιμελείται ο γνωστός προπονητής της Εθνικής Ομάδος της Αυστρίας Mr Ferenc Carsai. Για όσους
ενδιαφέρονται δημοσιεύουμε σε LINK παρακάτω τόσο την προκήρυξη όσο και την φόρμα δήλωσης
συμμετοχής.
Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (αρχείο word).................κλικ ΕΔΩ
Για την ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρχείο word).. κλικ ΕΔΩ
Περισσότερα για την περιοχή και τα ξενοδοχεία στο www.tabletennis.hu

05/01/2010 Tουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων στην Θεσ/νίκη ...
Δύο Ατομικά πρωταθλήματα για Ανεξάρτητους και Βετεράνους αθλητές διοργανώνει η ΕΦΟΕΠΑ /
Τοπική Επιτροπή Μακεδρονίας-Θράκης στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το πρώτο θα γίνει την
Κυριακή 17/1/2010 ώρα 10 πμ στο περ.1 της Δ.Ε.Θ.. Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής για το
τουρνουά αυτό λήγει την Δευτέρα 11/1/2010 και μπορεί να γίνει με φαξ στο 2310-237108 καθώς
και στο email : temaked@httf.gr Το δεύτερο τουρνουά είναι προγραμματισμένο να γίνει στις
11/4/2010 πάλι στην Θεσσαλονίκη και στην ίδια αίθουσα και η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής
λήγει στις 5/4/2010. Για όποιον ενδιαφέρεται δημoσιεύουμε παρακάτω την προκήρυξη των
ανωτέρω αγώνων σε αρχείο word => κάντε κλικ ΕΔΩ.

14/01/2010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ...
Ο αγώνας διεξήχθη στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής, για τον
1ο όμιλο της Γ' κατηγορίας, με ωρισμένα αμφίρροπα και συναρπαστικά παιχνίδια. Η συμμετοχή με
δύο εύκολες νίκες, του πρώην πρωταθλητή Ελλάδας Χρήστου Λάμη, βοήθησε σημαντικά στην
επικράτηση των γηπεδούχων. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Χάρης Λαμπρίδης
πετυχαίνοντας 3 νίκες.

Αναλυτικά:
ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 5-4
ΛΑΜΗΣ Χ. - ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΤ.
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ. - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Χ.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. - ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ.
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ. - ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΤ.
ΛΑΜΗΣ Χ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Χ.

3-0 (11/3, 11/3, 11/8)
2-3 (11/9, 7/11, 11/5, 9/11, 6/11)
3-1 (12/10, 7/11, 11/7, 11/3)
3-0 (11/5, 11/8, 11/6)
3-0 (11/2, 11/6, 11/2)
2-3 (8/11, 11/6, 12/10, 5/11, 8/11)

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. - ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΤ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λ. - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Χ..

3-0 (11/8, 11/9, 11/8)
2-3 (4/11, 11/7, 6/11, 11/3, 11/13)
1-3 (4/11, 3/11, 11/8, 4/11)

(Αποστολή κειμένου:Θεοδωρίδης Θεόδ.)

15/01/2010 Εγινε χθες η κοπή της πίτας του ΠΟΦΕΠΑ ...
Εγινε χθες το βράδυ σε "ζεστή" ατμόσφαιρα και με αρκετή παρουσία μελών και φίλων του Π
ΟΦΕΠΑ, η κοπή της πίτας του Ομίλου για την καινούργια χρονιά.Μαζί με την ανταλλαγή ευχών
έγιναν παράλληλα και δύο ειδικές βραβεύσεις η μία εκ των οποίων αφορούσε την FAIR PLAY
συμπεριφορά του ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ κατά την διάρκεια του αγώνα του στην Β΄ κατηγορία
ΠΟΦΕΠΑ με τον ΑΚΤΩΡΑ (ενώ θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα κάνοντας ένσταση για κακή
συμμετοχή παίκτη, δεν το έκανε αποδεχόμενος την ήττα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο). Στην
διάρκεια της ως άνω απονομής ο αθλητής του ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας Δήμογλης Ιωάννης
παραλαμβάνοντας την αναμνηστική πλακέτα διάβασε ένα σημείωμα του αρχηγού του ΟΦΕΑΝ
αλλά και "εργάτη" για πολλά χρόνια του αθλήματος κ.Χαρισιαδη Κων. που ανέφερε επί λέξει :
<Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι, αγαπητοί συναθλητές, η κοινωνία καθημερινά
επιβεβαιώνει στην πράξη ότι το ΝΟΜΙΜΟ δεν εξυπηρετεί πάντα το ΕΝΤΙΜΟ και το ΗΘΙΚΟ.
Στο συγκεκριμένο αγώνα μας με τον Ακτωρα πρυτάνευσε ο ρεαλισμός και πράξαμε
ανάλογα. Ευχαριστούμε για την τιμή στον ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ γιατί με την ενέργεια αυτή
πιστεύουμε ότι βάζετε ένα λιθαράκι στα θεμέλια του ναού του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ>.
Τέλος μπορείτε παρακάτω να δείτε μερικές φωτογραφίες από την χθεσινή εκδήλωση:

18/01/2010 Eπιτυχές το τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων της Θεσ/νίκης ...
Από επιτυχία στέφθηκε το ανοιχτό ατομικό πρωτάθλημα βετεράνων και ανεξαρτήτων αθλητών
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που διοργάνωσε χτες (Κυριακή) στη Θεσσαλονίκη η Τοπική Επιτροπή
Βόρειας Ελλάδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Οι αγώνες συγκέντρωσαν 56 άνδρες και 2 γυναίκες και παρότι
υπήρξαν αρκετές απουσίες της τελευταίας στιγμής, διεξήχθησαν οι πέντε από τις έξι κατηγορίες,
που είχαν προκηρυχθεί. Στην αίθουσα του κλιμακίου επιλέκτων αθλητών της Β. Ελλάδας, στο
περίπτερο 1 της Δ.Ε.Θ., βρέθηκαν αθλητές από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κομοτηνή, την Φλώρινα,
την Καβάλα και φυσικά τη Θεσσαλονίκη.
Στο πρώτο στάδιο έγιναν όμιλοι των 4ων ή των 5 αθλητών και στη συνέχεια νοκ άουτ ματς. Αυτό
έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να ευχαριστηθούν την παρουσία τους με πολλά
παιχνίδια και να ψυχαγωγηθούν ιδανικά. Οι δύο γυναίκες ανήκαν στην κατηγορία των ανεξαρτήτων
(έως 30 ετών και από 30 έως 40) και αγωνίστηκαν μαζί με τους άνδρες. Η κατηγορία που δεν έγινε,
ήταν αυτή των βετεράνων για ηλικίες από 60 ετών και άνω.
Στο πρωτάθλημα παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Τ.Ε. και Α΄ Αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Χρήστος Τριγωνάς. Να σημειωθεί επίσης ότι στο εν λόγω τουρνουά
έλαβε μέρος και αρκετά μεγάλη αντιπροσωπία του ΠΟΦΕΠΑ και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία αφού
κατέκτησαν και αρκετά μετάλια.
Οι τρεις πρώτοι σε κάθε κατηγορία ήταν οι εξής:
Βετεράνοι 40- 49 ετών:
1. Ηλίας Βουτσινάς
2. Γιάννης Ακούδης
3. Ζακ Γαβριηλίδης, Γιάννης Κατσαντώνης
Βετεράνοι 50- 59:
1. Κωνσταντίνος Σιψάς
2. Τάσος Αγιάνογλου
3. Δήμος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Δούης
Ανεξάρτητοι - 30 ετών:
1. Κωνσταντίνος Σταυριανάκης
2. Γιώργος Παπάζογλου
3. Γεώργιος Τάσσης, Γιάννης Παππάς
Ανεξάρτητοι 31- 40:
1. Παναγιώτης Φωτάκης
2. Νίκος Σαπουντζής
3. Δημήτρης Ανδρεάδης, Παναγιώτης Λάσκαρης
Ανεξάρτητοι 40 +:
1. Δημήτρης Παρόδος
2. Χριστόφορος Ρίζος
3. Νικόλαος Ραμπότας, Παναγιώτης Παγουρτζής
(Πηγή κειμένου: www.httf.gr )

Aκολουθούν και ωρισμένες φωτογραφίες από τους αγώνες:

20/01/2010 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ...
Το απόγευμα της Δευτέρας (18/1/2010), έλαβε χώρα στο Μαρούσι, το παιχνίδι μεταξύ των ομάδων
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ, για τον 1ο όμιλο της Γ' κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ.
Νικητές αναδείχθηκαν οι φιλοξενούμενοι, με σκορ 3-6. 5 παιχνίδια έληξαν με σκορ 3-2, ενώ το
κλίμα όπως πάντα ήταν φιλικότατο.
Αναλυτικά :
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-6

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ
ΚΟΥΚΑ – ΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΚΑΠΙΡΗΣ
ΚΟΥΚΑ - ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΚΑΠΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΚΑ - ΚΑΠΙΡΗΣ
ΑΞΑΡΛΗΣ - ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΥΛΟΥ

3-2(11/4,5/11,11/7,7/11,11/9)
2-3 (14/12,11/8,4/11,4/11,9/11)
2-3 (8/11,11/9,4/11,11/7,9/11)
1-3 (4/11,11/7,9/11,5/11)
0-3 (9/11,5/11,6/11)
3-2 (11/9,8/11,11/8,8/11,11/6)
0-3 (8/11,6/11,8/11)
3-2 (4/11,8/11,18/16,11/6,11/6)
1-3 (9/11,9/11,11/8,12/14)

(Αποστολή κειμένου: Φωτάκης Τάκης)

22/01/2010 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ 4-5 ...
Ένα καταπληκτικό ντέρμπυ έγινε σήμερα το απόγευμα (22-1-2010) στο Μαρούσι, μεταξύ του
Ποσειδώνα Αμαρουσίου και του Ερμή, για τον 1ο όμιλο της Γ' κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Το παιχνίδι
κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα, με το συνολικό σκορ να φτάνει το 5-4, υπερ των φιλοξενουμένων.
Αναλυτικά :
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ 4-5
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΝΙΟΥΜΑΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΚΑ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – ΝΙΟΥΜΑΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΞΑΡΛΗΣ - ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΞΑΡΛΗΣ - ΝΙΟΥΜΑΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

3-2 (11/9,11/7,7/11,9/11,12/10)
3-2(13/11,11/8,10/12,11/13,11/7)
2-3 (8/11,3/11,12/10,11/7,12/14)
2-3 (9/11,11/9,8/11,12/10,10/12)
3-0 (11/8,13/11,11/9)
3-1 (11/9,11/9,7/11,11/8)
2-3 (6/11,5/11,12/10,12/10,7/11)
2-3 (3/11,9/11,11/8,11/4,12/14)
1-3 (4/11,11/4,2/11,3/11)

(Αποστολή κειμένου: Φωτάκης Τάκης)

26/01/10 ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ – ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4-5 ...
Την Κυριακή μεσημέρι (24/1/2010) έγινε στην Χαλκίδα ένας πολύ ωραίος αγώνας, μεταξύ των
ομάδων ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, στα πλαίσια του 2ου ομίλου της
Γ΄κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Όμορφο κλίμα και πολύ καλή ατμόσφαιρα, αλλά και αμφίροπος αγώνας,
που τελικά έληξε με σκορ 4-5 υπέρ των φιλοξενουμένων, μετά από ένα δυνατό παιχνίδι που είχε
σημαντική συμβολή ο αρχηγός της ομάδας Γιώργος Βάγιας που πέτυχε σημαντική νίκη στο 4-4. Να
σημειωθεί ότι για την διαφήμηση του αγώνα είχαν τυπωθεί προσκλήσεις αλλά και αφίσσες
(συνημ.photos) !! Πολλά συγχαρητήρια στους γηπεδούχους για την άψογη διοργάνωση.
Αναλυτικά τα σκορ και μια αναμνηστική φωτογραφία μετά τον αγώνα:
ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ- ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 - 5
ΜΠΑΚΑΛΗΣ – ΣΤΟΙΚΟΣ
ΚΟΥΦΟΣ - ΒΑΓΙΑΣ
ΜΠΕΗΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΣ - ΣΤΟΙΚΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΠΕΗΣ - ΒΑΓΙΑΣ
ΚΟΥΦΟΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΠΕΗΣ - ΣΤΟΙΚΟΣ

1-3 (8/11,8/11,12/10,10/12)
3-0 (11/2,11/9,11/8)
1-3 (8/11,11/9,6/11,9/11)
3-1 (11/9,10/12,11/7,11/7)
3-2 (11/7,6/11,5/11,12/10,12/10)
1-3 (7/11,13/11,8/11,4/11)
3-0 (11/7,11/5,11/7)
1-3 (7/11,6/11,11/7,8/11)

ΜΠΑΚΑΛΗΣ - ΒΑΓΙΑΣ

2-3 (11/7,6/11,7/11,11/8,4/11)

(Αποστολή κειμένου και photos: Φωτάκης Τάκης)

27/01/2010 ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ...
Σ΄ ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον διεξήχθη την Δευτέρα 25/01/2009 ο αγώνας μεταξύ των
ομάδων Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Η
ομάδα της Γλυφάδας νίκησε άνετα με σκόρ 6-3 κάνοντας έτσι την πρώτη της νίκη στο
πρωτάθλημα εκτός έδρας.
Η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ συγχαίρει τους διοργανωτές της ομάδας ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ για την
προβολή και διαφήμιση του αθλήματος στον αγώνα της 26/1/10 στη Χαλκίδα μεταξύ ΚΑΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οι πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου για ένα άθλημα
που αγαπάμε και φροντίζουμε θα πρέπει να γίνονται παράδειγμα προς μίμηση.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αναλυτικά τα σκορ του αγώνα
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3-6
Λεγάντης Χ. - Καρνέσης Ε.
Σταματιάδης Β. - Παγουρτζής Π .
Φωτάκης Τ. - Δεβετζής Μ.
Σταματιάδης Β. - Καρνέσης Ε.
Λεγάντης Χ. - Δεβετζής Μ.
Φωτάκης Τ. - Παγουρτζής Π .
Σταματιάδης Β. - Δεβετζής Μ.

0-3 (8/11 , 10/12 , 9/11)
1-3 (7/11 , 11/8 , 7/11 , 4/11)
1-3 (5/11 , 9/11 , 11/6 , 9/11)
3-1 (7/11 , 13/11 , 11/7 , 11/7)
2-3 (12/14 , 11/7 , 12/10 , 7/11 , 12/14)
0-3 (10/12 , 12/14 , 6/11)
0-3 (10/12 , 8/11 , 1/11)

Φωτάκης Τ. - Καρνέσης Ε.
Λεγάντης Χ. - Παγουρτζής Π .

3-0 (11/6 , 11/8 , 11/8)
3-1 (11/8 , 11/5 , 6/11 , 11/5)

(Αποστολή κειμένου και photo: Παγουρτζής Παναγιώτης)

27/01/2010 ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ 1-7 ...
Βήμα ανόδου για τους ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ, μετά τη νίκη με 7-1 επί της ομάδας ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Ο αγώνας διεξήχθηκε στην αίθουσα του Αρη Βούλας στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής για τον 1ο
όμιλο της Γ' κατηγορίας και ήρθαν αντιμέτωπες οι μέχρι χθες συμπρωτοπόρες και αήττητες ομάδες
του ομίλου. Η επικράτηση των φιλοξενούμενων ήταν άνετη παραμένοντας μόνοι πρώτοι και
αήττητοι στον όμιλο.
Αναλυτικά :
ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ : 1 - 7
ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣΚΑΠΙΡΗΣ
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΠΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
-

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

(Αποστολή κειμένου:Θεοδωρίδης Θεόδωρος)

0-3 (8/11, 7/11, 4/11)
3-0 (11/9, 11/4, 12/10)
0-3 (3/11, 4/11, 8/11)
1-3 (7/11, 7/11, 12/10, 6/11)
0-3 (4/11, 3/11. 5/11)
1-3 (11/8, 8/11, 9/11, 9/11)
1-3 (3/11, 7/11, 11/8, 6/11)
0-3 (7/11, 12/14, 6/11)

27/01/2010 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4-5 ...
Χθες το απόγευμα (26/1/2010) στην αίθουσα του Άρη Βούλας, έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι
μεταξύ των ομάδων Εφοριακοί - Δήμος Αμαρουσίου. Νικητές αναδείχτηκαν οι παίκτες του Δήμου
Αμαρουσίου με τελικό σκορ 4-5, χάρη στην πολύ μεγάλη εμφάνιση του αρχηγού της ομάδας,
Χρήστου Λεγάντη, ο οποίος σημείωσε 3 ατομικές νίκες.
Αναλυτικά το σκορ :
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 4-5
ΣΚΟΡΔΑΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΣΚΟΡΔΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΣΚΟΡΔΑΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ

3-2 (11/8,7/11,11/9,9/11,11/8)
2-3 (5/11,11/6,11/8,8/11,6/11)
0-3 (7/11,5/11,3/11)
3-1 (11/7,11/6,4/11,11/9)
3-0 (11/7,13/11,11/8)
0-3 (9/11,5/11,2/11)
3-2 (11/9,5/11,7/11,11/8,11/7)
0-3 (5/11,5/11,6/11)
1-3 (11/6,9/11,7/11,4/11)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

02/02/2010 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ 5-4 ...
Νικήτρια στο ντέρμπυ για την Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ αναδείχθηκε η ομάδα Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα
επικρατώντας σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι της ομάδος ΠΑΝΘΕΟ με σκορ 5-4. Οπως φανερώνει
και το σκορ παίχτηκε ο αγώνας παιχνίδι με παιχνίδι και η συνολική διάρκειά του έφτασε τις 3,5
ώρες !! Για τους νικητές 3 νίκες πέτυχε ο Σιψάς και 2 ο Μιχαηλίδης, ενώ συμμετοχή είχε και ο
Παπαδόπουλος. Για τους ηττημένους 2 νίκες πέτυχε ο ΒΕSHER και από μία οι Καλανδράνης και
Δούης , ενώ συμμετοχή είχε και ο Γιαλούρης. Δείτε παρακάτω την αναλυτική εξέλιξη και τα σκορ
καθώς και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ – ΠΑΝΘΕΟ : 5-4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΔΟΥΗΣ
ΣΙΨΑΣ – BESHER
MIXAHΛΙΔΗΣ – ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - BESHER
ΣΙΨΑΣ - ΔΟΥΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ- BESHER
ΣΙΨΑΣ - ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΟΥΗΣ

0-3 (5-11,9-11,11-13)
3-2 (12-10,7-11,11-5,9-11,11-3)
3-2 (11-8,11-9,7-11,4-11,12-10)
3-1 (11-8,7-11,11-5,11-6)
0-3 (6-11,4-11,8-11)
3-0 (11-8,11-8,11-6)
2-3 (11-7,12-14,4-11,11-9,7-11)
3-0 (11-7,11-3,11-6)
2-3 (11-9,9-11,4-11,11-6,8-11)

(Kείμενο και photos από: admin)

07/02/2010 ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΑΥΡΟΣ 3-6 ...
Χθες το απόγευμα (Σάββατο 6-2-2010) έγινε ο αγώνας μεταξύ των Ανερχόμενων Αμαρουσίου και
της ομάδας του Ταύρου, στα πλαίσια του 2ου ομίλου της Γ ' κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Οι δύο ομάδες,
ήταν αήττητες μέχρι τώρα και πρωτοπόρες στον όμιλό τους. Το παιχνίδι ανέδειξε νικήτρια την
ομάδα του Ταύρου, με τελικό σκορ 6-3. Αρκετός κόσμος παρακολούθησε τον αγώνα, και το κλίμα
ήταν φιλικότατο.
Αναλυτικά τα παιχνίδια :
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- ΤΑΥΡΟΣ : 3-6
ΣΤΟΪΚΟΣ – ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΪΚΟΣ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ - ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΪΚΟΣ - ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

2-3 (6/11,11/7,9/11,11/9,12/14)
3-1 (11/3,13/11,9/11,12/10)
0-3 (9/11,3/11,2/11)
0-3 (3/11,9/11,2/11)
0-3 (7/11,6/11,2/11)
3-0 (11/6,11/7,11/4)
0-3 (8/11,7/11,6/11)
3-2 (11/8,8/11,13/11,7/11,11/6)
0-3 (7/11,7/11,8/11)

(Αποστολή κειμένου: Φωτάκης Τάκης)

07/02/2010 ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1-8 ...
Οι φίλοι από το Βραχάτι Κορινθίας (ομάδα των ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) υποδέχτηκαν χθες Σάββατο 6-2
- 2010 την ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου, στα πλαίσια της διεξαγωγής της 4ης αγωνιστικής της Α '
κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Η φιλοξενία ήταν όπως πάντα άριστη, και η καινούργια αίθουσα, καλύτερη
από όλες τις προηγούμενες. Μπράβο στα παιδιά που \'κυνηγούν\' την εξέλιξη του αθλήματος. Στον
αγωνιστικό τομέα, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν το παιχνίδι με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο
1-8.
Αναλυτικά το σκορ :

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 1-8
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ

0-3 (11/13,6/11,10/12)
2-3 (11/6,4/11,11/8,9/11,6/11)
2-3 (11/2,9/11,5/11,11/8,4/11)
2-3 (12/10,8/11,6/11,11/5,3/11)
0-3 (3/11,9/11,4/11)
2-3 (8/11,11/13,12/10,11/8,3/11)
3-1 (11/7,13/11,2/11,11/8)
0-3 (7/11,9/11,5/11)
1-3 (11/7,2/11,6/11,10/12)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

11/2/2010 ΑΚ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ 1-6 ...
Η ομάδα των Βετεράνων Καρέα, έφυγε νικήτρια χθες (Τετάρτη 10/2/10) από το Μαρούσι,
επικρατώντας της ομάδας του Α.Κ.Δ. Αμαρουσίου, με τελικό σκορ 1-6 (τα 2 τελευταία παιχνίδια δεν
έγιναν, λόγω περιορισμένου χρόνου). Όπως πάντα το κλίμα ήταν φιλικότατο.
Αναλυτικά τα σκορ :
ΑΚΔ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΡΕΑ : 1-6
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΣΙΜΟΝΙΑΝ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΡΑΜΜΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΙΜΟΝΙΑΝ
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΡΑΜΜΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ

2-3 (4/11,8/11,11/8,12/10,3/11)
2-3 (6/11,9/11,11/9,11/8,7/11)
0-3 (8/11,9/11,9/11)
1-3 (8/11,11/6,7/11,6/11)
0-3 (1/11,9/11,5/11)
2-3 (11/1,8/11,9/11,11/5,7/11)
3-0 (11/6,11/6,11/5)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

18/02/2010 Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 1-8 ...
Την 5η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η ομάδα Βετεράνων ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ &
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ επικρατώντας χθες 17/2/2010 εκτός έδρας της ομάδος του Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με
σκορ 8-1. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός και άριστη επίσης ήταν και η φιλοξενία των φίλων από το
Μαρούσι.Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά σκορ, την εξέλιξη αλλά και δύο φωτογραφικά
στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα:
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 1-8
ΦΩΤΑΚΗΣ - ΣΙΨΑΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΣΙΨΑΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΣΙΨΑΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1-3 (6-11,6-11,12-10,2-11)
0-3 (11-13,7-11,6-11)
0-3 (3-11,8-11,6-11)
0-3 (9-11,3-11,4-11)
0-3 (3-11,4-11,5-11)
3-0 (11-8,11-6,11-9)
0-3 (1-11,8-11,7-11)
0-3 (6-11,10-12,7-11)
2-3 (13-11,11-5,4-11,7-11,6-11)

(Κείμενο & photos από: admin )

22/2/2010 ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4-5 ...
Την πρώτη της ήττα υπέστη η ομάδα των Βετεράνων του Καρέα, καθώς χθες το απόγευμα
(Κυριακή 21/2/2010) ηττήθηκε από την ισχυρή ομάδα του ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας με σκορ 5-4.
Αναλυτικά τα σκορ και η εξέλιξη του αγώνα:
ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : 4-5
Ράμμος – Δήμογλης
Σιμονιάν – Βιλλιώτης
Βλαχάκης – Καλογιάννη
Σιμονιάν – Δήμογλης
Ράμμος – Καλογιάννη
Βλαχάκης – Βιλλιώτης
Σιμονιάν – Καλογιάννη
Βλαχάκης -Δήμογλης
Ράμμος – Βιλλιώτης

2-3 (11/9, 13/15, 12/14, 11/6, 8/11)
3-1 (11/7, 6/11, 11/4, 11/4)
0-3 (8/11, 5/11, 5/11)
3-0 (11/3, 11/9, 11/9)
0-3 (6/11, 9/11, 8/11)
3-1 (11/9, 11/5, 10/12, 11/9)
1-3 (11/9, 2/11, 7/11, 3/11)
3-1 (11/6, 11/3, 10/12, 11/6)
0-3 (6/11, 9/11, 13/15)

(Πηγή είδησης: www.veteranoi.kareas.gr )

03/03/2010 Συνεστίαση του ΠΟΦΕΠΑ στις 12 Μαρτίου 2010 ...
Συνεστίαση διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ για όλα τα μέλη αλλά και τους φίλους του αθλήματος που
επιθυμούν μια ευχάριστη ανάπαυλα , έστω και για λίγο,την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 ώρα 9.30
μμ στην Ταβέρνα "Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ" στην Ανω Γλυφάδα. Καλούμε όλους τους φίλους να
παρευρεθούν δηλώνοντας συμμετοχή μέχρι τις 10/3/10 (προκειμένου να γίνει έγκαιρα η κράτηση).
Μπορείτε λοιπόν να δηλώνετε συμμετοχή μέχρι 10/3/10 στο e mail: info@pofepa.gr ,στο fax:
2108993557 και στο τηλ. 6932-627835. Το πλήρες όνομα και η διεύθυνση της Ταβέρνας είναι: "Η
ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ, Ζακύνθου 51, Ανω Γλυφάδα, τηλ. 210 9620068.

11/3/2010 Νίκη 6-3 για ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ στο ντέρμπυ με Δ. ΒΟΥΛΑΣ ...
Ενα εξαιρετικού επιπέδου παιχνίδι διεξήχθη χθες για την Α΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ μεταξύ των δύο
αήττητων μέχρι χθες ομάδων ΑΓ .ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και Δ. ΒΟΥΛΑΣ. Νικήτρια
αναδείχθηκε η Αγ. Βαρβάρα Πέραμα με σκορ 6-3. Ο αγώνας διεξήχθη στην αίθουσα της Αγίας
Βαρβάρας και διήρκεσε συνολικά 3 ώρες. Ολες οι επί μέρους συναντήσεις ήταν συναρπαστικές και
τις παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι του αθλήματος. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι 3 νίκες του
Μιχαηλίδη επί των αντιπάλων παικτών του Δ. Βούλας. Τις υπόλοιπες νίκες σημείωσαν οι Σιψάς 2
και Παπαδόπουλος 1. Για τον Δ. Βούλας τις νίκες πέτυχαν οι Μακρής 2 και Πλακαντωνάκης 1.
Συμμετοχή επίσης είχε και ο Ταστσιόγλου. Αναλυτικά η εξέλιξη και τα σκορ, καθώς και δύο
φωτογραφίες από τον χθεσινό αγώνα :
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ : 6-3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΣΙΨΑΣ – ΜΑΚΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΚΡΗΣ
ΣΙΨΑΣ - ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ
ΣΙΨΑΣ – ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ

0-3 (5/11,8/11,8/11)
3-0 (11/7,11/4,11/9)
2-3 (9/11,11/5,12/10,4/11,7/11)
3-0 (12/10,11/9,11/7)
0-3 (7/11,7/11,5/11)
3-0 (11/5,11/6,11/6)
3-1 (13/11,11/6,7/11,12/10)
3-1 (11/5,10/12,11/3,11/6)
3-1 (5/11,11/6,11/3,11/9)

14/3/2010 ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ 8-1 ...
Έκτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για τους ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ, που εξασφάλισαν και μαθηματικά
την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της Γ' κατηγορίας και παράλληλα την απευθείας άνοδο στη Β'
κατηγορία ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του υπολοιπόμενου αγώνα τους. Ο αγώνας διεξήχθηκε
στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής με τις δυο ομάδες να διεκδικούν
την είσοδο τους στην πρώτη δυάδα για την αποφυγή των μπαράζ. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν
εύκολα αφήνοντας τους φίλους από τους ΤΙΤΑΝΕΣ να δικεδικήσουν την άνοδο σε αγώνες μπαράζ
καθώς υστερούν στην ισοβαθμία με τα ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Αναλυτικά:
ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ : 8-1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΣΙΓΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΣΑΛΩΜ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΣΙΓΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΣΑΛΩΜ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΣΑΛΩΜ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΣΙΓΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

3-1 (15/17, 11/6, 11/5, 11/4)
3-1 (11/3, 11/6, 5/11, 11/5)
3-0 (11/4, 11/5, 11/5)
3-0 (11/4, 11/0, 11/9)
3-1 (13/11, 9/11, 11/8, 11/5)
3-2 (10/12, 8/11, 11/8, 12/10, 11/7)
3-0 (11/4, 14/12, 11/9)
3-0 (11/9, 11/5, 11/6)
2-3 (10/12, 11/8, 9/11, 11/8, 5/11)

(Αποστολή κειμένου:Θεοδωρίδης Θεόδ.)

17/3/2010 Οι ομάδες που ανεβαίνουν από την Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...
Μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ μεταξύ Σ.Υ. ΑLPHA BANK - AK
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6-3, οριστικοποιήθηκαν οι 4 ομάδες που ανεβαίνουν στην Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ
από την νέα αθλητική σεζόν 2010-11. Πιο συγκεκριμένα στην 4η θέση βρίσκουμε την ομάδα του
Σ.Υ. ΑLPHA BANK που με την χθεσινή νίκη τους δεν κινδυνεύουν πλέον να τους φτάσει κάποια
άλλη ομάδα αφού η Κηφισιά ακόμα κι αν νικήσει στον εναπομείναντα αγώνα της με την ΔΑΦΝΗ
2006, θα ισοβαθμήσει με την ALPHA BANK αλλά έχει χάσει στον μεταξύ τους αγώνα και έτσι
οριστικά ο Σ.Υ. ALPHA BANK είναι η 4η ομάδα που θα ανέλθει στην Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Στις

άλλες τρείς θέσεις (1-2-3) μετά από 6 αγωνιστικές βρίσκουμε ισόβαθμες τις: ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ και ΑΚΤΩΡΑ με 5 νίκες και 1 ήττα η κάθε μία.Και οι τρείς αυτές ομάδες ανεβαίνουν
κατηγορία και εκείνο που θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική είναι το χρώμα του μεταλίου που θα
κατακτήσει κάθε ομάδα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα απομένουν οι αγώνες ΚΑΡΕΑΣ-ΑΚΤΩΡ και
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ. Αν κερδίσει ο ΚΑΡΕΑΣ τον ΑΚΤΩΡΑ και η Σαλαμίνα κερδίσει τον
Θησέα τότε πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται η Σαλαμίνα, ο Καρέας 2ος και ο Ακτωρας 3ος.Αν
κερδίσει ο Ακτωρας τον Καρέα τότε ανακηρύσσεται πρωταθλητής ο Ακτωρας, 2ος ο ΟΦΕΑΝ
Σαλαμίνας και 3ος ο Καρέας. Πολύ σημαντική λοιπόν η τελευταία αγωνιστική για τις 3 αυτές
ομάδες και θα περιμένουμε όλοι να δούμε τα αποτελέσματα. Να σημειώσουμε επίσης ότι σχεδόν
έχει ξεκαθαρίσει και το ποιες ομάδες θα υποβιβασθούν στην Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ κι
αυτές μάλλον θα είναι ο Θησέας και η Δάφνη 2006. Βέβαια απομένουν τα αποτελέσματα στην
τελευταία αγωνιστική (Κηφισιά-Δάφνη 2006 και ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας-Θησέας) καθώς και τα play off
μεταξύ των τεσσάρων ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-6-7-8 και θα αγωνιστούν αφού
μεταφέρουν και την μέχρι τώρα βαθμολογία τους ,για το ποιες τελικά θα είναι οι 2 τελευταίες
ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Αρκετό λοιπόν το ενδιαφέρον για την
συνέχεια και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.

19/3/2010 Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-3 ...
Σε φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/3/2010 στην έδρα του Σ.Ε. Εμπορικής
Τράπεζας, η συνάντηση μεταξύ των ομάδων Σ.Ε.Ε.Τ. και ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ. Μετά από ένα πολύ
ενδιαφέροντα αγώνα, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Συλλόγου Εργαζομένων της Εμπορικής
Τράπεζας με σκορ 6-3.
Αναλυτικά οι αγώνες :
Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ : 6-3
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΚΑΠΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ - ΒΙΔΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΠΙΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΒΙΔΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΙΔΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ - ΚΑΠΙΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ

2-3 (11/9,11/8,9/11,9/11,8/11)
3-1 (11/4,9/11,11/2,11/6)
3-1 (11/7,11/5,9/11,11/7)
2-3 (12/14,8/11,11/9,12/10,5/11)
3-0 (12/10,11/6,11/3)
3-1 (11/7,11/5,15/17,11/6)
2-3 (7/11,11/6,11/6,9/11,5/11)
3-2 (7/11,11/4,7/11,11/6,11/9)
3-1 (7/11,11/6,11/9,12/10)

(Αποστολή κειμένου:Αθανασίου Νικ.)

21/3/2010 Mεγάλη επιτυχία στους αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ του ΠΟΦΕΠΑ ...
Με μεγάλη επιτυχία έγιναν σήμερα (Κυριακή 21/3/2010) οι Ατομικοί αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ που
διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα έλαβαν μέρος 110 Ανεξάρτητοι αθλητές άνδρες και
γυναίκες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Θεσ/νίκη - Βόλο - Ζάκυνθο και Αθήνα.Οι
αγώνες διεξήχθησαν σε 5 κατηγορίες ανδρών και μια γυναικών, ενώ για πρώτη φορά έγινε και
τουρνουά παρηγοριάς για όσους αποκλείστηκαν από την πρώτη φάση των ομίλων. Η μεγάλη
συμμετοχή του κόσμου έδειξε για μια ακόμη φορά την ανάγκη που έχει το άθλημα για εξάπλωση
και μαζικότητα σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα επίπεδα. Ευχόμαστε να υπάρξουν κι άλλοι που θα
μιμηθούν τον ΠΟΦΕΠΑ και να έχουμε σύντομα παρόμοιους αγώνες και σε άλλα μέρη της
Ελλάδας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πλήρη αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες καθώς και μια σειρά
από φωτογραφείες κατά την διάρκεια των αγώνων αλλά και από τις απονομές.

Αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΦΕΠΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ANAΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-40 ΕΤΩΝ
1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
2. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-50 ΕΤΩΝ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-60 ΕΤΩΝ
1. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣ.
2. ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-70 ΕΤΩΝ
1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.
2. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ.
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
5. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70 +
1. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.
3. ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
----------------------------------ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
2. ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
3. ΜΗΤΣΟΥ ΒΑΝΙΑ
4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
----------------------------------ΝΙΚΗΤΕΣ ΟΜΙΛΩΝ "ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ"
18-40 ΕΤΩΝ
ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
40-50 ΕΤΩΝ
ΠΟΠΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

50-60 ΕΤΩΝ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-------------------------------------

24/3/2010 ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5-4 ...
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ "ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ ΣΕ
ΕΝΑ ΜΑΤΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕ 5-4 !
Αναλυτικά τα σκορ και η εξέλιξη:
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ : 5-4
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΣΚΟΡΔΑΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

1-3 (6-11 11-8 5-11 7-11)
3-0 (11-9 11-4 11-5)
0-3 (5-11 7-11 6-11)

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΣΚΟΡΔΑΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΣΚΟΡΔΑΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ

3-1 (11-4 9-11 11-4 12-10)
0-3 (6-11 7-11 5-11)
3-0 (11-9 11-5 11-9)
3-1 (11-9 9-11 11-8 11-9)
0-3 (6-11 6-11 9-11)
3-1 (11-5 7-11 11-3 12-10)

(Αποστολή κειμένου: Αρης Κατσαβριάς)

28/3/2010 Ξεκαθάρισε η κατάσταση στην Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...
Αρχίζει σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει η κατάσταση στους 2 ομίλους της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για το
ποιες ομάδες θα ανέβουν κατηγορία και ποιες θα αγωνιστούν στα play off διεκδικώντας κι αυτές
μια θέση που θα τις οδηγήσει στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ το έπόμενο έτος 2010-11. Πιο
συγκεκριμένα έχουμε:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Απομένουν ακόμη 3 αγώνες (Ανεξ. ΑΟ Ταταύλα - Πόντιοι Μελισσίων, Ερμής - Σ.Ε. Εμπορ.
Τραπεζας, Ερμής - Πόντιοι Μελισσίων) και έχουν ήδη ανέβει κατηγορία οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ
ΤΑΤΑΥΛΑ και ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ.Η ομάδα των ΤΙΤΑΝΩΝ που βρίσκεται σίγουρα στην 3η θέση
κερδίζει το ένα εισιτήριο για τα play off, ενώ το δεύτερο εισιτήριο διεκδικούν 3 ομάδες (Σ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και ΕΡΜΗΣ). Για το ποια ομάδα θα τα καταφέρει
θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των αγώνων που απομένουν για να διεξαχθούν .
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Απομένει ένας μόνο αγώνας για να τελειώσει η Α΄φάση (ΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ) και εδώ
έχουν ξεχωρίσει ήδη οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν αυτόματα στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ για τη
σεζόν 2010-11. Συγκεκριμένα είναι οι ομάδες ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ο ΤΑΥΡΟΣ. Ακόμη
σ’ αυτό τον όμιλο έχουν επίσης ξεχωρίσει και οι δύο ομάδες που θα αγωνιστούν στα play off για
την άνοδο στην Β΄ κατηγορία, κι αυτές είναι οι : ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΖΑΚΥΝΘΟΣ.
Να θυμίσουμε εδώ σε όλους ότι μόνο για φέτος (λόγω αναπροσαρμογής των κατηγοριών
ΠΟΦΕΠΑ) θα ανέλθουν 6 ομάδες από την Γ΄ κατηγορία στην Β΄. Οι ομάδες αυτές θα προκύψουν
ως εξής : Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου της φετεινής σεζόν 2009-10 (ήτοι 4 ομάδες). Κι
ακόμη 2 ομάδες που θα προέλθουν μετά από αγώνες play off (ένας προς όλους-χωρίς μεταφορά
βαθμολογίας) μεταξύ των ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 3 και 4 στους δύο ανωτέρω
ομίλους της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Ευχόμαστε σε όσες ομάδες συνεχίζουν να αγωνίζονται καλή
επιτυχία και στις υπόλοιπες καλή προετοιμασία μέχρι τους επόμενους αγώνες.

30/03/2010 Νίκη 7-2 για την Βούλα στο ντέρμπυ με Πάνθεο ...
Τελικά πιο εύκολα απ ότι αναμενόταν η ομάδα του ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ επεκράτησε χθες το βράδυ
της ομάδας ΠΑΝΘΕΟ με σκορ 7-2. Για την ομάδα της Βούλας από 3 νίκες πέτυχαν οι Αγγ. Μακρής
και Πλακαντωνάκης Σταύρος και 1 νίκη ο Ταστσιόγλου Χρ. Για το Πάνθεο τις νίκες πέτυχαν οι
ΒΕSHER και Δούης Νικ.(από μία). Για το Πάνθεο αγωνίστηκαν ακόμη και οι Καλανδράνης Γιαλούρης. Μετά το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή εκτίμηση της μέχρι τώρα
κατάστασης και να πούμε ότι απομένουν ακόμη 4 αγώνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι αγώνες της
Α΄ φάσης και απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα έχουν εξασφαλίσει θέση για τα play off στις θέσεις 1-4
οι ομάδες Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα, Δ. Βούλας και Πάνθεο. Για την 4η θέση υποψήφιες είναι ο Δ.
Γλυφάδας και ο Δ. Αμαρουσίου με την Γλυφάδα να έχει περισσότερες πιθανότητες αφού χρειάζεται
μία μόνο νίκη στους εναπομείναντας 2 αγώνες της (με Ηρακλή Ηρακλείου και Εκτος Αθηνών) για
να το κατορθώσει. Πιο κάτω στις θέσεις 6-7-8 συναντάμε τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ τους
ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ και τον ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που δύσκολα θα μπορέσουν να αποφύγουν τους
αγώνες play out για τις δύο τελικά θέσεις που θα οδηγήσουν στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ της
καινουργιας σεζόν 2010-11. Οι αγώνες play off τόσο για τις θέσεις 1-4 αλλά και για τις 5-8

αναμένεται να γίνουν μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων της Α΄φάσης, αμέσως μετά το
Πάσχα.Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από τον χθεσινό αγώνα Δ. ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΘΕΟ 7-2.

(Κείμενο και photos από admin)

12/04/2010 Επιτυχές το 2ο open Bετεράνων-Ανεξαρτήτων στην Θεσ/νίκη ...
Σημαντική ανταπόκριση από τους φίλους του αθλήματος είχε και το 2ο ανοιχτό ατομικό
πρωτάθλημα βετεράνων και ανεξαρτήτων αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που διοργάνωσε
με επιτυχία χθες (Κυριακή) στη Θεσσαλονίκη η Τοπική Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν και πάλι στην αίθουσα του κλιμακίου επιλέκτων αθλητών
της Β. Ελλάδας, στο περίπτερο 1 της Δ.Ε.Θ. και συγκέντρωσαν 54 αθλητές από τους 56 του 1ου
φετινού όπεν τον περασμένο Ιανουάριο. Μετείχαν και ορισμένες γυναίκες, ενώ οι συμμετοχές
προέρχονταν από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κομοτηνή, την Φλώρινα, την Καβάλα, την Δράμα, τα
Ιωάννινα, τη Βέροια, την Κομοτηνή, τη Λάρισα, την Ορεστιάδα και φυσικά τη Θεσσαλονίκη.

Στο πρώτο στάδιο έγιναν όμιλοι, στη συνέχεια νοκ άουτ ματς και ο στόχος των διοργανωτών ήταν
να δώσει ο κάθε αθλητής/τρια το λιγότερο τέσσερα παιχνίδια. Αυτό κατέστη δυνατό και πρέπει
επίσης να σημειωθεί ότι στο 2ο όπεν έγιναν και οι επτά προγραμματισμένες κατηγορίες, δύο
περισσότερες από το 1ο τουρνουά.
Οι τρεις πρώτοι σε κάθε κατηγορία ήταν οι εξής:
Βετεράνοι 40- 49 ετών:
1. Ηλίας Βουτσινάς (Άρης Νικαίας)
2. Γιάννης Κατσαντώνης (Εχέδωρος)
3. Δημήτρης Τερζίδης (Πετεινοί Κομοτηνής), Μαυρίκιος Χίου (Πετεινοί Κομοτηνής)
Βετεράνοι 50- 59:
1. Κωνσταντίνος Σιψάς (Έσπερος)
2. Νικόλαος Δούης (Αθηναϊκός)
3. Παναγιώτης Γιάκας (Πανελλήνιος), Αντώνης Δημητρίου (Μακαμπή Θεσσαλονίκης)
Βετεράνοι 60+:
1. Ντιγκράν Μποσογλανσάν (Δύναμη Λάρισας)
2. Παναγιώτης Παγουρτζής (Αθήνα)
3. Χαράλαμπος Κοχλιάδης (Βετεράνοι Δράμας)
Ανεξάρτητοι - 30 ετών:
1. Γιώργος Παπάζογλου
2. Αντώνης Μανωλόπουλος
3. Κωνσταντίνος Σταυριανάκης
Ανεξάρτητοι 31- 40:
1. Παναγιώτης Φωτάκης
2. Φαίδων Σαπρανίδης
3. Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Γιώργος Σαπρανίδης
Ανεξάρτητοι 41-50:
1. Νίκος Ραμπότας
2. Γιώργος Λυγουράς
3. Κώστας Φωτιάδης, Έλενα Παπαδάκη
Ανεξάρτητοι 50 +:

1. Κώστας Κουμπής
2. Βασίλης Σταματιάδης
3. Δημήτρης Παρόδος, Αλέξανδρος Σκλιας
(Πηγή είδησης: www.httf.gr )

Aκολουθούν και μερικές φωτογραφίες από τους αγώνες και τις απονομές:

15/04/2010 EΓΙΝΕ ΧΘΕΣ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ PLAY OFFS ...
Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η κλήρωση των αγώνων play offs για όλες τις κατηγορίες
ΠΟΦΕΠΑ. Oλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας
και το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θέσεις 1-4)
Δ. ΒΟΥΛΑΣ - Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
21/4/10, 8 ΜΜ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ
22/4/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------ΠΑΝΘΕΟ - Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
28/4/10, 8 ΜΜ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ
28/4/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΘΕΟ
05/5/10, 8 ΜΜ
Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 05/5/10, 8 ΜΜ

------------------------------------------------------------------------------Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θέσεις 5-8)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
20/4/10, 7.30 ΜΜ
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
21/4/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
28/4/10, 8 ΜΜ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
28/4/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
05/5/10, 8 ΜΜ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ.
05/5/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θέσεις 5-8)
ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ
21/4/10, 8 ΜΜ
ΔΑΦΝΗ 2006 - ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
21/4/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------ΘΗΣΕΑΣ - ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
28/4/10, 8 ΜΜ
ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ 2006
28/4/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------ΔΑΦΝΗ 2006 - ΘΗΣΕΑΣ
05/5/10, 8 ΜΜ
ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 05/5/10, 8 ΜΜ
------------------------------------------------------------------------------Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (για 2 θέσεις ανόδου)
ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-Σ.Ε.ΕΜΠΟΡ.ΤΡ. ή ΕΡΜΗΣ24/4/10, 17.00
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ
24/4/10, 17.00
------------------------------------------------------------------------------Σ.Ε.ΕΜΠΟΡ.ΤΡ ή ΕΡΜΗΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ
24/4/10, 19.30
ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
24/4/10, 19.30
------------------------------------------------------------------------------ΖΑΚΥΝΘΟΣ-Σ.Ε.ΕΜΠΟΡ.ΤΡ. ή ΕΡΜΗΣ
25/4/10, 11.00
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
25/4/10, 11.00
Mετά από τους ανωτέρω αγώνες play off θα συμβούν τα εξής:
Από την Α΄Κατηγορία υποβιβάζονται στην Β΄ 2 ομάδες.
Από την Β΄ κατηγορία υποβιβάζονται στην Γ΄ κατηγ. 2 ομάδες.
Από την Γ΄κατηγορία ανεβαίνουν κατηγορία 2 ομάδες.
Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι έχουν ήδη ανέλθει στην Α΄ κατηγορία οι ομάδες: ΟΦΕΑΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ - ΑΚΤΩΡ και Σ.Υ. ALPHA BANK. Eπί πλέον από την Γ΄ κατηγορία
ανέβηκαν ήδη στην Β΄κατηγορία οι ομάδες: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
-ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

22/4/2010 Ο Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΑ PLAY OFF ...
Σε ιδιαίτερα φιλική και φιλόξενη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 21/4/2010 στην έδρα
του ΕΡΜΗ, η συνάντηση μεταξύ των ομάδων ΕΡΜΗΣ και Σ.Ε.Ε.Τ.
Μετά από ένα πολύ καλό αγώνα, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Συλλόγου Εργαζομένων της
Εμπορικής Τράπεζας με σκορ 7-1.
Με την νίκη αυτή η ομάδα του Σ.Ε.Ε.Τ. εξασφάλισε την συμμετοχή της στους αγώνες play off της
Γ΄ κατηγορίας, για την διεκδίκηση μιας θέσης ανόδου στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΕΡΜΗΣ - Σ.Ε.Ε.Τ : 1-7
(Αποστολή κειμένου:Αθανασίου Ν.)

23/4/2010 ΑΓ .ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ 5-4 για τα PLAY OFF ...
Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική των play offs τόσο στην Α΄ όσο και στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ.
Ολα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έγιναν αμφίροποι αγώνες και τίποτα ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει
οριστικά. Σε ένα από τα σημαντικότερα λοιπόν παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής των play offs ήταν
και αυτό που έγινε χθες το βράδυ για την Α΄κατηγορία (θέσεις 1-4) μεταξύ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ /
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και ΠΑΝΘΕΟ. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με
σκορ 5-4 ύστερα από ένα συγκλονιστικό αγώνα που διήρκεσε 3 ώρες. Για τους νικητές τις νίκες
πέτυχαν οι Μιχαηλίδης 2, Σιψάς 2 και Παπαδόπουλος 1. Για τους ηττημένους 3 νίκες πέτυχε ο
ΒΕSHER και 1 ο Δούης ενώ αγωνίστηκε και ο Καλανδράνης. Δείτε παρακάτω την αναλυτική
εξέλιξη και τα σκορ καθώς και δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα ατομικά παιχνίδια:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ : 5-4
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ
ΣΙΨΑΣ - ΔΟΥΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – BESHER
ΣΙΨΑΣ – ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - BESHER
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΟΥΗΣ
ΣΙΨΑΣ - BESHER
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΔΟΥΗΣ

3-1 (11/9,12/10,9/11,11/6)
3-0 (11/4,11/6,11/8)
0-3 (9/11,13/15,7/11)
3-0 (16/14,11/8,11/7)
0-3 (9/11,6/11,8/11)
0-3 (5/11,2/11,10/12)
1-3 (10/12,9/11,11/9,7/11)
3-1 (12/10,12/10,9/11,16/14)
3-1 (11/5,8/11,11/8,11/6)

26/4/2010 Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ και ΤΙΤΑΝΕΣ στην Β΄ ΠΟΦΕΠΑ ...
Εγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Βούλα οι αγώνες PLAY OFFS της Γ΄ κατηγορίας
ΠΟΦΕΠΑ για 2 θέσεις ανόδου στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ της επόμενης αθλητικής περιόδου
2010-11. Στους αγώνες συμμετείχαν 4 ομάδες και ήταν αυτές που κατέλαβαν την 3η και 4η θέση
στους 2 ομίλους της Α΄φάσης της κανονικής περιόδου και αγωνίστηκαν ένας προς όλους για δύο
θέσεις ανόδου. Οι ομάδες αυτές ήταν οι: ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Σ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ και ΤΙΤΑΝΕΣ. Μετά από πολύ ενδιαφέροντες αγώνες προέκυψαν
συνολικά τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-Σ.Ε.ΕΜΠΟΡ. ΤΡ. 3-6
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ
1-8
----------------------------------------------------------------Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ.ΤΡ. - ΤΙΤΑΝΕΣ
6-3
ΑΝΕΡΧ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
7-2
----------------------------------------------------------------ΖΑΚΥΝΘΟΣ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΡ.
3-6
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6-3
----------------------------------------------------------------Μετά τα ανωτέρω αποτελέσματα ανέχονται στην Β΄ κατηγορία οι ομάδες Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και οι ΤΙΤΑΝΕΣ με 2 νίκες και 1 ήττα.

27/4/2010 Την Παρασκευή ΕΛΛΑΣ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ στις Γυναίκες ...
Στην τελική ευθεία έχει μπει από χθες (Δευτέρα) η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας γυναικών
για τον αγώνα με τη Λιθουανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Λίγκας 2009-2010. Μπορεί πριν από
λίγες ημέρες να αναβλήθηκε η αναμέτρηση με το Ισραήλ για την τελευταία αγωνιστική του 1 ου
γύρου στο γκρουπ Α της τρίτης κατηγορίας (Standard Division), όμως το πρόγραμμα
περιελάμβανε πολύ γρήγορα και την εναρκτήρια αγωνιστική του 2ου γύρου. Έτσι, η Ελλάδα θα
υποδεχτεί τη Λιθουανία το απόγευμα της επόμενης Παρασκευής, 30 του μήνα, στην αίθουσα
STAG του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ώρα έναρξης 19:00). Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα
γνωστοποιήσει τις προσεχείς ημέρες σε ποιες αθλήτριες υπολογίζει για το συγκεκριμένο ματς. Οι
Λιθουανές δεν έχουν ενημερώσει ακόμα για τα ονόματα της αποστολής, πάντως ο αγώνας θα έχει
ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν έρθει στην Αθήνα και η πρωταθλήτρια Ευρώπης του απλού

γυναικών το 2008 Ρούτα Πασκαουσκιένε.Καλούμε όλους τους φίλους του αθλήματος να
παρευρεθούν την ερχόμενη Παρασκευή 30/4/2010 στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν ένα πολύ
ενδιαφέρον παιχνίδι.
(Πηγή είδησης: www.httf.gr )

27/4/2010 Eυχαριστήρια επιστολή της ΖΑΚΥΝΘΟΥ ...
Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε ο εκπρόσωπος της ομάδος "ΖΑΚΥΝΘΟΣ" κ. Βανταράκης
Βαγγέλης, που συμμετείχε στην Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ τις 2 τελευταίες αγωνιστικές σεζόν. Το
πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής :
“Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας της Ζακύνθου όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΠΟΦΕΠΑ και ειδικότερα τον πρόεδρο κ. Πλακαντωνάκη Σταύρο, τον κ. Σιψά Κων. και τον κ.
Μακρή Άγγελο τόσο για την ευκαιρία που μας έδωσαν για δεύτερη χρονιά να ερχόμαστε στην
Αθήνα και να αγωνιζόμαστε στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης όσο και για όλες τις
διευκολύνσεις που μας παρείχαν ώστε να είμαστε συνεπείς στις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι για να έλθουμε να αγωνιστούμε διασχίζαμε 12 ναυτικά μίλια θάλασσας
(περίπου 1-1,5 ώρα ταξίδι) και 300 χιλιόμετρα στεριάς. Η απόσταση αυτή ήταν μικρή μπροστά
στην αγάπη και στο πάθος μας για την επιτραπέζια αντισφαίριση. Στα ταξίδια μας στην Αθήνα αυτή
τη διετία γνωρίσαμε όχι μόνο καλούς και άξιους παίχτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης (καλύτερους
από εμάς) αλλά προπαντώς γνωρίσαμε καλούς, ευγενικούς, πρόσχαρους και φιλόξενους
συμπαίχτες με όλες τις ομάδες με τις οποίες αγωνιστήκαμε. Δεν γνωρίζουμε αν την καινούργια
χρονιά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όχι γιατί μας εξέλειψε η αγάπη και το
πάθος για την επιτραπέζια αντισφαίριση αλλά για αντικειμενικούς λόγους (έλλειψη προπονητή,
επαρκούς χώρου για προπόνηση, έξοδα ταξιδιού για αγώνες κλπ).
Ότι και να γίνει, θα είσαστε όλοι- διοίκηση και αθλητές- μέσα στις καρδιές μας για τη χαρά που μας
δώσατε να αγωνιζόμαστε σε ένα από τα πιο ευγενικά και όμορφα αθλήματα.
Νάστε πάντα καλά
Βανταράκης Βαγγέλης”
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους από
την ομάδα της Ζακύνθου για την εξαίρετη αθλητική συμπεριφορά τους και να ευχηθούμε να
ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια υπάρχουν και να δηλώσουν και πάλι συμμετοχή την επόμενη
χρονιά. Εμεις θα τους περιμένουμε με μεγάλη χαρά.

29/4/2010 Επιτυχίες για το Μαρούσι ...
Με επιτυχία στέφθηκε η χθεσινή αγωνιστική των PlayOff για το Μαρούσι, τόσο στην Α' κατηγορία
ΠΟΦΕΠΑ, όσο και στην Β'. Πιο συγκεκριμένα, για την Α' κατηγορία, ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,
επικράτησε με σκορ 5-4 της ομάδας των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (2 νίκες ο Λεγάντης, 2 ο Φωτάκης και 1 ο
Σταματιαδης, και απο τους ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ, 3 ο Δημακόπουλος και 1 ο Σκορδάς, ενώ συμμετοχή
είχε και ο Ιωάννου) και για την Β' κατηγορια ΠΟΦΕΠΑ, το Α.Κ.Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, επικράτησε με
σκορ 6-3 της ΔΑΦΝΗΣ 2006 (3 νίκες ο Παπάζογλου, 2 ο Στέλλας και 1 ο Μπαρτσακούλιας, ενώ για
την ομάδα της ΔΑΦΝΗΣ, 2 νίκες πέτυχε ο Μαρίνος και 1 ο Ανθόπουλος. Επίσης συμμετοχή είχαν
και οι Βασαγιάννης, Ροδόπουλος και Σπυριδάκης). Απ' όσο δείχνουν τα πράγματα, και οι δύο
ομάδες εφασφάλισαν την παραμονή τους στις κατηγορίες που αγωνίζονται !
(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

30/4/2010 Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 6-3 ...
Στο ντέρμπυ της 2ης αγωνιστικής των play offs της Α΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για τις θέσεις 1-4, η
ομάδα του Δ. ΒΟΥΛΑΣ νίκησε την πρωτοπόρο ομάδα της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με σκορ
6-3 και ισοφάρισε την ήττα της στην κανονική περίοδο με το αντίστροφο ακριβώς σκορ 3-6. Ηταν
μια δύσκολη αλλά και καθαρή νίκη, που όμως δεν ξεκαθάρισε την υπόθεση του τίτλου. Πιο
συγκεκριμένα τώρα οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση και απομένει η τελευταία
αγωνιστική που περιλαμβάνει τους αγώνες Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΘΕΟ και Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ -ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑ / ΠΕΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που Δ. ΒΟΥΛΑΣ και ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ καταφέρουν
να νικήσουν τους αντιπάλους τους, τότε η ισοβαθμία ευνοεί την ομάδα της ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ που έχει καλύτερη διαφορά στα games στα μεταξύ τους παιχνίδια (2012 για την ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ, έναντι 18-17 για την ομάδα του Δ. ΒΟΥΛΑΣ). Εκείνο λοιπόν
που περιμένει ο Δ. ΒΟΥΛΑΣ είναι ένα πιθανό στραβοπάτημα της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
με την ΓΛΥΦΑΔΑ και νικώντας το ΠΑΝΘΕΟ να σκαρφαλώσει στην κορυφή. Η τελευταία
αγωνιστική θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα 5-6/5/2010. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση και
εξέλιξη των σκορ όλων των ατομικών αγώνων, καθώς και δύο φωτογραφίες από την χθεσινή
αναμέτρηση.
AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ : 3-6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΣΙΨΑΣ - ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ- ΜΑΚΡΗΣ
ΣΙΨΑΣ – ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΚΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΣΙΨΑΣ – ΜΑΚΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ

0-3 (4/11,8/11,6/11)
3-0 (11/4,11/4,11/5)
2-3 (5/11,0/11,11/9,14/12,6/11)
2-3 (11/3,11/8,6/11,5/11,7/11)
0-3 (6/11,11/13,6/11)
3-0 (11/2,11/5,11/5)
2-3 (9/11,11/9,11/7,4/11,10/12)
3-0 (11/8,11/5,12/10)
2-3 (9/11,11/7,11/7,8/11,5/11)

06/5/2010 Κρίθηκαν όλες οι θέσεις στα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ ...
Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα στους αγώνες play offs και play out των ομαδικών αγώνων
ΠΟΦΕΠΑ Α-Β-Γ κατηγοριών, έχουν πλέον όλα κριθεί όσον αφορά στις θέσεις τόσο των μεταλίων
όσο και στις θέσεις υποβιβασμού. Αναλυτικά λοιπόν έχουμε:
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απομένει μόνο ένας αγώνας για τις θέσεις 1-4 που γίνεται σήμερα Πέμπτη 6/5/10 στις 8 μμ στη
Βούλα μεταξύ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Ομως ο αγώνας αυτός δεν έχει
καμμία βαθμολογική σημασία αφού ήδη η ομάδα ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ ακόμη και με ήττα
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια 2009-10 για 2η συνεχόμενη χρονιά και μάλιστα με νταμπλ. Στην
δεύτερη θέση συναντάμε τον Δ. ΒΟΥΛΑΣ όπου ατύχησε στον χθεσινό αγώνα με το ΠΑΝΘΕΟ (ήττα
3-6) αφου αγωνίστηκε χωρίς τον πρόεδρο κ. Πλακαντωνάκη λόγω προβλήματος στη μέση. Την
τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλιο κατέκτησε πάλι η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ που γενικά είχε αξιόλογη
παρουσία και έχασε οριακά κάποιους αγώνες και την ευκαιρία για κάτι καλύτερο. Στην 4η θέση και
ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα του σημερινού της αγώνα βρίσκουμε τον Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ που όπως
πάντα διακρίνεται για την αγωνιστικότητά του σε όλες τις συμμετοχές που έχει στα ομαδικά του
ΠΟΦΕΠΑ. Πιο κάτω στις θέσεις 5-8 τα play out ολοκληρώθηκαν και στην 5η θέση συναντάμε τον
ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που έχασε χθες από τους ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ (4-5) αλλά δεν επηρεάστηκε
καθόλου η βαθμολογία. Παρακάτω με τους ίδιους βαθμούς με τον Ηρακλή Ηρ. (18 β) συναντάμε
την πάντα φιλόξενη ομάδα του Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ που υστερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια και έτσι
κατατάσσεται 6η. Τέλος στην 7η και 8η θέση που οδηγούν στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ βρίσκουμε
αντίστοιχα τους ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ και ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ που παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που
κατέβαλαν δεν μπόρεσαν τελικά να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εχει ξεκαθαρίσει πλέον και εδώ η κατάσταση για το ποιες ομάδες υποβιβάζονται στην Β΄
κατηγορία. Αυτές είναι οι ΔΑΦΝΗ 2006 και ΘΗΣΕΑΣ που βρίσκονταν ήδη σε μειονεκτική θέση από
την μεταφορά της βαθμολογίας της Α΄φάσης .Να θυμίσουμε εδώ επίσης ότι έχουν ήδη ανέβει στην
Α΄κατηγορία οι ομάδες: ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ-ΑΚΤΩΡ και Σ.Υ. ALPHA BANK.
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εχει ήδη ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και των δύο ομίλων, καθώς και τα play off για δύο επιπλέον
θέσεις ανόδου στην Β΄κατηγορία. Εδώ λοιπόν είχαμε από τον 1ο όμιλο ανέρχονται οι:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ και ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ. Από τον 2ο όμιλο ανέρχονται στην

Β΄κατηγορία οι: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΤΑΥΡΟΣ. Από τα play offs που διεξήχθησαν
ανέρχονται στην Β΄κατηγορία οι: Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ και ΤΙΤΑΝΕΣ.

06/05/2010 ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2-7 ...
Με νίκη έκλεισε την τελευταία αγωνιστική των Play Off η ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου, κόντρα
στην ομάδα των Εκτός Αθηνών, στα πλαίσια της Α' κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Το παιχνίδι διεξήχθη
χθες το μεσημέρι (5/5/2010) στο ήσυχο αλλά και πολύ ζεστό Μαρούσι και βρήκε νικήτρια την
ομάδα του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, με τελικό σκορ 7-2.
Αναλυτικά τα σκορ :
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 2 - 7
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ

3-1 (12/10,6/11,11/9,11/8)
0-3 (6/11,9/11,8/11)
0-3 (3/11,5/11,12/10)
0-3 (5/11,7/11,7/11)
3-1 (8/11,11/9,15/13,11/4)
0-3 (8/11,5/11,7/11)
1-3 (11/9,5/11,5/11,7/11)
0-3 (7/11,8/11,5/11)
2-3 (11/9,8/11,7/11,11/5,8/11)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

07/5/2010 Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 2-7 ...
Επεσε η αυλαία χθες στους αγώνες της Α΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 μετά την διεξαγωγή και
του τελευταίου αγώνα μεταξύ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. Μετά από πολύ
ενδιαφέροντα επί μέρους ατομικά παιχνίδια η πρωταθλήτρια πλέον ομάδα της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ /
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ επεβλήθη με σκορ 7-2 και σφράγισε και επίσημα το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της
στην μεγάλη κατηγορία του ΠΟΦΕΠΑ. Δείτε παρακάτω την αναλυτική εξέλιξη και τα σκορ του
χθεσινού αγώνα καθώς και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.
Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 2-7
ΚΑΡΝΕΣΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΗΣ – ΣΙΨΑΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΡΝΕΣΗΣ – ΣΙΨΑΣ
ΔΕΒΕΤΖΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ – ΣΙΨΑΣ
ΔΕΒΕΤΖΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΡΝΕΣΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

0-3 (5/11,7/11,11/13)
3-2 (11/7,3/11,8/11,11/8,12/10)
0-3 (4/11,5/11,8/11)
0-3 (7/11,3/11,5/11)
1-3 (9/11,5/11,11/5,6/11)
3-2 (6/11,11/9,11/8,7/11,11/9)
1-3 (7/11,11/9,7/11,3/11)
1-3 (11/6,5/11,7/11,10/12)
1-3 (11/9,5/11,8/11,8/11)

(Kείμενο και photos από : admin)

07/5/2010 Συγχαρητήριο Μήνυμα της Γλυφάδας ...
Παρελήφθη σήμερα συγχαρητήριο μήνυμα που απέστειλε ο αρχηγός και υπεύθυνος της ομάδας
του Δ. Γλυφάδας κ. Παγουρτζής Παναγιώτης το οποίο και δημοσιεύουμε αυτούσιο :

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ – ΟΜΑΔΑΣ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
“Η Ομάδα της Γλυφάδας μετά το τέλος του πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για την
αθλητική περίοδο 2009-2010 συγχαίρει :

•

Την ομάδα ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ για την ανάδειξή της ως Πρωταθλήτρια της Α΄
Κατηγορίας
• Όλες τις ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για την εξαιρετική αθλητική συμπεριφορά κατά την
διάρκεια των αγώνων που είχε σαν αποτέλεσμα την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση
των αγώνων.
• Το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ για την διοργάνωση και υποστήριξη όλων των κατηγοριών του
Πρωταθλήματος και,
• Τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας του ΠΟΦΕΠΑ κ. Σιψά Κ. για την εξαιρετική και ουσιαστική
ενημέρωση όλων των αγώνων όλων των κατηγοριών του Πρωταθλήματος και όχι μόνο.
Επιγραμματικά τονίζουμε ότι η αγάπη μας και το πάθος για το άθλημα της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης να είναι οδηγός για την νέα χρονιά .
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”

18/5/2010 Toυρνουά Βετεράνων - Ανεξαρτήτων στην Δράμα ...
Το 3ο τουρνουά Βετεράνων - Ανεξαρτήτων διοργανώνουν την Κυριακή 30 Μαίου 2010 στην
Δράμα, οι τοπικοί Σύλλογοι Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας.
Οπως μας ενημέρωσε με πλήρες υλικό ο αγαπητός φίλος και πρωτεργάτης του αθλήματος κ.
Καραουλάνης Βασίλης, οι αγώνες θα γίνουν στο κλειστό Γυμναστήριο Κραχτίδη στην Δράμα με
ώρα έναρξης την 9.30 το πρωί της Κυριακής 30/5/2010. Καλούμε όλους τους φίλους που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
28/5/2010.
Δείτε την προκήρυξη των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Κατεβάστε την φόρμα συμμετοχής κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Και δείτε παρακάτω την επίσημη αφίσα των αγώνων:

23/5/2010 Tα αποτελέσματα στα Διπλά του ΠΟΦΕΠΑ ...
Διεξήχθησαν χθες Σάββατο 22/5/10 οι αγώνες των Διπλών αγωνισμάτων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης που διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ για Βετεράνους αλλά και Ανεξάρτητους Αθλητές. Οι
αγώνες έγιναν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας και έλαβαν μέρος συνολικά
38 αθλητές. Οι αγώνες να θυμίσουμε ότι είχαν την ιδιαιτερότητα της δημιουργίας των "ζευγαριών"
κατόπιν κλήρωσης που περιελάμβανε έναν "ισχυρό" και έναν "αδύνατο" ανάλογα με τις δηλώσεις
συμμετοχής. Νικητές μετά απο μια σειρά από ενδιαφέροντες αγώνες ανεδείχθησαν οι Σιψάς Κ./
Σταματιάδης Κ. που νίκησαν στον τελικό τους Θεοδωρίδη Θ./ Παπάζογλου Γ. με σκορ 3-1. Δείτε

παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα καθώς και μια σειρά από φωτογραφίες από τους αγώνες και
τις απονομές:
ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΠΛΩΝ (κατηγορία CHAMPIONS)
1. ΣΙΨΑΣ Κ. / ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Κ.
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. / ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ.
3. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Η. / ΚΑΡΑΤΖΑΣ Πρ.
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ. / ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡ.
ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΠΛΩΝ (κατηγορία ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ)
1.ΚΟΥΜΠΗΣ Κ. / ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ.
2.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜ. / ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Β.

1/6/2010 Tα αποτελέσματα από το Τουρνουά της Δράμας ...
Διεξήχθη την Κυριακή 30/5/2010 στην Δράμα για 3η συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο πλέον
Πανελλήνιο Τουρνουά για Ανεξάρτητους και Βετεράνους αθλητές της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι τοπικοί Σύλλογοι και ο Δήμος Δράμας. Φέτος συμμετείχαν 53
συνολικά αθλητές σε όλες τις κατηγορίες που προήρχοντο από πολλές περιοχές της Ελλάδας
όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο , Φλώρινα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα,
Κατερίνη και φυσικά την Δράμα. Η όλη διοργάνωση ήταν άψογη και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των αγώνων και για μια ακόμη φορά να ευχηθούμε να
υπάρξουν κι άλλοι μιμητές τέτοιων προσπαθειών. Δημοσιεύουμε παρακάτω τα πλήρη
αποτελέσματα του τουρνουά καθώς και μερικές φωτογραφίες από αθλητές που συμμετείχαν.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ έως 40 ετών
1.Ραμπότας Νικόλαος (Θεσ/νίκη)
2.Αυτζίδης Αναστάσιος (Θεσ/νίκη)
3.Ζαχαριάδης Μάριος (Δράμα) - Σουμπάσης Θωμάς ("Σάρισες" Φλώρινας)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 40-50 ετών
1.Ευθυμίου Θωμάς("Σάρισες" Φλώρινας)
2.Λυγούρας Γεώργιος ("Σάρισες" Φλώρινας)
3.Βογιατζής Χριστόδουλος (Δράμα) - Καλογήρου Γεώργιος ("Σάρισες" Φλώρινας)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 50+ ετών
1.Καζάκης Κώστας (Θεσ/νίκη)
2.Σκλιάς Αλέξανδρος ("Σάρισες" Φλώρινας)
3.Μαγιόπουλος Νίκος (Καβάλα) - Γιοβάς Γεώργιος (Θεσ/νίκη)
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 35-40 ΕΤΩΝ
1.Βατσιωαννίδης Ανέστης (Αθηναϊκός))
2.Ακούδης Ιωάννης (Πετεινοί Κομοτηνής)
3.Μπαξεβανίδης Απόστολος (Καβάλα) - Κέκερης Φάνης (Πετεινοί Κομοτηνής)
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 40-50 ΕΤΩΝ
1.Βουτσινάς Ηλίας (Αρης Νικαίας)
2.Χατουτσίδης Λευτέρης (Αθηναϊκός)
3.Τερζίδης Δημήτριος (Πετεινοί Κομοτηνής) - Ασλάν Μοχάμετ) (Αθηναϊκός)
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 50-60 ΕΤΩΝ
1.Αγιάνογλου Αναστάσιος (Απόλλων Βόλου)
2.Δούης Νικόλαος (Αθηναϊκός ΑΣ)
3.Δημητριάδης Ηλίας (Γαλαξίας) - Ηλιάδης Αντώνης(Θερμαίος)
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 60+ ΕΤΩΝ
1.Bozohlanjan Digran (Δύναμη Λάρισας)
2.Καρατζόγλου Γεώργιος (ΑΣΕΑ Δράμας)
3.Τσαλαμάνης Δημήτριος (ΑΣΕΑ Κορωναίος) - Καραμίχος Ιωάννης (ΑΕΤΟΣ)

14/6/2010 Mαταιώθηκε το τουρνουά ΙΣΘΜΙΑ 2010 ...
Οπως ανακοινώθηκε σήμερα από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά ΙΣΘΜΙΑ 2010, λόγω
μικρής συμμετοχής το τουρνουά ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ. Κατόπιν αυτού σε όσους είχαν δηλώσει
συμμετοχή και είχαν καταβάλλει προκαταβολή ή δικαίωμα εγγραφής θα τους γίνει επιστροφή
των χρημάτων.

17/6/2010 Eως αύριο Παρασκευή 18/6 οι δηλώσεις συμμετοχής στο 1ο Πανελλήνιο
Βετεράνων ...
Λήγει αύριο Παρασκευή 18/6 η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στο 1ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Βετεράνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ηλικίας 40 ετών και άνω) που διοργανώνει
ο ΠΟΦΕΠΑ υπό την αιγίδα και συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ. Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει
συμμετοχή περίπου 65 αθλητές και αθλήτριες και αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί έστω και
την τελευταία στιγμή. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 20/6/2010 στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Δήμου Βούλας με ώρα έναρξης την 09.30 το πρωί και θα υπάρχουν 10 τραπέζια για
τις ανάγκες των αγώνων. Καλούμε όλους τους φίλους να παρευρεθούν για να παρακολουθήσουν
τους αγώνες όπου αναμένονται να διεξαχθούν αρκετές σημαντικές συναντήσεις. Να θυμίσουμε ότι
όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι 40 ετών και άνω μπορούν να στείλουν την
συμμετοχή τους είτε στα fax 210 8993557 & 210 5223455 ή στο email info@pofepa.gr ή και στα
τηλέφωνα 6932.627835 & 6942.654411 το αργότερο ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 18/6/2010.

19/6/2010 Eγιναν σήμερα οι κληρώσεις των Βετεράνων ...
Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί οι κληρώσεις των ομίλων σε όλες τις κατηγορίες των
Βετεράνων που δήλωσαν συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που
διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ και θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή
20/6/2010 στις 9 το πρωί στην αίθουσα της Βούλας (οδός Λευκάδος 1). Συνολικά είχαμε 80
δηλώσεις συμμετοχής (78 άνδρες και 2 γυναίκες) από διάφορα μέρη της Ελλάδος όπως Θεσ/νίκηΒόλο-Αργος-Τρίπολη και βέβαια απ όλη την Αττική.
Αναλυτικά οι Ομιλοι κατά κατηγορία έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ 01:ΞΑΡΧΑΚΟΣ Π.-ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ι.-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘ.
ΟΜΙΛΟΣ 02:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.-ΤΕΡΨΙΔΗΣ Ι.-ΠΟΠΩΦ Δ.
ΟΜΙΛΟΣ 03:ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ Ι.-ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Ι.-ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΛΙΛΗ
ΟΜΙΛΟΣ 04:ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΣΠ.-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ.-ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.
ΟΜΙΛΟΣ 05:ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤ.-ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓ.-ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓ.
ΟΜΙΛΟΣ 06:ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΣΚΕΜΒΡΗΣ Λ.-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΟΜΙΛΟΣ 07:ΛΑΜΗΣ ΧΡ.-ΔΗΜΟΓΛΗΣ Ι.-ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ.
ΟΜΙΛΟΣ 08:ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜ.-ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤ.-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ.
ΟΜΙΛΟΣ 09:ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΛ.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ.-ΤΣΙΦΑΚΗΣ Ν.
ΟΜΙΛΟΣ 10:ΓΑΒΡΙΗΛ Π.-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ.-ΓΚΙΟΥΛΟΥΜΗΣ Κ.
ΟΜΙΛΟΣ 11:ΑΣΛΑΝ Μ.-ΔΕBΕΝΤΖΗΣ ΕΜΜ.-ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ Π.
ΟΜΙΛΟΣ 12:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Ν.-ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΓΓ.
ΟΜΙΛΟΣ 13:ΚΕΡΙΜΗΣ Κ.-ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΗΛ.-ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Κ.
ΟΜΙΛΟΣ 14:ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ Ν.-ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ Ι.-ΨΑΡΡΑΣ Ι.-ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΕΥΣΤ.
ΟΜΙΛΟΣ 15:ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Η.-ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ ΧΡ.-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Κ.-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.
Από κάθε όμιλο προκρίνονται ΟΙ 2 ΠΡΩΤΟΙ για την φάση των ΝΟΚ ΑΟΥΤ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 40-49 Η 9.15 ΠΜ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΕΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ 01:ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.-ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡ.-ΡΑΜΜΟΣ ΘΕΟΔ
ΟΜΙΛΟΣ 02:ΓΙΑΚΑΣ ΠΑΝ.-ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ Κ.-ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚ.
ΟΜΙΛΟΣ 03:ΔΑΓΡΕΣ ΙΕΡ.-ΔΟΥΗΣ Ν.-ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤ.
ΟΜΙΛΟΣ 04:ΣΙΨΑΣ Κ.-ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΡ.-ΝΤΕΒΑΖΕΒΣΚΙ ΖΜΠ.
ΟΜΙΛΟΣ 05:ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ.-ΣΙΓΑΛΑΣ Γ.-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ.
ΟΜΙΛΟΣ 06:ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ.-ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΜΙΧ.-ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Κ.-ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΛ.
Από κάθε όμιλο προκρίνονται ΟΙ 2 ΠΡΩΤΟΙ για την φάση των ΝΟΚ ΑΟΥΤ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 50-59 Η 10.30 ΠΜ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-64 ΕΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ 01:ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΕΛ.-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛ.-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡ.-ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔ.
ΟΜΙΛΟΣ 02:ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜ.-ΠΑΝΑΓΟΣ Ι.-ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Ν.-ΚΟΥΜΠΗΣ Κ.
Από κάθε όμιλο προκρίνονται ΟΙ 2 ΠΡΩΤΟΙ για την φάση των ΝΟΚ ΑΟΥΤ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 60-64 Η 10.30 ΠΜ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΟΜΙΛΟΣ 01:ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ.-ΜΑΝΟΥΣΩΦ - ΝΙΚΟΛΙΤΣ Π.
ΟΜΙΛΟΣ 02:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜ.
Από κάθε όμιλο προκρίνονται ΟΙ 2 ΠΡΩΤΟΙ για την φάση των ΝΟΚ ΑΟΥΤ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 65 ΚΑΙ ΑΝΩ Η 10.30 ΠΜ
Για τα Διπλά η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί.
Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες να παρευρίσκονται έγκαιρα στην αίθουσα σύμφωνα με
τις ώρες έναρξης που αναφέρονται πιο πάνω.

20/6/2010 Mε επιτυχία διεξήχθη το Πανελλήνιο Βετεράνων ...
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που
οργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ. Συμμετείχαν ογδόντα συνολικά
αθλητές (78 άνδρες και 2 γυναίκες) και υπήρξαν 4 ηλικιακές κατηγορίες.
Ελαβαν μέρος αρκετοί γνωστοί αθλητές είτε από το παρελθόν ή και ακόμη από το παρόν
αφού πολλοί απ αυτούς συνεχίζουν να αγωνίζονται και σήμερα σε υψηλό επίπεδο.
Στους αγώνες παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΕΦΟΕΠΑ κ. Κολυμπάδης
Εμμανουήλ καθώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Βετεράνων της ΕΦΟΕΠΑ
κ. Ραιδεστινός Θεόδωρος.Ο κ. Κολυμπάδης μιλώντας κατά την διάρκεια των
απονομών των επάθλων τόνισε πως "η Ομοσπονδία βλέπει πολύ θετικά τέτοιες
προσπάθειες και θα τις στηρίξει οπωσδήποτε και στο μέλλον με σκοπό να γίνουν
θεσμός και με μεγαλύτερη μαζικότητα". Το ίδιο ελπίζουμε και μείς και είμαστε
σίγουροι ότι κάθε χρόνο το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ θα γίνεται όλο
και καλύτερο και σιγά-σιγά όλοι οι Βετεράνοι του αθλήματος θα θελήσουν να
το στηρίξουν ακόμη περισσότερο.Τέλος ο ΠΟΦΕΠΑ αποφάσισε να βραβεύσει τις δύο
και μοναδικές αθλήτριες που έλαβαν μέρος στους αγώνες (Καλογιάννη Μ.και
Κασάπογλου Λιλή) δίνοντάς τους από μια πλακέττα , με την ευχή στο επόμενο
πρωτάθλημα να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από παλιές αθλήτριες και να
κατέβουν να αγωνισθούν.Δείτε παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγορία
καθώς και μερικές φωτογραφίες από τους αγώνες και τις απονομές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ
1.ΛΑΜΗΣ ΧΡ.
2.ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
3.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Η. - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΕΤΩΝ
1.ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ.
2.ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.
3.ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ Ε. - ΓΙΑΚΑΣ ΠΑΝ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-64 ΕΤΩΝ
1.ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛ.
2.ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.
3.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65 & ΑΝΩ
1.ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ.
2.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.
3.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤ.- ΜΑΝΟΥΣΩΦ ΕΥΑΓ.
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
1.ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
2.ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓ.
3.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜ.- ΠΟΠΩΦ ΔΗΜ
ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
1.ΛΑΜΗΣ ΧΡ.-ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ Ν.
2.ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ.-ΔΟΥΗΣ ΝΙΚ.
3.ΣΙΨΑΣ Κ.-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ
3.ΜΑΓΚΟΣ ΣΤ.-ΚΟΥΜΠΗΣ Κ.

28/6/2010 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΦΕΠΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2010-11 ...
Με την λήξη των αγώνων όλων των κατηγοριών του ΠΟΦΕΠΑ της φετεινής σεζόν 2010-11
κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και να δημοσιεύσουμε συγκεντρωτικά όλες τις
"ομάδες" κατά κατηγορία που θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν την επόμενη αγωνιστική
περίοδο 2010-11. Θυμίζουμε ότι οι κατηγορίες Α΄ και Β΄ θα αποτελούνται από 10 ομάδες η κάθε
μία, το κάθε πρωτάθλημα θα διεξάγεται σε αγώνες ενός γύρου και θα υποβιβάζονται οι δύο
τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας της κάθε κατηγορίας.Ακόμη από την Β΄κατηγ. θα ανέρχονται
στην Α΄ οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Η Γ΄ κατηγορία θα διεξαχθεί ανάλογα με τον
αριθμό των ομάδων που τελικά θα δηλώσουν συμμετοχή (μπορεί σε έναν όμιλο ή μπορεί και σε
δύο αν οι ομάδες είναι περισσότερες απο 10).
Αναλυτικά λοιπόν κατά κατηγορία θα έχουμε:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ
2. Δ. ΒΟΥΛΑΣ
3. ΠΑΝΘΕΟ
4. Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6. Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7. ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
8. ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ
9. ΑΚΤΩΡ
10.Σ.Υ. ALPHA BANK
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
2. ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3. ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
4. ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ
6. ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
7. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8. ΤΑΥΡΟΣ
9. Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
10.ΤΙΤΑΝΕΣ
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
3. ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
4. Σ.Υ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
5. ΒΙΡTΟΥΟΖΟΙ
6. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7. ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
8. ΕΡΜΗΣ
9. ΠΕΡΑΜΑ team
10.ΔΑΦΝΗ.2006
11.ΘΗΣΕΑΣ ..
και όσες νέες "ομάδες" δηλώσουν συμμετοχή.
Οι προκηρύξεις για τις ανωτέρω διοργανώσεις του ΠΟΦΕΠΑ θα κυκλοφορήσουν γύρω στα μέσα
Σεπτεμβρίου μαζί με την προκήρυξη του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ.
Μέχρι τότε ευχόμαστε σε όλους τους φίλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

23/07/2010 Θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Χαρισιάδη ...
Θλίψη επικρατεί στο χώρο της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης καθώς χθες 22/7/2010 "έφυγε" από
κοντά μας ο δάσκαλος από τη Σαλαμίνα, ο πρωτεργάτης του αθλήματος και αγαπητός μας φίλος
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ. Ο δάσκαλος ήταν ο ιδρυτής των τμημάτων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
της Σαλαμίνας πριν από 30 χρόνια περίπου, με μεγάλη δραστηριότητα στα αγωνιστικά και στα
διοικητικά. Ηταν ιδρυτικό μέλος του ΠΟΦΕΠΑ και αρχηγός του ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που
συμμετέχει στα ομαδικά του ΠΟΦΕΠΑ από την πρώτη στιγμή της διοργάνωσής τους.Ευχόμαστε
στους οικείους του θερμά συλληπητήρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα στείλει στεφάνι και θα
παραστούν εκρόσωποί του στη νεκρώσιμη ακολουθία. Η κηδεία του ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ θα γίνει
σήμερα Παρασκευή 23/07/2010 ώρα 6 μμ στον Ιερό Ναό Αγ.Δημητρίου Σαλαμίνας.
Δάσκαλε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει .......

26/08/2010 Στην Ελλάδα ο Roy Norton ...
Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες Τετάρτη 25/08/2010 ο γνωστός Αγγλος Βετεράνος αθλητής
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης κ. Roy Norton, φιλοξενούμενος του SPORT CAMP Λουτρακίου. Ο
Roy Norton είναι 68 ετών και λαμβάνει ανελλιπώς μέρος σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις
Βετεράνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης τόσο Ευρωπαικά όσο και Παγκόσμια, έχει δε στην
συγκομιδή του αρκετά μετάλλια από τις διοργανώσεις αυτές αλλά και πολλές άλλες διακρίσεις σε
μεγάλα διεθνή ΟΡΕΝ τουρνουά Βετεράνων. Ο κ. Νorton ειχε δηλώσει συμμετοχή για να λάβει
μέρος στο τουρνουά ISTHMIA 2010 που επρόκειτο να διεξαχθεί αυτή την εποχή στις
Εγκαταστάσεις του SPORT CAMP στο Λουτράκι που όμως ακυρώθηκε λόγω μικρής συμμετοχής.
Παρ όλα αυτά δεν ακύρωσε το ταξίδι του και μετά την προσφορά φιλοξενίας του από το Sport
Camp Loutraki βρίσκεται ήδη στην χώρα μας.Ο ΠΟΦΕΠΑ θέλοντας να συνισφέρει ελάχιστα στα
πλαίσια της φιλοξενίας αυτής του Roy Norton, προτίθεται να διοργανώσει ένα μικρό ανεπίσημο
φιλικό τουρνουά για Βετεράνους, αλλά και άλλους φίλους ,την ΚΥΡΙΑΚΗ 29/08/2010 ώρα 10 πμ
στην αίθουσα του Αρη Βούλας. Γι’ αυτό λοιπόν καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει να
έλθει στην Βούλα μεθαύριο Κυριακή 29/08/2010 στις 10 το πρωί ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ.

31/08/2010 Ελλάς-Ισραήλ στις γυναίκες αύριο στο ΣΕΦ ...
Ο πρώτος αγώνας της σεζόν για την εθνική μας ομάδα των γυναικών αποτελεί ταυτόχρονα και την
πρόβα τζενεράλε για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Οστράβα. Το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα υποδέχεται αύριο στις 18:00, στην αίθουσα STAG του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το
Ισραήλ, για την Standard Division της Ευρωπαϊκής Λίγκας 2009-2012 και θέλει να επιστρέψει στις
νίκες στη διοργάνωση και παράλληλα να κάνει γερό τεστ ενόψει των αγώνων της Τσεχίας (11-19
Σεπτεμβρίου). Την τριάδα θα συγκροτήσουν η Κατερίνα Ντουλάκη (νούμερο 64 στην τρέχουσα
ευρωπαϊκή κατάταξη), η Μαρία Χριστοφοράκη (Νο 153) και η Φιλαρέτη Εξάρχου (Νο 212).
Η εξ αναβολής αναμέτρηση με το Ισραήλ εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του γκρουπ
Α. Το περασμένο Σάββατο, στην επίσης αναβληθείσα συνάντηση της αγωνιστικής, το
Λουξεμβούργο νίκησε εκτός έδρας την Πορτογαλία με 3-1. Έχοντας αρχίσει τους αγώνες της και
για τον 2ο γύρο της Γ΄κατηγορίας η Ελλάδα είναι προτελευταία στο γκρουπ με μία νίκη και τρεις
ήττες. Έχασε δύο φορές από την πρωτοπόρο Λιθουανία (3-1 εκτός έδρας και 3-2 εντός), κάμφθηκε
ακόμα από το Λουξεμβούργο με 3-1, ενώ επικράτησε της Πορτογαλίας με 3-1 στο φαληρικό
στάδιο. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ βρίσκεται στην τελευταία θέση του γκρουπ χωρίς νίκη,
ωστόσο τις περισσότερες φορές δεν ήταν ευκαταφρόνητος αντίπαλος. Έχει ηττηθεί από την
Πορτογαλία με 3-1, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, από τη Λιθουανία με 3-2 εντός και από το
Λουξεμβούργο με 3-2 εκτός.
«Είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν και τον βλέπουμε κυρίως ως μία καλή δοκιμή για το
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σαφώς μας ενδιαφέρει να πάρουμε τη νίκη, ώστε να τονωθεί και η
ψυχολογία μας, αλλά βασικά θέλουμε να δούμε σε πιο σημείο ετοιμότητας είμαστε εν όψει των
αγώνων της Οστράβα», ξεκαθάρισε η έμπειρη Κατερίνα Ντουλάκη και συνέχισε: «Η Μαρία και η
Φιλαρέτη είναι σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι με τη βοήθεια των φιλάθλων μας θα

καταφέρουμε κάτι θετικό. Θα έχουμε δύσκολο έργο, πάντως θεωρώ ότι μετά την Κραβτσένκο οι
άλλες δύο παίκτριες του Ισραήλ είναι απολύτως στα μέτρα των νεότερων αθλητριών μας».
Η εθνική μας ομάδα προπονείται το απόγευμα στο Σ.Ε.Φ. και θα κάνει ένα χαλάρωμα και αύριο το
πρωί. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Καρύτσας θα έχει στον πάγκο τις νεάνιδες Αλίκη
Κιούφη και Ελένη Γεωργιάδου, όπως και στον αμέσως προηγούμενο αγώνα της Λίγκας, στα τέλη
Απριλίου κόντρα στη Λιθουανία.
Η ομάδα του Ισραήλ φτάνει στην Αθήνα το πρωί με παρούσα την καλύτερη αθλήτριά της, τη
Μαρίνα Κραβτσένκο (νούμερο 65 στο ευρωπαϊκό ranking list), η οποία θα εκτελέσει και χρέη
προπονήτριας. Την τριάδα συμπληρώνουν η Εϊνάτ Αμάρ (Νο 228) και η Νικόλ Τρόσμαν (Νο 252).
Η Ελλάδα αντιμετώπισε τελευταία φορά το Ισραήλ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας το
2003 και είχε γνωρίσει την ήττα με 3-2.
Η βαθμολογία του γκρουπ Α έχει ως εξής:
ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

1. Λιθουανία

14-9

(σε 5 αγώνες)

2. Πορτογαλία

11-10

8 (σε 5 αγώνες)

3. Λουξεμβούργο

10-7

7 (σε 4 αγώνες)

4. Ελλάδα

7-10

5 (σε 4 αγώνες)

5. Ισραήλ

6-12

4 (σε 4 αγώνες)

ΠΗΓΗ ΕΙΔΗΣΗΣ: www.httf.gr

03/09/2010 Προκηρύχθηκαν οι αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ για το 2010-11 ...
Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ αποφασίστηκε η προκήρυξη των ομαδικών
συναντήσεων ΠΟΦΕΠΑ για την σεζόν 2010-11 όλων των κατηγοριών (Α-Β-Γ) καθώς και του
ΚΥΠΕΛΛΟΥ. Ειδικά για το ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΦΕΠΑ 2010-11 αποφασίστηκε να διεξαχθεί στην μνήμη
του πρόσφατα αποθανόντος μέλους του ΠΟΦΕΠΑ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ από την Σαλαμίνα,που
διετέλεσε και Αντιπρόεδρος του ΠΟΦΕΠΑ ,και ήταν λάτρης της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και
ακούραστος εργάτης της. Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές προκηρύξεις στην ιστοσελίδα μας
στο ΜΕΝU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/2010-11, ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ
Στο χθεσινό Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:
• Η γιορτή για την απονομή των επάθλων στους νικητές της περισινής περιόδου να
πραγματοποιηθεί περί το τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και σε κάθε περίπτωση θα
σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις λεπτομέρειες.
• Θα γίνει προσπάθεια για την διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής στην Τρίπολη για την
Κυριακή 10/10/2010 όπου θα λάβει χώρα Τουρνουά Βετεράνων και Ανεξαρτήτων που θα
διοργανωθεί από τον εκεί ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Και γι αυτό το θέμα θα σας
ενημερώσουμε ευθύς μόλις οριστικοποιηθεί η προκήρυξη του τουρνουά την οποία και θα
δημοσιεύσουμε, καθώς και όποιες άλλες λεπτομέρειες (κόστος συμμετοχής, ώρες αναχώρησης
- επιστροφής κλπ).

07/09/2010 Τμήμα Βετεράνων ιδρύει η Πεύκη ...
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την ιδρυση τμήματος Βετεράνων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης στην περιοχή της Πεύκης που θα εξυπηρετεί έτσι παράλληλα όλους τους

ενδιαφερόμενους από τα Βόρεια Προάστεια της Αθήνας. Συγκεκριμένα η πλήρης ανακοίνωση με
όλα τα στοιχεία αναφέρει:
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
"Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Πεύκης ιδρύει τμήμα Βετεράνων, που ξεκινάει την ΤΕΤΑΡΤΗ 15
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Οι προπονήσεις θα γίνονται καθημερινά 1900-2100. Υπεύθυνοι
προπονητές θα είναι οι κ.κ Χρήστος Βατσακλής και Ακης Παπαβασιλείου. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6977754954 και 6978725272. Σημειωτέον οτι οι
Βετεράνοι του τμήματος της Πεύκης θα λάβουν μέρος στην Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ με δύο (2)
ομάδες."

11/09/2010 Tουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων στην Τρίπολη ...
Οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του πρώτου Τουρνουά Πινγκ-Πονγκ Βετεράνων και Ανεξαρτήτων
αθλητών και αθλητριών που θα διεξαχθεί στην Τρίπολη την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 με την
ονομασία "ΑΡΚΑΔΙΑ Ρing-Pong Open 2010". Το τουρνουά οργανώνεται από τον Σύλλογο
Αντισφαίρισης Τριπόλεως που πρόσφατα ίδρυσε και τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.Οι
αγώνες του τουρνουά θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
της Τρίπολης και οι κατηγορίες που θα κληθούν να αγωνιστούν οι αθλητές είναι οι εξής:
1.Βετεράνων(και εν ενεργεία): 30-39 ετών
2.Βετεράνων.......................: 40-49 ετών
3.Βετεράνων ......................: 50 ετών και άνω
4.Ανεξαρτήτων....................: έως 35 ετών
5.Ανεξαρτήτων ...................: 35 ετών και άνω.
Σε όλους στους συμμετέχοντες θα δοθούν δώρα και στους νικητές όλων των κατηγοριών θα
απονεμηθούν Κύπελλα και δωρεάν διήμερα διανυκτερεύσεων σε παραδοσιακούς ξενώνες Αρχοντικά και Ξενοδοχεία της Αρκαδίας. Ο ΠΟΦΕΠΑ διοργανώνει ημερήσια εκδρομή με
ΠΟΥΛΜΑΝ για το τουρνουά της Τρίπολης και καλεί όλους τους φίλους της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης να συμμετάσχουν.Το κόστος συμμετοχής για το Πούλμαν δεν θα υπερβαίνει τα 15
ευρώ (εξαρτάται από τον τελικό αριθμό συμμετοχών).Στην εκδρομή βεβαίως μπορούν να
συμμετάσχουν και συγγενικά μέλη των αθλητών (σύζυγοι - παιδιά κλπ) καθώς και φίλοι
γενικότερα.Οι δηλώσεις συμμετοχής για την εκδρομή μπορούν να δίνονται στα τηλέφωνα:
6932.627835 κ.Πλακαντωνάκης
6942.654411 κ.Σιψάς , κι ακόμη στο email, info@pofepa.gr .
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της εκδρομής θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες εβδομάδες στην
ιστοσελίδα του ΠΟΦΕΠΑ. Για όποιον φίλο ενδιαφέρεται για όλες τις λεπτομέρειες του Τουρνουά
μπορεί να κατεβάσει την Προκήρυξη σε αρχείο WORD κάνοντας κλικ ΕΔΩ ή σε αρχείο PDF
κάνοντας κλικ ΕΔΩ

03/10/2010 Εγινε χθες η γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ με τις απονομές ...
Εγινε χθες το βράδυ (2/10/2010) στην ταβέρνα ΧΑΡΟΥΠΙΑ στην Γλυφάδα η γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ
με τις απονομές σε όλες τις ομάδες που κατέκτησαν τα πρωταθλήματα των κατηγοριών Α-Β-Γ
ΠΟΦΕΠΑ για την αθλητική σεζόν 2009-10. Υπήρξε ζεστή ατμόσφαιρα και σημαντική προσέλευση
μελών-αθλητών και φίλων του αθλήματο0 .Αντηλλάγησαν ευχές και συγχαρητήρια και δόθηκε
αθλητικό ραντεβού με όλους πολύ σύντομα με την έναρξη της νέας αθλητικής σεζόν και τα νέα
πρωταθλήματα και το κύπελλο του ΠΟΦΕΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα μέσα
Οκτώβρη. Ακολουθούν ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την χθεσινή εκδήλωση:

05/10/2010 Αύριο Τετάρτη οι κληρώσεις των Ομαδικών του ΠΟΦΕΠΑ ...
Αυριο Τετάρτη 6/10/2010 το απόγευμα στις 7 μμ θα γίνουν οι κληρώσεις των Ομαδικών αγώνων
του ΠΟΦΕΠΑ και του Κυπέλλου για τη σεζόν 2010-11. Τελικά οι δηλώσεις ανήλθαν συνολικά σε 34
συμμετοχές για τα ομαδικά και 32 συμμετοχές για το Κύπελλο. Αναλυτικά θα υπάρχουν 10 ομάδες
στην Α΄κατηγορία, 10 ομάδες στην Β΄ και 14 ομάδες στην Γ΄ κατηγορία. Αύριο λίγο πρίν την έναρξη
των κληρώσεων το ΔΣ του ΠΟΦΕΠΑ θα αποφασίσει για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων της Γ΄
κατηγορίας (αν είναι σε έναν ή δύο ομίλους κλπ) και καλούμε όλους τους υπεύθυνους των
ενδιαφερομένων ομάδων να παραστούν και να εκφράσουν την άποψή τους. Επίσης καλούμε τους
υπεύθυνους των άλλων ομάδων να παραστούν στην κλήρωση και να παραλάβουν όλο το σχετικό
βοηθητικό υλικό (ονόματα-τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ). Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους καλή
αθλητική χρονιά και σας περιμένουμε αύριο το απόγευμα για τις κληρώσεις.

05/10/2010 Μεγάλη συμμετοχή στο τουρνουά της Τρίπολης ...
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρώτο τουρνουά
πινγκ-πονγκ για ανεξάρτητους - βετεράνους και εν ενεργεία αθλητές που διοργανώνεται στις 10
Οκτωβρίου 2010 στην Τρίπολη με την ονομασία ARCADIA OPEN 2010. Πιο συγκεκριμένα μέχρι
στιγμής έχει αγγίξει τον συνολικό αριθμό συμμετοχών των 100 αθλητών σε όλες τις κατηγορίες,
γεγονός που αναγκάζει πλέον την οργανωτική επιτροπή να σταματήσει πλέον να δέχεται άλλες
συμμετοχές σε κατηγορίες ανεξαρτήτων. Αντίθετα για τις κατηγορίες εν ενεργεία και βετεράνων
υπάρχουν ελάχιστες θέσεις που αναμένεται να καλυφθούν μέχρι τις 8/10/2010. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν τελικά σε 12 τραπέζια στο Κλειστό Γυμναστήριο της Τρίπολης και το ενδιαφέρον τόσο
της Αρκαδίας όσο και της Αττικής υπήρξε τελικά μεγαλύτερο του αναμενομένου ! Το γεγονός αυτό
ας αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες πόλεις διότι ο κόσμος της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Σύλλογο
Αντισφαίρισης Τριπόλεως και ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους αγώνες.
Ο ΠΟΦΕΠΑ ανακοινώνει ότι η εκδρομή με πούλμαν για την Τρίπολη δεν θα πραγματοποιηθεί μια
και οι περισσότεροι συμμετέχοντες προτίμησαν να μεταβούν με τα αυτοκίνητά τους. Ετσι μετά τις
πολύ λίγες συμμετοχές για το πούλμαν (μόλις 17) η μίσθωση του πούλμαν ακυρώθηκε σαν
ασύμφορη.

07/10/2010 Eγιναν χθες οι κληρώσεις του ΠΟΦΕΠΑ ...
Πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα οι κληρώσεις των ομαδικών αγώνων του ΠΟΦΕΠΑ καθώς
και του Κυπέλλου για το 2010-11. Στις κληρώσεις παρευρέθησαν αρκετοί εκπρόσωποι από τις
ομάδες και ενημερώθηκαν για όλες τις λεπτομέρεις των φετεινών διοργανώσεων.Συνολικά φέτος
μετέχουν 34 "ομάδες" που κατανέμονται ως εξής:
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ= 10
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ=10
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ=14
Ολες οι κατηγορίες αποτελούνται από έναν όμιλο η κάθε μία και το σύστημα διεξαγωγής είναι "ένας
πρός όλους" σε αγώνες ενός γύρου χωρίς play offs. Από όλες τις κατηγορίες υποβιβάζονται οι
τελευταίες 2 ομάδες της βαθμολογίας και αντίστοιχα ανέρχονται οι 2 πρώτες. Εκτός από τα
ομαδικά των κατηγοριών θα γίνει και το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ που φέτος ειδικά θα διεξαχθεί στη
μνήμη του πρόσφατα αποβιώσαντος μέλους, πρώην Αντιπροέδρου του ΠΟΦΕΠΑ και γνωστού
παράγοντα του πινγκ-πονγκ από την Σαλαμίνα ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ. Στο κύπελλο λοιπόν δήλωσαν
συμμετοχή 32 ομάδες και οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ. Οι αγώνες πρόκειται να
ξεκινήσουν για μεν το κύπελλο από τις 18 Οκτωβρίου και μετά ενώ για τις κατηγορίες από τις 15
Νοεμβρίου.Για να δείτε κατα κατηγορία και αναλυτικά όλες τις κληρώσεις που προέκυψαν καθώς
και τα πλήρη προγράμματα μπορείτε να πάτε στο ΜΕΝU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή κάντε κλικ
ΕΔΩ

11/10/2010 Eξαιρετικά επιτυχές το Τουρνουά της Τρίπολης ...
Διεξήχθη χθες Κυριακή 10/10/2010 στην Τρίπολη το πρώτο τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
με την ονομασία ARCADIA OPEN 2010. Oι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έφθασαν
τις 114 συνολικά σε όλες τις κατηγορίες Βετεράνων - εν ενεργεία αλλά και ανεξαρτήτων αθλητών.
Ολοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά δώρα και οι Νικητές όλων των κατηγοριών παρέλαβαν
εκτός από τα Κύπελλα και τα μετάλεια δωρεάν διήμερες διανυκτερεύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία αρχοντικά και παραδοσιακούς ξενώνες της Αρκαδίας. Η όλη διοργάνωση στέφθηκε από απόλυτη
επιτυχία και οι διοργανωτές έδωσαν νέο ραντεβού για του χρόνου με ακόμη μεγαλύτερες
προοπτικές μετά την φετεινή εμπειρία.Τους δίνουμε για μια ακόμη φορά τα συγχαρητήριά μας για
τις πρωτοβουλίες αλλά και γενικότερα για την δραστηριότητά τους και τους ευχόμαστε καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει στην περιοχή τους.

Δημοσιεύουμε παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγορία καθώς και ωρισμένα
φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους αγώνες και τις απονομές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 30-39 ΕΤΩΝ
1.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΡ.
2.ΦΛΑΣΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
3.ΦΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ
1.ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
3.ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ.
4.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 50 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ
1.ΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3.ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4.ΣΙΨΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ
1.ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.
3.ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ.
4.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ
1.ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.
2.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣ.
3.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ.
4.ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ.

15/10/2010 Πρεμιέρα χθες στο Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ..
Πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ (Πέμπτη 14/10/2010), στην πολύ φιλόξενη έδρα του Ηρακλείου,
το πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ, μεταξύ των ομάδων Αναγέννηση Ηρακλείου και Δήμου
Αμαρουσίου. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός, με δυνατά ατομικά παιχνίδια, και κράτησε σχεδόν 2μιση
ώρες. Νικήτρια αποδείχθηκε η φιλοξενούμενη ομάδα με τελικό σκορ 3-4. Αναλυτικά τα παιχνίδια:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 3-4
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ – ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ/ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ - ΦΩΤΑΚΗΣ/ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ

3-1 (11/8,11/9,9/11,11/3)
3-2 (6/11,11/9,8/11,11/6,11/5)
0-3 (7/11,7/11,5/11)
0-3 (10/12,5/11,4/11)
1-3 (11/8,9/11,8/11,2/11)
3-0 (11/4,11/8,11/8)
0-3 (1/11,8/11,13/15)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Παν.)

15/10/2010 Δύο νέα τουρνουά Βετερ-Ανεξ. στη Θεσ/νίκη ...
Δύο νέα τουρνουά για Βετεράνους και Ανεξάρτητους προκήρυξε η ΕΦΟΕΠΑ (επιτρ.Β.Ελλάδος)
στην πόλη της Θεσ/νίκης. Το πρώτο θα γίνει την Κυριακή 5/12/2010 και το δεύτερο την Κυριακή
15/5/2011. Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να δουν παρακάτω
την πλήρη προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2010-2011
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας προκηρύσσει
2 ατομικά πρωτάθλημα βετεράνων και ανεξαρτήτων 2010-2011
1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

1.1

Στην κατηγορία των βετεράνων: Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες, γραμμένοι στη
δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α και έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Στην κατηγορία των ανεξαρτήτων: Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτου
ηλικίας οι οποίοι δεν είχαν ποτέ δελτίο Ταυτότητας και Υγείας σε σωματείο εγγεγραμμένο
στην δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
Όσοι πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα στην κατηγορία των βετεράνων θα πρέπει να
έχουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο από γιατρό ή αν είναι ενεργοί
αθλητές το δελτίο τους .
Όσοι πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα στην κατηγορία των ανεξαρτήτων θα πρέπει να
έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας και πιστοποιητικό υγείας υπογεγραμμένο από γιατρό.

1.2

1.3

1.4
2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ- Κυριακή 5.12.2010
2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ – Κυριακή 15.5.2011

3.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ περ 1 στη Δ.Ε.Θ.

4.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10.00 π.μ.

5.

ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:
1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ- Δευτέρα 29.11.2010
2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ – Δευτέρα 9.5.2011

Αποστολή συμμετοχών στα γραφεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας temaked@httf.gr
Στην δήλωση συμμετοχής στην κατηγορία βετεράνων θα πρέπει να αναφέρονται εκτός από
ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, τηλέφωνο, fax ή e-mail και αριθμός αθλητικού δελτίου ή το
τελευταίο αθλητικό σωματείο του οποίου ήταν κάτοχος αθλητικού δελτίου. Στην δήλωση
συμμετοχής στην κατηγορία ανεξαρτήτων θα πρέπει να αναφέρονται εκτός από ονοματεπώνυμο,
το έτος γέννησης, τηλέφωνο, fax ή e-mail και δήλωση για μη κατοχή αθλητικού δελτίου στο
παρελθόν και στο παρών.
6.

ΚΛΗΡΩΣΗ:
1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ- Κυριακή 5.12.2010 - ώρα 9.30
2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ – Κυριακή 15.5.2011 - ώρα 9.30

7.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

α) Απλός Ανδρών , β) Απλός Γυναικών
8.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

α. Βετεράνων ετών 40- 49

β. Βετεράνων ετών 50- 59
γ. Βετεράνων ετών 60 +
-----------------------------------------δ. Ανεξαρτήτων - 40
ε. Ανεξαρτήτων 41- 50
στ. Ανεξαρτήτων 51- 60
9. Στην πρώτη φάση όμιλοι (ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών στην κάθε κατηγορία) και στην
συνέχεια απλό ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).
1.

ΕΠΑΘΛΑ:

Στους πρώτους Κύπελλο. Δίπλωμα και μετάλλια στους 1ους, 2ους και 3ους.
2.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 € για τους συμμετέχοντες που είναι κάτοικοι
Θεσσαλονίκης και 10 € για τους συμμετέχοντες από εκτός Θεσσαλονίκης.

3.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

3.1

Για να ισχύσουν οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν το
ελάχιστο 6 δηλώσεις συμμετοχής στην κατηγορία και να παρευρίσκονται τουλάχιστον 6
αθλητές στην κλήρωση των αγώνων. Με αριθμό συμμετοχών μικρότερο του 6 στην
κατηγορία, η κατηγορία ακυρώνεται .
Οι αθλητές έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής σε μικρότερη κατηγορία (π.χ. αντί της β
στην α αλλά όχι σε μεγαλύτερη (π.χ. αντί της α στην β).
Θα ισχύσει ο κανονισμός Βετεράνων 2009 που έχει εκδοθεί από την ΕΦΟΕΠΑ.

3.2
3.3

20/10/2010 Το ΑΚ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ απέκλεισε τους Τιτάνες 6-1 ...
Το απόγευμα της Δευτέρας (18/10/2010) έγινε στο Μαρούσι ένα ακόμα παιχνίδι, στα πλαίσια του
κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ. Η ομάδα του Α.Κ.Δ. Αμαρουσίου, υποδέχθηκε τους Τιτάνες. Έγιναν κάποια
καλά ατομικά παιχνίδια, όμως η επικράτηση των γηπεδούχων ήταν εύκολη όπως δείχνει και το
σκορ.Επόμενος αντίπαλος για το ΑΚ Δ.Αμαρουσίου θα είναι ο νικητής της συνάντησης ΠΑΝΘΕΟΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ.
Αναλυτικότερα :
Α.Κ.Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΙΤΑΝΕΣ : 6-1
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΣΑΛΩΜ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – ΣΩΧΟΣ
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ/ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ/ΣΩΧΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ – ΣΩΧΟΣ
ΣΤΕΛΛΑΣ – ΣΑΛΩΜ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

3-0 (11/6,11/5,11/7)
3-0 (11/9,11/5,11/6)
3-0 (11/5,11/6,11/8)
3-0 (11/6,11/7,13/11)
1-3 (9/11,10/12,11/4,11/13)
3-1 (14/12,11/7,11/13,11/5)
3-0 (11/8,12/10,11/9)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Παν.)

Επίσης σε ένα ακόμη παιχνίδι για το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ που διεξήχθη την Δευτέρα 18/10/2010 η
ομάδα των 'ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΩΝ" επεκράτησε της ομάδος "ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ" με σκορ 6-1 και
προχώρησε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα του
αγώνα ΟΙ ΦΙΛΟΙ-ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

30/10/2010 ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 5-2 ...
Σε αγώνα που διεξήχθη χθες βράδυ Παρασκευή 29/10/2010 στην αίθουσα του Καρέα, στα πλαίσια
του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ,η πολύ ισχυρή ομάδα Βετεράνων του ΑΟ Καρέα επεβλήθη της μικτής
ομάδος ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με σκορ 5-2. Η Επικράτηση της ομάδος του Καρέα ήταν
δίκαιη και η απόδοση των παικτών της ήταν εξαιρετική. Από την άλλη πλευρά η περισινή κάτοχος
του Κυπέλλου Αγ.Βαρβ/Πέραμα προσπάθησε για το καλύτερο αλλά σε κρίσιμα σημεία του αγώνα
απέτυχε να ανατρέψει την κατάσταση. Δείτε αναλυτικά την εξέλιξη του αγώνα αλλά και δύο
φωτογραφικά στιγμιότυπα από την συνάντηση:
ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 5-2
ΧΑΝΕΓΙΑΝ – ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΙΜΟΝΙΑΝ - ΣΙΨΑΣ
ΧΑΝΕΓΙΑΝ/ΣΙΜΟΝΙΑΝ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ/ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ
ΧΑΝΕΓΙΑΝ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΙΜΟΝΙΑΝ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ – ΣΙΨΑΣ

3-1 (11/7,9/11,14/12,11/6)
1-3 (15/13,4/11,6/11,10/12)
3-0 (13/11,11/6,11/9)
3-1 (8/11,11/8,11/2,12/10)
3-2 (7/11,11/5,9/11,11/4,11/9)
3-1 (11/5,9/11,11/9,12/10)
2-3 (9/11,11/9,11/7,7/11,6/11)

11/11/2010 Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ 3-4 ...
Σε αγώνα για την 2η προκριματική φάση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2010-11 η ομάδα Βετεράνων
του ΑΟ ΚΑΡΕΑ νίκησε εκτός έδρας την ομάδα του Δ. Αμαρουσίου με σκορ 4-3 και προκρίθηκε έτσι
στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει μια άλλη ομάδα του Αμαρουσίου, τους
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ, για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά. Η πλήρης ανάλυση των επί μέρους ατομικών
αγώνων:
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΚΑΡΕΑ : 3-4
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΣΙΜΟΝΙΑΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΡΑΜΜΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ/ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΣΙΜΟΝΙΑΝ/ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΣΙΜΟΝΙΑΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΡΑΜΜΟΣ

0-3 (8/11,2/11,10/12)
0-3 (9/11,2/11,8/11)
3-0 (11/3,11/2,11/2)
1-3 (11/9,7/11,4/11,5/11)
0-3 (9/11,7/11,8/11)
3-0 (11/9,11/3,11/4)
3-0 (11/6,11/8,11/7)

23/11/2010 Τροποποίηση καταστατικού του ΠΟΦΕΠΑ αποφάσισε η Γ.Σ. ...
Μετά από ομόφωνη απόφαση των παρευρισκομένων μελών του ΠΟΦΕΠΑ, στην Γ.Σ που έλαβε
χώρα στην Βούλα χθες Δευτέρα 22/11/2010, αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού του
Ομίλου στα εξής δύο σημεία:
1) Στο άρθρο 2 παράγρ. 1 και συγκεκριμένα στους σκοπούς του Ομίλου, δίπλα στην λέξη
"βετεράνων" να προστεθεί και η λέξη "ανεξαρτήτων".
2) Στο άρθρο 6 παρ. 4 και συγκεκριμένα στα κωλύματα εγγραφής μελών, να διαγραφεί η πρόταση
"οι εν ενεργεία αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης". Δηλαδή να μπορούν πλέον να
εγγράφονται και μέλη στον ΠΟΦΕΠΑ (εφόσον το επιθυμούν) και εν ενεργεία αθλητές της
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, με την προυπόθεση βέβαια να πληρούν τους υπολοίπους όρους.

23/11/2010 Την Κυριακή 19/12/2010 ο τελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ...
Μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ αποφασίστηκε ο φετεινός τελικός του Κυπέλλου
ΠΟΦΕΠΑ 2010-11 να διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας την
Κυριακή 19/12/2010 με ώρα έναρξης την 11 π.μ. Ως γνωστόν η φετεινή διοργάνωση του Κυπέλλου
ΠΟΦΕΠΑ έχει την ονομασία "ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ" και διεξάγεται στη μνήμη του πρόσφατα
αποβιώσαντος μέλους και πρώην Αντιπροέδρου του ΠΟΦΕΠΑ δάσκαλου από την Σαλαμίνα
Κώστα Χαρισιάδη. Θέση στον τελικό διεκδικούν μέχρι αυτή την στιγμή οι ομάδες:
ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ
Ο νικητής του αγώνα ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.ΒΟΥΛΑΣ
Καλούμε όλους τους φίλους να παρευρεθούν και να χειροκροτήσουν τους αγωνιζόμενους. Μετά
την λήξη του αγώνα και τις απονομές θα προσφερθεί μικρός μπουφές, προσφορά του ΠΟΦΕΠΑ
σε όλους τους φίλους που θα παρευρίσκονται.

24/11/2010 Ξεκίνησε και η Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ 2010-11 ...
Την περασμένη Κυριακή έγινε η πρεμιέρα των αγώνων για την Α΄ Κατηγορια ΠΟΦΕΠΑ με πρώτο
παιχνίδι στην Σαλαμίνα μεταξύ του τοπικού ΟΦΕΑΝ και της περισινής πρωταθλήτριας ομάδος ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. Το αποτέλεσμα ήταν μια εύκολη νίκη για τους φιλοξενούμενους με
σκορ 9-0. Ακόμη χθες είχαμε και τον δεύτερο αγώνα που διεξήχθη μεταξύ των ομάδων ΤΕΑΒ ΑΟ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΠΑΝΘΕΟ. Νικήτρια η ομάδα της Κηφισιάς με σκορ 6-3. Είχαμε δηλαδή στους 2
πρώτους αγώνες:
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ

0-9

ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΑΝΘΕΟ

6-3

02/12/2010 Πρεμιέρα με νίκη για τα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ ...
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ(1/12/2010) ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΩΝ, Η ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΗΤΑΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΟΡ 5-4.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:
ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ : 4-5
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΜΠΙΝΙΤΖΗΣ Ν.
ΒΛΑΣΣΑΣ Γ./ΔΩΡΙΖΑΣ Ν.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ι./ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.
ΒΛΑΣΣΑΣ Γ./ΜΠΙΝΙΤΖΗΣ Ν.
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Ν./ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Γ./ ΔΩΡΙΖΑΣ Ν.
ΒΛΑΣΣΑΣ Γ./ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ι./ΜΠΙΝΙΤΖΗΣ Ν.
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Ν./ΔΩΡΙΖΑΣ Ν.
(Αποστολή κειμένου: Γεωργιάδης Αντ.)

0-3 (6/11,5/11,7/11)
3-0 (11/5,11/4,11/7)
1-3 (11/13,12/14,11/9,7/11)
3-1 (11/5,11/9,9/11,11/3)
1-3 (8/11,11/6,8/11,9/11)
3-0 (11/8,11/9,14/12)
3-1 (11/6,11/8,12/14,11/3)
1-3 (5/11,7/11,11/9,8/11)
0-3 (12/14,11/13,7/11)

02/12/2010 Ο Δ. ΒΟΥΛΑΣ στον τελικό του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ...
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΑΓΩΝΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Δ.
ΒΟΥΛΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ "ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" ΑΠΟ ΤΟ
ΒΡΑΧΑΤΙ, ΜΕ ΣΚΟΡ 5-2 ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
ΣΤΙΣ 19/12/2010 (Βούλα 11 πμ) ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ - ΑΚ Δ.
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ : 5-2
ΜΑΚΡΗΣ-ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ
ΜΑΓΚΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΗΣ/ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ/ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΜΑΚΡΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΚΑΛΠΑΞΗΣ
ΜΑΓΚΟΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ

3-0 (11-3,11-7,11-6)
3-0 (12-10,11-5,11-9)
3-1 (11-9,11-9,9-1,11-8)
1-3 (10-12,1-11,12-10,9-11)
3-2 (11-9,11-4,10-12,7-11,11-5)
1-3 (6-11,11-9,4-11,9-11)
3-2 (11-7,11-7,8-11,9-11,11-8)

(Αποστολή κειμένου:Κατσαβριάς Αριστ.)

03/12/2010 ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 4-0 ...
Μία θέση στα μετάλλια κέρδισε χθες το απόγευμα (Πέμπτη 2/12/2010) η ομάδα του Α.Κ. Δ.
Αμαρουσίου, κερδίζοντας τους φίλους απο την Εμπορική Τράπεζα, με σκορ 4-0, για το κύπελλο
ΠΟΦΕΠΑ.Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τώρα στον ημιτελικό την ομάδα ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ για
μια θέση στον τελικό όπου ήδη έχει προκριθεί η ομάδα του Δ. ΒΟΥΛΑΣ.
Αναλυτικά τα σκορ :
Α.Κ.Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΑΠΕΖΑΣ : 4-0
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ – ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΦΑΡΑΩ
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ/ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3-2 (11/3,7/11,11/9,7/11,11/9)
3-0 (11/6,11/5,11/2)
3-0 (11/6,11/8,15/13)
3-0 (11/6,11/5,11/6)

06/12/2010 Επιτυχές το τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων στην Θεσ/νίκη ...
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη χθες Κυριακή 5/12/2010 στην Θεσ/νίκη στις Εγκαταστάσεις
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της ΕΦΟΕΠΑ στο περίπτερο 1 της Διεθνούς Εκθεσης, το τουρνουά
Βετεράνων και Ανεξαρτήτων αθλητών που διοργάνωσε η τοπική Επιτροπή. Μετείχαν συνολικά 65
αθλητές (40 ανεξάρτητοι και 25 βετεράνοι) που αγωνίστηκαν σε 6 κατηγορίες. Στους αγώνες
έδωσαν το παρόν αθλητές από Αθήνα-Δράμα-Καβάλα-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-ΚοζάνηΙωάννινα-Φλώρινα -Λάρισα -Βόλο και φυσικά Θεσ/νίκη. Στην πρώτη φάση έγιναν Ομιλοι των 3 ή
των 4 αθλητών και στην συνέχεια νοκ-άουτ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τα αναλυτικά
αποτελέσματα καθώς και ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους αγώνες και τις απονομές.
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 60+
ΒΟZOHLANJAN DIGRAN
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 50-59
1 ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
2
3
4

3 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 40-49
1 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 18-40
1 ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 41-50
1 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
3 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΣΕΡΜΠ ΟΒΙΔΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 51-60
1 ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19/12/2010 Η ΒΟΥΛΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ...
Η ομάδα Βετεράνων του Δ.Βούλας κατέκτησε σήμερα Κυριακή 19/12/2010 το Κυπελλο ΠΟΦΕΠΑ
2010-11 που φέτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του πρόσφατα αποβιώσαντος μέλους του
ΠΟΦΕΠΑ και πρώην Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δάσκαλου από την Σαλαμίνα ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ.
Στον τελικό που διεξήχθη σήμερα στις 11 το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου
Βούλας νίκησε την ομάδα Βετεράνων του ΑΟ ΚΑΡΕΑ με σκορ 4-1. Τον αγώνα παρακολούθησαν
αρκετοί φίλοι του αθλήματος και μεταξύ αυτών η οικογένεια Χαρισιάδη, ο Πρόεδρος της ΕΦΟΕΠΑ
κ. Κολυμπάδης Εμμ. καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βετεράνων της Ομοσπονδίας κ.
Ραιδεστινός Θεόδωρος. Μετά τον αγώνα και τις απονομές προσφέρθηκε μπουφές προς όλους
τους παρευρεθέντες και αντηλλάγησαν ευχές για τις γιορτές που έρχονται. Για την ιστορία να
αναφέρουμε ότι οι ομάδες του τελικού αποτελούνταν από τους εξής παίκτες:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ :Πλακαντωνάκης Σταυρος-Μακρής Αγγελος-Μάγκος Στέλιος-Ταστσιόγλου Χρ.Κουμπής Κ.
ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ:Ράμμος Θεόδωρος-Βλαχάκης Δημ-Σιμονιάν Αντώνιος-Χανεγιάν Γεβόντ.
Η αναλυτική εξέλιξη και τα σκόρ της σημερινής συνάντησης ήταν:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ : 4-1
ΜΑΚΡΗΣ-ΡΑΜΜΟΣ
ΜΑΓΚΟΣ-ΣΙΜΟΝΙΑΝ
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ/ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-ΣΙΜΟΝΙΑΝ/ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ-ΣΙΜΟΝΙΑΝ

3-0
1-3
3-1
3-0
3-0

Ακολουθούν και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα και τις απονομές:

20/12/2010 Ελλάδα-Ελβετία στους άνδρες άυριο στο ΣΕΦ ...
Την Εθνική ομάδα της Ελβετίας αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη 21/12/2010 το απόγευμα 6 μμ στην
αίθουσα STAG στο ΣΕΦ η αντιπροσωπευτική μας ομάδα των Ανδρών στην Επιτραπέζια
Αντισφαίριση. Ο αγώνας είναι στα πλαίσια της Ευρωπαικής Λίγκας και αναμένεται με μεγάλο
ενδιαφέρον. Η Εθνική μας ομάδα μετά από 5 αγώνες βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 9 βαθμούς
και αν νικήσει αύριο θα βρεθεί στην πρώτη θέση ισοβαθμώντας με την Σλοβενία αλλά θα υπερτερεί
στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο προπονήτης της Ομάδος κ. Κώστας Βατσακλής αναμένεται να
στηριχθεί στους παίκτες Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Ρηνιώτη, Μάκρα και Λαγογιάννη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Ελβετία θα κατέβει με ελλείψεις στον αυριανό αγώνα που όμως έτσι κι
αλλιώς φαβορί θεωρείται το Ελληνικό συγκρότημα. Καλούμε όλους τους φίλους του αθλήματος να
παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των παικτών της Εθνικής μας
ομάδος για την νίκη. Η μέχρι τώρα βαθμολογία στον Ομιλο της Εθνικής έχει ως εξής:
ΟΜΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Σλοβενία
2. Ελλάδα
3. Λουξεμβούργο
4. Λετονία
-. Ελβετία

11 (6 αγ.)
9 (5 αγ.)
8 (5 αγ.)
7 (6 αγ.)
7 (6 αγ.)

16-8
13-5
10-12
10-17
10-17

21/12/2010 Ανετη νίκη 3-0 η Ελλάδα την Ελβετία ...
Εύκολο απόγευμα πέρασε σήμερα απέναντι στην Ελβετία η εθνική ομάδα επιτραπέζιας
αντισφαίρισης των ανδρών. Στην αίθουσα STAG του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και για την 8η
αγωνιστική της Standard Division της Ευρωπαϊκής Λίγκας 2009-2012 έφτασε άνετα στη νίκη με 3-0
και διατήρησε το πλεονέκτημα για την κατάκτηση της πρωτιάς στο γκρουπ Α. Η Ελλάδα έχει τώρα
11 βαθμούς σε 6 αγώνες, έπιασε στην κορυφή την Σλοβενία και ευνοείται στην ισοβαθμία.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής παρέταξε τους Τάσο Ρηνιώτη, Δημήτρη
Παπαδημητρίου και Κώστα Λαγογιάννη. Στον τελευταίο έδωσε την ευκαιρία για την πρώτη
συμμετοχή στη διοργάνωση, ενώ άφησε εκτός τον Κώστα Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε αγωνιστεί

μέχρι τώρα σε όλα τα ματς της εθνικής στο γκρουπ. Πλην του Παπαγεωργίου στον πάγκο ήταν και
ο Λευτέρης Μάκρας.
Ο αγώνας δεν έκρυβε καμία πίεση και είναι χαρακτηριστικό ότι οι διεθνείς μας επιβλήθηκαν χωρίς
να χάσουν σετ. Οι φίλοι του αθλήματος έδωσαν και πάλι έντονο παρών και βοήθησαν τους
αθλητές μας να παίξουν με πολύ καλή διάθεση και ν' αποδώσουν αξιόλογο πινγκ πονγκ,
δείχνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. Η Ελβετία, που ήρθε στην Αθήνα με
νεαρούς αθλητές, έχει 8 βαθμούς σε 7 αγώνες και είναι ουραγός στο γκρουπ.
«Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη και παρότι υπήρχε κάποιο άγχος, κυρίως για μένα και τον
Δημήτρη, που έχουμε λίγες παρουσίες με την εθνική ομάδα, δεν συναντήσαμε καμία δυσκολία για
τη νίκη. Μας ήταν αρκετό να παίξουμε με την κατάλληλη προσοχή κι έτσι έλειψε και το σασπένς για
τον κόσμο, που ήρθε να μας δει», τόνισε μετά τον αγώνα ο Λαγογιάννης, ενώ ο Παπαδημητρίου
επισήμανε: «Υπήρχε λίγο άγχος πριν από τον αγώνα, αλλά το ξεπεράσαμε άμεσα. Ήμασταν πολύ
καλά προετοιμασμένοι, δείξαμε τη δέουσα σημασία και φτάσαμε εύκολα στη νίκη».
Στο εναρκτήριο ματς αγωνίστηκε ο Κώστας Λαγογιάννης και αντιμετώπισε τον Λιονέλ Βέμπερ.
Στην παρθενική του συμμετοχή σε εντός έδρας αγώνα της εθνικής μας ομάδας ο 29χρονος
πρωταθλητής ήταν πολύ σταθερός και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο. Επιβλήθηκε με 3-0 σετ κι
έκανε πολύ θετικό τεστ δείχνοντας την ποιότητα των χτυπημάτων του.
Ο Τάσος Ρηνιώτης, που τοποθετήθηκε πρώτος παίκτης, αγωνίστηκε στη δεύτερη αναμέτρηση.
Αντιμετώπισε τον Λίνους Τράμλερ και χρειάστηκε κι εκείνος λίγα λεπτά για να επιβεβαιώσει τη
σαφή ανωτερότητά του. Με εξαίρεση το 1ο σετ, σχεδόν εκμηδένισε τα λάθη, είχε καλό ρυθμό και
πήρε τη νίκη με 3-0. Αυτή ήταν η συνολικά τέταρτη νίκη στη διοργάνωση για τον Ρηνιώτη, ο οποίος
έχει παρουσία σε όλα τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο γκρουπ.
Τρίτος στη σειρά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, παίρνοντας επίσης το
βάπτισμα του πυρρός σε εντός έδρας διεθνή αγώνα ομαδικού χαρακτήρα. Ο αντίπαλός του Φιλίπ
Μερζ δεν μπορούσε να τον φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά το σημαντικό για τον αριστερόχειρα
πρωταθλητή μας είναι ότι έδειξε την απαιτούμενη διάθεση και προσοχή και έφτασε στο 3-0 με
πραγματικά καλή εμφάνιση. Με εξαιρετική κίνηση στο τραπέζι και δυνατές επιθέσεις τελείωνε
γρήγορα τους πόντους και φυσιολογικά κατέβασε κάπως τον ρυθμό του μόνο στο 3ο σετ.
Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα:
Κώστας Λαγογιάννης-Λιονέλ Βέμπερ 3-0 (11-4, 11-4, 11-1)
Τάσος Ρηνιώτης-Λίνους Τράμλερ 3-0 (11-7, 11-3, 11-5)
Δημήτρης Παπαδημητρίου-Φιλίπ Μερζ 3-0 (11-3, 11-6, 12-10)
* Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής ανδρών είναι προγραμματισμένο για τις 4 Ιανουαρίου στο
Λουξεμβούργο.
(πηγή είδησης: www.httf.gr )

23/12/2010 Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΤΩΡ 2-7 ...
Τελείωσαν χθες 22/12/2010 οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Δήμου Αμαρουσίου για το
2010, με τον αγώνα εναντίον της ομάδας του ΑΚΤΩΡΑ. Το παιχνίδι έλαβε χώρα στο Μαρούσι και ο
Ακτωρ ήταν καλύτερος και κέρδισε εύκολα όπως δείχνει και το σκορ με 7-2.
Αναλυτικά οι ατομικοί αγώνες :
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΤΩΡ : 2-7
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ

1-3 (7/11,5/11,11/8,7/11)

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

1-3 (8/11,11/9,5/11,7/11)
1-3 (5/11,11/9,2/11,9/11)
2-3 (11/13,11/13,11/8,11/7,5/11)
3-0 (11/5,11/7,11/2)
0-3 (3/11,8/11,7/11)
3-0 (11/6,11/2,11/6)
1-3 (9/11,9/11,11/8,8/11)
0-3 (4/11,2/11,8/11)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Παναγ.)

23/12/2010 Ομαδικά Βετεράνων και στην Β.Ελλάδα ...
Σε μια αξιόλογη πιστεύουμε προσπάθεια για τον χώρο των φίλων της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
προχώρησε χθες ο ΠΟΦΕΠΑ σε συνεγασία με την ΕΦΟΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα προκήρυξε την
διοργάνωση Ομαδικών Αγώνων Βετεράνων και Ανεξαρτήτων για την Β. Ελλάδα (Κεντρ.Μακεδονία
- Ανατ. Μακεδονία & Θράκη). Ηδη η σχετική προκήρυξη έχει αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και
αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανταπόκρισή τους με σκοπό όλοι οι φίλοι του αθλήματος να
έχουν την ευκαιρία για περισσότερη άσκηση και ψυχαγωγία αγωνιζόμενοι συχνότερα σε αγώνες,
κάτι το οποίο έλλειπε στον χώρο τους όπως οι περισσότεροι ομολογούν. Για όσους ενδιαφέρονται
και
θέλουν
να
διαβάσουν
την
σχετική προκήρυξη μπορούν
να
πάνε
στο
ΜΕΝU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/2010-11/ΟΜΑΔΙΚΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ

27/12/2010 Στις 42.000 επισκέψεις έφτασε το site του ΠΟΦΕΠΑ το 2010 ...
Σημαντική αύξηση παρουσίασε η επισκεψιμότητα στο site του ΠΟΦΕΠΑ για το έτος 2010.
Συγκεκριμένα παρουσίασε μια άνοδο της τάξης του 30 % σε σχέση με την περισινή χρονιά που
ήταν 32.500 επισκέψεις. Πιο αναλυτικά η επισκεψιμότητα του site από την στιγμή της λειτουργίας
του τον Μάρτιο του 2007 μέχρι σήμερα, έχει παρουσιάσει την εξής κίνηση:
ΕΤΟΣ 2007 (για 9 μήνες) επισκέψεις: 9.900
ΕΤΟΣ 2008 ......................επισκέψεις: 18.000
ΕΤΟΣ 2009 ......................επισκέψεις: 32.500
ΕΤΟΣ 2010.......................επισκέψεις: 42.000
Οπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση η άνοδος της επισκεψιμότητας είναι σταθερή και
σημαντική και δείχνει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των φίλων της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης που μετέχουν ενεργά στους αγώνες Βετεράνων και Ανεξαρτήτων που διοργανώνει
με επιτυχία ο ΠΟΦΕΠΑ.Ζητούμε λοιπόν από όλους τους φίλους μας να βρίσκονται κοντά μας και
να συμμετέχουν πιο πολύ στην αρτιότερη και έγκαιρη ενημέρωση του site αποστέλλοντας αμέσως
όλες τις πληροφορίες και τα νέα των αγώνων και όχι μόνο. Tέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε
όλους για την ανοχή που δείχνουν σε πιθανές ατέλειες αλλά και για την εμπιστοσύνη που μας
περιβάλλουν. Επ ευκαιρία δε της επικείμενης Πρωτοχρονιάς ευχόμαστε σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
με Υγεία, Ευτυχία και Επιτυχίες σε όλους τους τομείς.

31/12/2010 ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 3-6 ...
Τελείωσαν χθες 30/12/2010 οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας των ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
για το 2010 στην Γ΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ, με τον αγώνα εναντίον της ομάδας των Ανεξ. ΑΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ. Το παιχνίδι έλαβε χώρα στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο και οι ΠΟΝΤΙΟΙ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ήταν καλύτεροι και κέρδισαν με σκορ 3-6.

ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ : 3 – 6
Αναλυτικά οι ατομικοί αγώνες :
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – KAΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝ.- ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝ - KAΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝ - ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - KAΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
(Αποστολή κειμένου:ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ.)

3-1 (11/7, 12/10, 8/11,11/7.]
0-3 (4/11, 6/11, 2/11.)
1-3 (10/12, 11/8 ,5/11 ,8/11.)
2-3 (11/7,8/11,11/7, 7/11 ,6/11)
3-2 (13/15, 9/11, 11/7,11/7,11/7)
2-3 (5/11,11/6,11/8, 6/11 ,5/11)
3-0 (11/5,14/12, 11/6)
2-3 (12/10, 3/11,11/9,12/14 4/11)
1-3 (4/11, 9/11, 11/3, 6/11)

