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1ης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Το KOZASPORTS σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

Την 1η Ατομική Συνάντηση Ανεξαρτήτων ανδρών και γυναικών, με τους ακόλουθους όρους: 
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

      Ατομικά Ανεξαρτήτων Ανδρών – Γυναικών.
  Κατηγορία 18-39 ετών
  Κατηγορία 40-49 ετών
  Κατηγορία 50-59 ετών
  Κατηγορία 60-64 ετών
  Κατηγορία 65-69 ετών
  Κατηγορία 70 ετών & άνω.
Για  να  διεξαχθεί  μια  κατηγορία  χρειάζονται  τουλάχιστον 6  δηλώσεις  συμμετοχής,  σε  διαφορετική  περίπτωση 
συγχωνεύεται με την αμέσως νεότερη ηλικιακά κατηγορία. 
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στην κατηγορία Ανεξαρτήτων Ανδρών-Γυναικών μπορούν να αγωνιστούν όσοι ουδέποτε κατείχαν Δελτίο αθλητικής 
ιδιότητας σαν επίσημοι αθλητές και η ηλικία τους είναι 18 ετών και άνω .
3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  δηλώσεις  συμμετοχής μπορούν  να  γνωστοποιηθούν  γραπτώς  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου 
infο@kozasports.gr και  στα  τηλέφωνα  6940928370,  6942566177  και  6932570760,  έως  την  Παρασκευή 
22/2/2013 και ώρα 12:00 για όλες τις κατηγορίες.
Στις δηλώσεις απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, email και η κατηγορία και το 
αγώνισμα στο οποίο δικαιούνται να αγωνιστούν.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
 Η πρώτη φάση των αγώνων θα είναι σε ομίλους των 3 ή των 4 και η δεύτερη φάση ΝΟΚ-ΑΟΥΤ.
Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν την Παρασκευή 22/2/2013 και  ώρα 18:00 στην αίθουσα του  KOZASPORTS, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα RL του ΠΟΦΕΠΑ.
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους συμμετέχοντες.
6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
7. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κάθε κατηγορίας καθώς και 
μετάλλια και διπλώματα στους δεύτερους και τρίτους παίκτες και παίκτριες.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των Ανεξαρτήτων Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθούν στην έδρα του KOZASPORTS που βρίσκεται στην 
Λεωφόρο Ηρακλείου 409 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής στις πιο κάτω ημερομηνίες:
Α) για την κατηγορία 18-39 ετών και η κατηγορία Γυναικών το Σαββάτο 23 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 9.00 π.μ.
Β) για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 9.00 π.μ.
Η αίθουσα θα είναι ανοικτή από τις 08:00
9. ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε  παίκτης/παίκτρια  θα  καταβάλει  το  ποσό  των 10  €  ως  δικαίωμα  συμμετοχής.  Σε  κάθε  συμμετέχοντα  θα 
προσφερθούν ΤΟΣΤ - 2 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΝΕΡΟ και φρούτο. 
Κάθε παίκτης/παίκτρια συμμετέχει στους αγώνες με δική του ιατρική ευθύνη.
Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα υπεύθυνοι για την επίλυσή τους είναι οι διοργανωτές των αγώνων.
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