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ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ & ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  
  

Ο Παλειιήληνο Οκηινο Φίισλ Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο (Π.Ο.Φ.Δπ.Α.) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Διιεληθή Φίιαζιν Οκνζπνλδία Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) πξνθεξύζζνπλ: 

Σν  Αηνκηθό Πξσηάζιεκα Βεηεξάλσλ & Αλεμαξηήησλ αζιεηώλ (2012-2013) γηα ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία.  

Οη αγώλεο απηνί, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνο απνθπγήλ πνιιώλ κεηαθηλήζεσλ από 

κέξνπο ησλ αζιεηώλ, απνηεινύλ πξόθξηζε γηα ην 4
ν
 Παλειιήλην Αηνκηθό Πξσηάζιεκα 

Βεηεξάλσλ & Αλεμαξηήησλ αζιεηώλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 11-12 / 5 / 2013 ζηε Φιώξηλα.  

Από θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία πξνθξίλνληαη νη 8 πξώηνη γηα ην 4
ν
 Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. 

ηελ θαηεγνξία ησλ Bεηεξάλσλ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσληζηνύλ όζνη είλαη ειηθίαο 40 εηώλ θαη 

άλσ (είηε έρνπλ δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ζηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. είηε όρη). 

ηελ θαηεγνξία ησλ Αλεμαξηήησλ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσληζηνύλ όζνη δελ έρνπλ δειηίν 

αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ζηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. θαη ε ειηθία ηνπο είλαη από 18 εηώλ θαη άλσ. 

 

 

       1.        ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 

Αζιεηέο θαη Αζιήηξηεο (Bεηεξάλνη θαη Αλεμάξηεηνη), πνπ έρνπλ θιείζεη ην 40
ν
 ή ην 18

ν
 

αληίζηνηρα έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζα ην θιείζνπλ νπνηεδήπνηε εληόο ηνπ έηνπο 2013. 

                                                                        

2.    ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ: 

a. Βεηεξάλσλ  40 έσο θαη 49 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1964 έσο θαη 1973) 

b. Βεηεξάλσλ  50 έσο θαη 59 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1954 έσο θαη 1963) 

c. Βεηεξάλσλ  60 έσο θαη 64 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1949 έσο θαη 1953) 

d. Βεηεξάλσλ  65 εηώλ θαη άλσ (γελλεζέληεο έσο ην έηνο 1948) 

e. Βεηεξάλσλ Γπλαηθώλ, εληαίαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 

f. Αλεμαξηήησλ 18-39 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1974 έσο θαη ην 1995) 

g. Αλεμαξηήησλ 40-49 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1964 έσο θαη ην 1973) 

h. Αλεμαξηήησλ 50-59 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1954 έσο θαη ην 1963) 

i. Αλεμαξηήησλ 60 εηώλ θαη άλσ (γελλεζέληεο έσο ην έηνο 1953) 

j. Αλεμάξηεησλ Γπλαηθώλ, εληαίαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 

k. Μή ελ ελεξγεία αζιεηώλ 30 έσο θαη 39 εηώλ (γελλεζέληεο από ην 1974 έσο θαη 1983) νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ή έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα νκαδηθά πξσηαζιήκαηα ηνπ 

Π.Ο.Φ.Δπ.Α. (βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ). 

 

3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ : 

Κπξηαθή 28/4/2013, ζηελ Αίζνπζα Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο STAG (Κιηκάθην), πεξίπηεξν 1 

ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Θεζ/λίθεο. 

4. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ : 9.30 π.κ                 

       5.  ΚΛΗΡΩΗ : Παξαζθεπή 26/4/2013. 

6. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:   

Μέρξη ηελ Πέκπηε 25/4/2013 ζην info@pofepa.gr ή ζην fax 2108993557. 

7.  ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ :  α) Απιόο Αλδξώλ  β) Απιόο Γπλαηθώλ  

      8.  ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ :    

ηελ Α’ θάζε ζα δεκηνπξγεζνύλ όκηινη ησλ 3 ή 4 αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο. Σα «θαβνξί» ησλ 

νκίισλ (δύν αλά όκηιν), ζα πξνθύςνπλ από ηνπο πεξζηλνύο ηέζζεξηο (4) ληθεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

από ηνπο Πίλαθαο Αμηνιόγεζεο ηνπ Π.Ο.Φ.Δπ.Α., ε δε ηνπνζέηεζε ησλ θαβνξί ζα γίλεη κε ην 
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ζύζηεκα «Μαίαλδξνο». Γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ησλ νκίισλ ζα γίλεη θιήξσζε. ηε δηαδηθαζία 

ηεο θιήξσζεο ησλ νκίισλ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα κελ ζπκπέζνπλ αζιεηέο ηνπ ηδίνπ ζσκαηείνπ 

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

από ην ίδην ζσκαηείν.  

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

αλακεηξεζνύλ ζε απιό knock out αγώλα. Θα ηνπνζεηεζνύλ ηέζζεξα (4) θαβνξί, νη 1νη ησλ Α’,  

θαη Β’νκίινπ ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ ηακπιό θαη νη 1
νη

 ησλ Γ’ θαη Γ’ νκίινπ κε θιήξσζε 

ζην θέληξν ηνπ ηακπιό. Η θιήξσζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ ζέζε πνπ πήξαλ νη αζιεηέο-ηξηεο ζηνλ 

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

απηνί πνπ ήηαλ ζηνλ ίδην όκηιν. Δάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξόλνο είλαη δπλαηόλ λα δηεμαρζνύλ 

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

Αλεμαξηήησλ θαη Βεηεξάλσλ ρσξίο ειηθηαθό δηαρσξηζκό.  

ύζηεκα Αγώλσλ : Ο θαιύηεξνο ησλ 5 ζεη (best of five).   

9. ΔΠΑΘΛΑ : Κύπειιν ζηνπο 1
νπο

 θάζε θαηεγνξίαο. Γίπισκα θαη Μεηάιιην ζηνπο 1
νπο

, 2
νπο

 

θαη 3
νπο

 -4
νπο

. 

10. Παράβολο σσμμετοτής : 2 ΔΤΡΩ αλά ζπκκεηέρνληα. 

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ : 

Γηα λα ηζρύζνπλ νη πην πάλσ αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ην ειάρηζην 6 

δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ θάζε θαηεγνξία. Με αξηζκό ζπκκεηνρώλ κηθξόηεξν ηνπ 6, ε 

θαηεγνξία ζπγρσλεύεηαη, κε ηελ ακέζσο κηθξόηεξε αλάινγα κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο.  

την περίπτωση αστή, όλοι οι σσμμετέτοντες προκρίνονται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 

στην ηλικιακή κατηγορία ποσ ανήκοσν. 

Γηα ηηο αζιήηξηεο ν ηξόπνο δηεμαγσγήο πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζεί θαη απηό ζα εμαξηεζεί από ηνλ 

αξηζκό ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ζα απνθαζηζηεί ηελ ώξα ηεο θιήξσζεο ησλ αγώλσλ. 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ 

      1. ΥΛΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ :  

- Σξαπέδηα   : Σα ππάξρνληα ζηελ Αίζνπζα .                                                                                             

 -Μπαιάθηα : Σξηώλ αζηέξσλ (***) ρξώκαηνο ιεπθνύ 40 κκ . 

      2.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: 

- Αηνκηθή Ραθέηα κε ιάζηηρα Μαύξν-Κόθθηλν, εγθεθξηκέλα βάζεη ηεο ηζρύνπζαο ηελ ζηηγκή ησλ   

αγώλσλ ζρεηηθήο ιίζηαο ηεο ITTF.  

3.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Θα ηζρύζεη ν Γηεζλήο Καλνληζκόο Παηδηάο. 

4.  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Γηαζθαιίδεηαη κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο βαξύλνπλ ηνπο πκκεηέρνληεο. 

6. Ολοι οι ζσμμεηέτονηες αγφνίζονηαι με δική ηοσς Ιαηρική Εσθύνη. 

7. Πληροθορίες: κ. Κ. Σιυάς 6942654411 

 

Αζήλα 26/2/2013 

Γηα ηνλ Π.Ο.Φ.Δπ.Α. 

  

           Ο Πξόεδξνο                                                                                      Ο Γ. Γξακκαηέαο 

  

  Πιαθαλησλάθεο ηαύξνο                                                                       Θενδσξίδεο Θεόδσξνο 



   

Γηα ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. 

 

 

ΚΟΛΤΜΠΑΓΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ 

ΠΡΟΔΓΡΟ 


