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Η περιφερειακή επιτροπή Π.Ο.Φ.Επ.Α. σε συνεργασία με τη Χ.Α.Ν.Θ. προκηρύσσουν
το

2ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
"ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ"

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά τραπεζιού πινγκ πονγκ και λοιπού
εξοπλισμού που θα δοθούν στο ίδρυμα "Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο" στη
μνήμη του Παναγιώτη Λάσκαρη, αθλητή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν όλοι, βετεράνοι, ενεργοί και ανεξάρτητοι
αθλητές/τριες όλων των ηλικιών.

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ : Απλό ατομικό χωρίς ηλικιακές κατηγορίες και διαχωρισμό φύλων,
σε 2 γκρουπ : Προχωρημένοι (1ο group) και Αρχάριοι - Ανεξάρτητοι (2ο γκρουπ).
Στους προχωρημένους εντάσσονται αυτόματα όσοι έχουν ή είχαν στο παρελθόν
δελτίο ΕΦΟΕΠΑ. Υπάρχει η δυνατότητα αθλητής από το 2ο γκρουπ των αρχαρίων
να δηλώσει συμμετοχή στο 1ο γκρουπ των προχωρημένων, αλλά δεν επιτρέπεται το
αντίθετο. Αθλητής των αρχαρίων μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και στα 2 γκρουπ
εφόσον καταβάλει διπλό παράβολο.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Χ.Α.Ν.Θ. Ν. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 
κλειστό γυμναστήριο ΧΑΝΘ Μίμης Τσικίνας (αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης)

4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ωρα 10:00 πμ (ώρα προσέλευσης 9:30) για το 1ο γκρουπ των προχωρημένων
Ωρα 13:30 πμ (ώρα προσέλευσης 13:00) για το 2ο γκρουπ των ανεξαρτήτων-
αρχαρίων

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι το Σάββατο 5/11/2016 στις 13.00 στο e-mail: argyrakis@yahoo.com ή
roza_hov1994@hotmail.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, έτος γεννήσης,
τηλέφωνο επικοινωνίας και σε ποιο γκρουπ δηλώνετε συμμετοχή.

6. ΚΛΗΡΩΣΗ
Σάββατο 5/11/2016 στις 14.00

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
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 χρησιμοποιηθού
οι πίνακες αξιολόγησης των Π.Ο.Φ.Επ.Α. και Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α που θα ισχύουν την ημέρα
της κλήρωσης. 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 θα αναμετρηθούν σε σύστημα νοκ άουτ. Λόγω του
περιορισμένου χρόνου και ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών θα
ανακοινωθεί επιτόπου πόσοι αθλητές από κάθε όμιλο περνάνε στην επόμενη φάση.



8. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλο στους 1ους, δίπλωμα και μετάλλιο στους 1ους , 2ους και 3ους (2 τρίτες
θέσεις).
Χορηγός των επάθλων θα είναι ο Ιωάννης Κατσαντώνης (κατάστημα 
www.  epingpongshop.gr)

9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε παίκτης θα καταβάλει το ποσό των € 5 ως δικαίωμα συμμετοχής. Σε κάθε
συμμετέχοντα θα προσφερθεί 1 μπουκαλάκι νερό.

10. ΓΕΝΙΚΑ
α) Η διαιτησία διασφαλίζεται από τους παίκτες
β) Η συμμετοχή των αθλητών συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη από μέρους
τους της ευθύνης για την υγεία τους.
γ) Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να δεχτεί
συμμετοχές της τελευταίας στιγμής, εφόσον οι συμμετοχές αυτές δεν
συμπεριλαμβάνονται στα φαβορί και δεν διαφοροποιούν τις δύο πρώτες θέσεις στα
φαβορί των ομίλων . Στην περίπτωση αυτή οι αθλητές ενσωματώνονται κατά
περίπτωση σε ομίλους των 3 ως τέταρτοι παίχτες ή σχηματίζουν έναν νέο όμιλο
εφόσον αυτός απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 αθλητές.

http://www.epingpongshop.gr/

