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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ -  2ο DOUBLE CUP ΔΙΠΛΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α) Στο τουρνουά των Ανεξάρτητων αθλητές και αθλήτριες Έλληνες πολίτες καθώς και αλλοδαπούς 
παίκτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα ανεξάρτητοι που έχουν κλείσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν οποτεδήποτε εντός του έτους 2015 (έτος γέννησης 1997 
και παλαιότερα), οι οποίοι δεν είχαν ποτέ Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη 
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Ομοσπονδίας ξένης χώρας. 

Β) Στο τουρνουά των Βετεράνων αθλητές και αθλήτριες Έλληνες πολίτες καθώς και αλλοδαπούς 
παίκτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:                                                            
βετεράνοι που έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν οποτεδήποτε εντός του 
έτους 2015 ή ανεξάρτητοι, που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν 
οποτεδήποτε εντός του έτους 2015 (έτος γέννησης 1997 και παλαιότερα), οι οποίοι δεν είχαν ποτέ 
Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Ομοσπονδίας 
ξένης χώρας 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Μία ενιαία ηλικιακή κατηγορία για το κάθε ένα από τα δύο τουρνουά 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3. Για την τοποθέτηση των «φαβορί» στους ομίλους 
(δύο ανά όμιλο), θα χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας Αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που θα ισχύει την 
ημέρα της κλήρωσης (από τους πίνακες κατάταξης του Π.Ο.Φ.Επ.Α.).  

Στη Β΄ φάση τα ζευγάρια, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα αναμετρηθούν σε απλό 
knock out αγώνα.  

Τροποποιήσεις στο σύστημα διεξαγωγής ενδέχεται να γίνουν ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετοχών και θα ανακοινωθούν αμέσως πριν την έναρξη των αγώνων. 

Όσα ζευγάρια δεν προκρίθηκαν από τους ομίλους και αυτές που αποκλείστηκαν από την πιθανή 
προκριματική φάση, θα αγωνιστούν σε αγώνες παρηγοριάς με αγώνες knock out. 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες για το τουρνουά των Ανεξάρτητων θα διεξαχθούν το Σάββατο 25/7/2015 με ώρα 
έναρξης τις 15:00 και για το τουρνουά των Βετεράνων την Κυριακή 26/7/2015 με ώρα έναρξης τις 
12:00, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Δήμου 3Β (Λευκάδος 1, Βούλα). 

5. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο e-mail  g.karyc@yahoo.gr  μέχρι την 
Παρασκευή  24/7/2015. Δύναται η οργανωτική επιτροπή να κάνει δεκτές και συμμετοχές την ημέρα 
των αγώνων. 



6. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση των ομίλων θα γίνουν την ημέρα των αγώνων 30 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε 
τουρνουά, στα γραφεία του Άρη Βούλας. 

7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες. 

8. ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια στους πρωταθλητές και μετάλλια στους δεύτερους και 
τρίτους. 

9. ΓΕΝΙΚΑ 
 Όλοι συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη.  
 Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη, υπεύθυνο 

για την επίλυσή τους είναι η οργανωτική επιτροπή. 
 

                                                                      Βούλα, 9 Ιουλίου 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 


