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Η Π. Ε. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ο.Φ.Επ.Α. σε συνεργασία με την ομάδα των  

Beerpongers Reloaded προκηρύσσουν το 

 

3ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
στη μνήμη του συναθλητή μας Παναγιώτη Λάσκαρη. 

 

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία θα 

δοθούν στην ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

https://www.facebook.com/groups/arogithessalonikis/?ref=br_rs 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Έχουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης: βετεράνοι, ενεργοί και 

ανεξάρτητοι αθλητές/τριες όλων των ηλικιών. 

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   

Απλό ατομικό, χωρίς ηλικιακές κατηγορίες, χωρίς διάκριση σε βετεράνους και ανεξάρτητους και 

χωρίς διαχωρισμό φύλων. 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα του Α.Σ. Πέρα (Στ. Νούκα 3, Χαριλάου) που μας 

παραχωρείται ευγενικά.  

4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Ώρα προσέλευσης στο χώρο 10:00πμ και ώρα έναρξης των αγώνων 10.30πμ.  

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι την Τετάρτη 1/11/2017, στο e-mail: page-33@hotmail.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο 

και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

6. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3/11/2017 και οι αθλητές θα τοποθετηθούν στους μαιάνδρους, 

σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο Ranking List του Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Θα εφαρμοστεί το σύστημα του απλού knock out σε δύο παράλληλα ταμπλό όπου δίνεται στον 

αθλητή η δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας. Σε κάθε ταμπλό θα τοποθετηθούν 4 φαβορί 

σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο πίνακα αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α., ενώ για τις 

υπόλοιπες θέσεις θα γίνει κλήρωση (διαφορετική για κάθε ταμπλό). Οι νικητές του κάθε ταμπλό θα 

αναμετρηθούν για τη διεκδίκηση της 1ης θέσης του τουρνουά και οι ηττημένοι της 3ης αντίστοιχα. 

Αν νικητής του κάθε ταμπλό είναι το ίδιο άτομο, τότε δεν θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη 

αναμέτρηση. 

8. ΕΠΑΘΛΑ 

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους. 

9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε παίκτης θα καταβάλλει το ποσό των 5ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής. Σε κάθε συμμετέχοντα 

θα προσφερθεί 1 μπουκαλάκι νερό και μια μπάρα. 

Χορηγός: ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 

10. ΓΕΝΙΚΑ 

α) Η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας θα καταβάλλει το ποσό του 1 ευρώ για κάθε 

αθλητή που θα συμμετάσχει. 

β) Η διαιτησία διασφαλίζεται από τους παίκτες. 

γ) Η συμμετοχή των αθλητών συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη από μέρους τους της ευθύνης 

για την υγεία τους. 

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2017 

https://www.facebook.com/groups/arogithessalonikis/?ref=br_rs

