
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΦΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

 

Το «7ο ΟΡΕΝ Α.Σ ΑΛΦΑ 2016» ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ αθλητές 

ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, με τους παρακάτω όρους: 

 

1.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες-γυναίκες αθλητές (Βετεράνοι-Ανεξάρτητοι) που 

πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ.  

Ως προς την αξιολόγηση των αθλητών (-τριών) ισχύει ο τελευταίος πίνακας 

αξιολόγησης του ΠΟΦΕΠΑ. 

2.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: 

α.  Ατομικά ΑΝΔΡΩΝ . 

β.  Ατομικά ΓΥΝΑΙΚΩΝ (με δικαίωμα προαιρετικής συμμετοχής σε κατηγορία 

ανδρών). 

 

3.  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

Οι αθλητές (-τριες) θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε. ΣΤ ανάλογα 

με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα αξιολόγησης του ΠΟΦΕΠΑ. 

Ήτοι: 

α.  Μέχρι 20 συμμετοχές μόνο κατηγορία Α 

β.  Από 20 μέχρι 40 συμμετοχές κατηγορίες Α και Β 

γ.  Από 40 και πάνω συμμετοχές κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ 

 

4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Η πρώτη φάση των αγώνων θα διεξαχθεί σε ομίλους (των 3 ή 4 ή 5) αναλόγως του 

πλήθους των δηλώσεων συμμετοχής ανά κατηγορία καθώς και για δικαιότερο 

αποτέλεσμα. Η δεύτερη φάση των αγώνων θα διεξαχθεί σε νοκ ουτ. H τοποθέτηση 

των φαβορί καθώς και η συγκρότηση των ομίλων θα γίνουν με βάση το σύστημα 

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ λαμβάνοντας υπ όψιν το τελευταίο RL του ΠΟΦΕΠΑ. 

 

 

5.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην έδρα του Α.Σ ΑΛΦΑ, στο κλειστό Γυμναστήριο του 

1ο ειδικού σχολείου Πειραιά (ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ στο ύψος 

Θηβών 88 Πειραιάς ) σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο για αγώνες ,σε 4 η 5 αγωνιστικά 

τραπέζια BUTTERFLY CENTREFOLD 25mm ITTF, και την Κυριακή 08/05/2016 με 

ώρα έναρξης την 10.00 πμ. 

 

 

 

 



 

 

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής  μπορούν να γνωστοποιηθούν γραπτώς στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου alfatabletennis@gmail.com η τηλεφωνικός στο 

6977407408 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06/05/2016 

Στις δηλώσεις απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, ηλικία , 

τηλέφωνο, και email . 

 

7.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

 

8.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες. 

 

9.ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια στους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κάθε 

κατηγορίας καθώς και μετάλλια στους δεύτερους και τρίτους παίκτες και παίκτριες. 

 

10.ΓΕΝΙΚΑ 

 

-Κάθε παίκτης/παίκτρια θα καταβάλει το ποσό των 10 €.- ως δικαίωμα συμμετοχής 

.Σε κάθε συμμετέχοντα θα προσφερθεί νερο  

 και σνακ. 

 

-Κάθε παίκτης/παίκτρια συμμετέχει στους αγώνες με δική του ιατρική ευθύνη. 

                                                                                                                      

-Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη 

υπεύθυνη για την επίλυσή τους είναι η Οργανωτική Επιτροπή του Τουρνουά. 

 

 

                                                      Πειραιάς 15/04/2016 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΑΡΟΚΑΣ 
 


