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1ης ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.), σε συνεργασία με την
Ελληνική Φίλαθλο Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.), προκηρύσσουν την

Την 1η Φιλική Συνάντηση ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Βετεράνων-Ανεξαρτήτων αθλητών και αθλητριών περιόδου 2014-2015
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ομάδες αποτελούμενες από δύο (2) τουλάχιστον Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες καθώς και
αλλοδαπούς παίκτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από βετεράνους ή/και
ανεξάρτητους, που έχουν κλείσει το 40ο ή 18ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα, ή θα το κλείσουν
οποτεδήποτε εντός του έτους 2015.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μία ενιαία ηλικιακή κατηγορία.
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 και θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) πρώτων αθλητών
κάθε ομάδας (από τους πίνακες κατάταξης του Π.Ο.Φ.Επ.Α.).
Η τοποθέτηση των φαβορί θα γίνει με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το πρώτο φαβορί στον Α’
όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το 3ο στον Γ’, κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τις
υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει κλήρωση.
Στη Β΄φάση οι ομάδες, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα αναμετρηθούν σε απλό
knock out αγώνα. Φαβορί θα είναι οι νικητές των ομίλων, ήτοι: 1ο φαβορί ο 1ος του 1ου ομίλου, 2ο
φαβορί ο 1ος του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και θα τοποθετηθούν στον πίνακα του νοκ-άουτ στις θέσεις που
προβλέπονται στα εδάφια 7.1.2.4 έως 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλήρωση θα γίνει με βάση
την θέση που πήραν οι ομάδες στον όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα,
κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο.
Θα εφαρμοστεί το σύστημα corbillon (best of 5) με 4 απλούς αγώνες και ένα διπλό. Η σειρά των
αγώνων θα είναι Α-Χ, Β-Υ, D-D, A-Y και Β-Χ.
Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με 2 έως 4 αθλητές. Στο διπλό μπορούν να αγωνιστούν και
διαφορετικοί παίκτες από τα απλά. Αλλαγή επιτρέπεται μετά το διπλό. Παίκτης που θα
αντικατασταθεί δεν μπορεί να ξανααγωνιστεί.
Με την αρχική δήλωση συμμετοχής, η ομάδα ορίζει ΟΝΟΜΑΣΙΑ. Οι αθλητές που θα αγωνιστούν στο
διπλό μπορούν να δηλωθούν πριν από κάθε αναμέτρηση.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 φάσεις, το Σάββατο 18/04/2015 στις 13:00 θα διεξαχθεί η φάση των
ομίλων και την Κυριακή 19/4/2015, στις 9:00 η φάση των νοκ άουτ.
5. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της ΧΑΝΘ (Ν. Γερμανού 1).
6. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο e-mail info@pofepa.gr το αργότερο μέχρι την
Πέμπτη 16/4/2015.
7. ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ, στα γραφεία του Άρη Βούλας.
8. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Βαρύνουν τους μετακινούμενους παίκτες / παίκτριες.
9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
10. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν κύπελλο, μετάλλια και διπλώματα στην πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια και
διπλώματα στους δεύτερους και τρίτους.
11. ΓΕΝΙΚΑ


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής, μέχρι και το όριο των 18
ομάδων.



Θα απονεμηθεί χάλκινο μετάλλιο στην καλύτερη ομάδα που απαρτίζεται αποκλειστικά από
ανεξάρτητους αθλητές.



Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15 € ανά ομάδα δύο αθλητών. Για ομάδες με 3 αθλητές
ορίζεται στα 18 Ευρώ και για ομάδες με 4 αθλητές στα 20 Ευρώ. Θα προσφερθεί σάντουιτς και
νερό σε κάθε συμμετέχοντα.
Ολοι 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, 5/4/2015

Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Πλακαντωνάκης Σταύρος

Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος

Κολυμπάδης Μανώλης

