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ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Βετεράνοι  Αθλητές και Αθλήτριες εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, που με δήλωσή τους 
είχαν ή έχουν Αθλητικό Δελτίο και έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν 
γεννηθεί πριν το 1975. 

Ανεξάρτητοι, Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες καθώς και αλλοδαποί παίκτες που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί πριν το 1997 και 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 

Οι αθλητές (-τριες) θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες των 20 ατόμων ( Α, Β, Γ, Δ κλπ) ανάλογα 

με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα αξιολόγησης του ΠΟΦΕΠΑ. 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με τις συμμετοχές. Για την τοποθέτηση 

των «φαβορί» στους ομίλους (δύο ανά όμιλο), θα χρησιμοποιηθεί ο τρέχων Πίνακας Αξιολόγησης 

του Π.Ο.Φ.Επ.Α  για τους Βετεράνους και Ανεξάρτητους αθλητές. 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. Για τις υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης των 

ομίλων για τις θέσεις 3-4, θα γίνει προσπάθεια να μην συμπέσουν αθλητές του ιδίου σωματείου 

στον ίδιο όμιλο εφόσον ο αριθμός των ομίλων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του αριθμού των αθλητών 

από το ίδιο σωματείο.  

Στη Β΄ φάση οι αθλητές – τριες, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα αναμετρηθούν 

σε απλό knock out αγώνα.  

 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 29/11/2015, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του 

Δήμου 3Β (Λευκάδος 1, Βούλα). Η ώρα έναρξης των αγώνων κάθε κατηγορίας καθώς και η 

κατηγορία στην οποία θα αγωνιστούν οι αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή θα ανακοινωθούν το 

Σάββατο 28/11/2015 

 

 

 



5. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο e-mail  g.karyc@yahoo.gr  μέχρι την 

Παρασκευή 27/11/2015.  

6. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση των ομίλων θα γίνει το Σάββατο 28/11/2015 . 

7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες. 

8. ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν κύπελλο 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, 7/10/2015 
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