ΒΟΛΕΪ ● ΣΤΙΒΟΣ ●ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ● ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ● ΣΚΑΚΙ ● ΞΙΦΑΣΚΙΑ ● ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Χολαργού, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο
Όμιλο
Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) και τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού,
προκηρύσσει το:

2ο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών / Μαθητριών
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σχολείων

με τους παρακάτω όρους:
1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαθητές και Μαθήτριες, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σχολείων, οι οποίοι δεν
έχουν Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
2.1. Αγόρια – Κορίτσια Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
2.2. Αγόρια – Κορίτσια Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
2.3. Αγόρια – Κορίτσια Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού
2.4. Αγόρια – Κορίτσια Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου & Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στην έδρα του Γ.Α.Σ. Χολαργού,
στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, Αετιδέων 48-50 & Κλειούς, Χολαργός.

4.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
4.1

Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 11:00.
Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να δηλωθούν αυτοπροσώπως 45 λεπτά πριν την έναρξη
των αγώνων.
Η αίθουσα θα είναι ανοικτή από τις 10:00.

4.2

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 15:00.
Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να δηλωθούν αυτοπροσώπως 45 λεπτά πριν την έναρξη
των αγώνων.

5.

4.3

Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 11:00.
Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να δηλωθούν αυτοπροσώπως 45 λεπτά πριν την έναρξη
των αγώνων.
Η αίθουσα θα είναι ανοικτή από τις 10:00.

4.4

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 14:00.
Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να δηλωθούν αυτοπροσώπως 45 λεπτά πριν την έναρξη
των αγώνων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Oι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν:
1) Ατομικά από τον γονέα κάθε μαθητή/τριας.
2) Με μια συγκεντρωτική κατάσταση των μαθητών του σχολείου,
όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, η τάξη, το Σχολείο, καθώς και
e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας για κάθε μαθητή.
α) στο e-mail: info@gas-holargos.gr
β) στο fax 210-6522954
γ) στο τηλ 693 7434374
το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13/12/2017

6.

Παράβολο Συμμετοχής
Για κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 3 €. Θα παρέχονται δωρεάν νερό και μπανάνα. Τα
παράβολα συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται μέχρι την ώρα έναρξης των αγώνων.

7.

ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιείται 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε κατηγορίας.

8.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η διαιτησία διασφαλίζεται από έμπειρους αθλητές / προπονητές.

9.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με τις συμμετοχές.
Στη Β΄ φάση οι αθλητές/τριες, 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. Η κλήρωση θα γίνει με
βάση την θέση που πήραν οι αθλητές/τριες στον όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους
στον πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο.
Νικητής σε κάθε περίπτωση είναι ο καλύτερος των 3 σετ (best of three).
Στους ημιτελικούς και στον τελικό κάθε κατηγορίας, νικητής είναι ο καλύτερος των 5 σετ
(best of five).

10.

ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές/τριες κάθε κατηγορίας και Κύπελλο
στους πρώτους κάθε κατηγορίας.

11.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 Κάθε μαθητής/τρια συμμετέχει στους αγώνες με ευθύνη του κηδεμόνα του για την
ατομική του υγεία.
 Στη διοργάνωση θα παρευρίσκεται ιατρός.
 Κάθε μαθητής/τρια συμμετέχει στους αγώνες με την ατομική του ρακέτα.
 Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων και των συνοδών στον αγωνιστικό
χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.
 Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη,
υπεύθυνη για την επίλυσή τους είναι η Οργανωτική Επιτροπή του Τουρνουά.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
 Οικονομάκης Σταύρος, έφορος Πινγκ-Πονγκ Γ.Α.Σ. Χολαργού τηλ. 693 7434374
 Κούλας Ιωάννης, καθηγητής - αθλητής Πινγκ-Πονγκ Γ.Α.Σ.Χ. τηλ.693 7038503
 Παπαβασιλείου Δημήτρης, προπονητής Πινγκ-Πονγκ Γ.Α.Σ.Χ. τηλ 6978725272

Χολαργός 18/11/2017

Για τον Γ.Α.Σ. Χολαργού
Η Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Βασιλική Ξένου

Φίλιππος Καχραμάνος

Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος

Πλακαντωνάκης Σταύρος

