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1ο ΦΙΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΝΟΚ ΑΟΥΤ) 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ 
  

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Έχουν αθλητές/τριες ανεξάρτητοι που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν 
οποτεδήποτε εντός του έτους 2016 (έτος γέννησης 1998 και παλαιότερα) και οι οποίοι/ες δεν είχαν 
ποτέ Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Ομοσπονδίας 
ξένης χώρας, βετεράνοι που έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν 
οποτεδήποτε εντός του έτους 2016 και μή ενεργοί που έχουν κλείσει το 30ο έτος της ηλικίας τους ή 
θα το κλείσουν οποτεδήποτε εντός του έτους 2016 και πλοιρούν τις προϋποθέσεις του 
παραρτήματος του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Ο.Φ.Επ.Α., περί ετών απουσίας από επίσημες 
διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

  
2.ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Διπλοί Αγώνες ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ με ζευγάρια κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. 
  

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 28/2/2016, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του 
ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος), με ώρα 
έναρξης των αγώνων στις 10:00.  

  
4.ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο e-mail tatavlaopen2012@gmail.com μέχρι το 
Σάββατο 27/2/2016. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 5 € ανά άτομο. 
 

5.ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με το πλήθος των συμετοχών. 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 αθλητών κάθε διπλού (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 όπου θα εφαρμοστεί το σύστημα double knock-out, τα διπλά, που κατέκτησαν την 1η 
και 2η θέση των ομίλων θα τοποθετηθούν στο κυρίως ταμπλό των knock out, ενώ τα διπλά που θα 
τερματίσουν στην 3η και 4η θέση, θα τοποθετηθούν σε παράπλευρο ταμπλό. 
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 τα διπλά στον όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι 
πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο. Τροποποιήσεις στο σύστημα διεξαγωγής 
ενδέχεται να γίνουν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών και θα ανακοινωθούν αμέσως πριν την 
έναρξη των αγώνων.  



Στο σύστημα του διπλού νοκ άουτ ο ηττημένος κάθε φάσης τοποθετείται σε προκαθορισμένη θέση 
σε παράπλευρο ταμπλό, ο νικητής του οποίου έχει μια 2η ευκαιρία για τη διεκδίκηση της 1ης θέσης 
με το νικητή του βασικού ταμπλό. 

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Διασφαλίζεται από τους αθλητές/τριες.  

7. ΕΠΑΘΛΑ  

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

8. 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.  

 
 

 
Άλιμος, 5 Φεβρουαρίου 2016 


