
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
2o ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α.Ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

       
Ο  Α.Ο Ελληνικού, 
 
υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α,διοργανώνει το 2ο  Ομαδικό πρωτάθλημα 
Πιγκ-πογκ για Ανεξάρτητους και Βετεράνους. 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί την 24η Μαϊου 2015 στο κλειστό γήπεδο του 
συλλόγου,στην Ολυμπιακή εγκατάσταση του Αγ. Κοσμά. 
 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες που θα συγκροτούνται από 
Ανεξάρτητους και Βετεράνους Αθλητές. Στη δήλωση συμμετοχής, κάθε 
ομάδα θα αναφέρει, τα άτομα που την αποτελούν και το όνομα της 
ομάδας. 
 
2. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Έως την Παρασκευή 22/5/2015 ,στο e-mail: ttacademy2011@gmail.com   
Πληροφορίες: Κορδούτης Γιάννης (6977595929)  και Σταμνίδης Κώστας 
(6947845334) 
 
3. ΚΛΗΡΩΣΗ 
Οι κληρώσεις θα γίνουν την Κυριακή και ώρα 10.00 το πρωί επί των 
παρόντων.   

 
4. ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Κυριακή 24/5/2015 και ώρα 11.00π.μ.(ώρα προσέλευσης 10.00) 
 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα corbillion:δύο ατομικά, διπλό και τα άλλα  
δύο ατομικά. 
 Στο διπλό μπορεί να αγωνισθεί και τρίτο ή τέταρτο άτομο της ίδιας ομάδας.   
 Μπορούμε να έχουμε δηλαδή ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων και μέγιστη 4,   
 από την ίδια ομάδα. 

     Νικήτρια  ανακηρύσσεται  η ομάδα  που θα φτάσει στις 3 νίκες. 
  

     Η προκριματική φάση των αγώνων θα διεξαχθεί σε ομίλους των 3 ή των 4       
     ανάλογα με τις συμμετοχές που θα υπάρξουν. 
     Η τελική φάση των αγώνων με τους 2 πρώτους προκριθέντες από τους    
     ομίλους θα γίνει με το σύστημα knock-out  
 

6. Θα ισχύσουν ο Διεθνής Κανονισµός Παιδιάς,ο Κανονισµός διεξαγωγής 
Εσωτερικών Πρωταθλημάτων της Ε.φ.ο.Επ.Α. και ο κανονισμός 
βετεράνων(όπως ορίζονται τα όρια ηλικίας) 
 



7. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το παράβολο συμμετοχής για κάθε ομάδα ορίζεται στα 20 ευρώ. 
Το παράβολο συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί μέχρι και μισή ώρα πριν          
την έναρξη των  αγώνων στη γραμματεία των αγώνων. 
 
8. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Η διαιτησία των αγώνων θα καλυφθεί από τους παίκτες των ομάδων.  
 
9. ΕΠΑΘΛΑ 
Θα απονεμηθεί μετάλλιο και κύπελλο στην πρώτη ομάδα και  μετάλλιο στη 
δεύτερη και τρίτη.   
          
10.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Θα δοθούν ρακέτες σε όσους δεν θα διαθέτουν, από την γραμματεία των 
αγώνων.  
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή και αν 
είναι δυνατόν τα μέλη της κάθε ομάδας να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση. 
Όλοι οι συμμετέχοντες (Ανεξάρτητοι & Βετεράνοι) θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους την Αστυνομική Ταυτότητα και η συμμετοχή τους συνεπάγεται 
αυτομάτως την ανάληψη από μέρους  τους της ευθύνης για την Υγεία τους 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
 

Σκουλιδάς Μιχάλης 
  


