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PANHELLENIC VETERANS TABLE TENNIS CLUB 

Προκήρυξη 
1ου MARATHON CUP Ατομικών Αγωνισμάτων Ανεξάρτητων Αθλητών 

Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018 

 
Ο Π.Α.Σ. Εχέδωρος και η Νέμεσις Ωραιοκάστρου προκηρύσσουν και διοργανώνουν 
το 1ο Marathon Cup Ατομικών Αγωνισμάτων Ανεξάρτητων Αθλητών και Αθλητριών 
υπό την αιγίδα και τη συνεργασία της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής 
Μακεδονίας του Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης με τους 
ακόλουθους όρους: 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Αθλητές και αθλήτριες, κάτοχοι ελληνικής υπηκοότητας ή/και ιθαγένειας (σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του εσωτερικού κανονισμού), που έχουν κλείσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν οποτεδήποτε εντός του έτους 2018 (έτος 
γέννησης 2000 και παλαιότερα), οι οποίοι δεν είχαν ποτέ αθλητικό δελτίο σε σωματείο 
εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης ομοσπονδίας ξένης χώρας και 
που προέρχονται αποκλειστικά από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
περιφέρεια η οποία ανήκει ο/η αθλητής/τρια, είναι αυτή όπου αγωνίζεται η ομάδα στην 
οποία έχει δηλωθεί. Αν δεν αγωνίζεται σε κάποια ομάδα τότε λαμβάνεται υπ’όψη η 
μόνιμη κατοικία του. 
 
2. Κατηγορίες 
Μία μικτή κατηγορία Ανδρών – Γυναικών χωρίς ηλικιακό διαχωρισμό με τους 
συμμετέχοντες να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν 
οποτεδήποτε εντός του 2017 (έτος γέννησης 1999 και παλαιότερα).  
 
3. Ημερομηνίες και τόποι διεξαγωγής  
Το Marathon Cup είναι μία σειρά αγώνων που θα ολοκληρωθεί σε πέντε (5) 
αγωνιστικές ημέρες. Αναλυτικά το πρόγραμμα: 
- Πρώτη αγωνιστική: 1 Οκτωβρίου 2017 στο Κλειστό Γυμναστήριο, Γυμνάσιο Σίνδου 
- Δεύτερη αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2017 στο Ωραιόκαστρο, Λεωφ. Δημοκρατίας 

12 
- Τρίτη αγωνιστική: 3 Δεκεμβρίου 2017 στο Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνάσιο Σίνδου 
- Τέταρτη αγωνιστική: 11 Φεβρουαρίου 2018 στο Ωραιόκαστρο, Λεωφ. Δημοκρατίας 

12 
- Πέμπτη αγωνιστική: 11 Μαρτίου 2018 στο Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνάσιο Σϊνδου 
 
4. Ώρα έναρξης 
Το ωράριο έναρξης, για όλες τις αγωνιστικές ημέρες ορίζεται στις 10.00πμ. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από την 
ώρα έναρξης. Η Διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών 
διεξαγωγής.  
 
5. Κλήρωση – Σύστημα διεξαγωγής 

Η κλήρωση σε κάθε αγωνιστική θα γίνεται λίγο πριν την έναρξη των αγώνων στον 
εκάστοτε χώρο διεξαγωγής των αγώνων. 
Στην πρώτη φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 αθλητών (ανάλογα με τη 
συμμετοχή) και πρόκριση των δύο πρώτων από κάθε όμιλο. Η τοποθέτηση των 
φαβορί θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης (ranking list) του προηγούμενου 
μήνα. Αυτός που προηγείται στον πίνακα θα καταλαμβάνει τη θέση του πρώτου 
φαβορί στον Α’ όμιλο, ο αμέσως επόμενος που ακολουθεί στον πίνακα θα 



καταλαμβάνει τη θέση του φαβορί στο Β’ όμιλο, ο επόμενος του πίνακα στον  3ο όμιλο, 
κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Όταν κατανεμηθούν τα πρώτα φαβορί 
σε όλους τους ομίλους, θα ξεκινήσει η κατάταξη των δεύτερων φαβορί ξεκινώντας από 
τον αθλητή που ακολουθεί στον πίνακα ο οποίος θα καταλάβει τη θέση του δεύτερου 
φαβορί του τελευταίου ομίλου. Για τις θέσεις 3-4 των ομίλων θα γίνει κλήρωση. Στη 
διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων για τις θέσεις 3-4, αλλά και της κατάταξης του 
δεύτερου φαβορί θα γίνει προσπάθεια να μην συμπέσουν αθλητές του ίδιου 
σωματείου στον ίδιο όμιλο, εφόσον ο αριθμός των συμμετοχών το επιτρέπει. 
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. 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 τη 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 5 σετ (best of five).  
 
6. Δηλώσεις συμμετοχής 
Μέχρι την ημέρα Τετάρτη πριν από κάθε αγωνιστική και μέχρι τις 12.00 μ.μ. με 
email pofepa-kmak@hotmail.com με τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο 
και τηλέφωνο (πληροφορίες 6955 471770). Οι αθλητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν 
σε όλες τις αγωνιστικές (marathon cup) ή σε κάποιες κατ’ επιλογή τους. 
 
7. Παράβολο συμμετοχής 

Το παράβολο συμμετοχής για κάθε αγωνιστική ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ ανά 
αγωνιστική ημέρα, το οποίο δύναται να καταβάλλεται μέχρι και μία ώρα πριν από την 
έναρξη των αγώνων. Δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση, δηλώσεις που δεν 
συνοδεύονται από παράβολο συμμετοχής. 
Τα παράβολα συμμετοχής, σε περίπτωση ακύρωσης, επιστρέφονται. 
Η Οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης του 
πρωταθλήματος σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών. 
 
8.  Έπαθλα και Βαθμολόγηση αγωνιζομένων 
Δίπλωμα και μετάλλιο στον 1ο, 2ο και 3o κάθε αγωνιστικής ημέρας.  
Κύπελλο στον 1ο των πέντε αγωνιστικών ο οποίος θα προκύψει από τη βαθμολογία 
που θα λάβει από όλη τη σειρά των αγώνων. 
Η βαθμολογία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Βαθμολογούνται οι 8 πρώτοι 
κάθε αγωνιστικής ημέρας. 
 

Κατάταξη Βαθμοί Κατάταξη Βαθμοί 

1ος 10 5ος 4 

2ος 8 6ος 3 

3ος 6 7ος 2 

4ος 5 8ος 1 

 
Έπαθλα-Δωροεπιταγές για τους πρώτους 8 έτσι όπως αυτοί θα έχουν προκύψει μετά 
από τις 5 αγωνιστικές: 1ος: €85, 2ος: €50, 3ος: €40, 4ος: €35, 5ος: €30, 6ος: €25, 
7ος: €20, 8ος: €15 (Χορηγός Ιωάννης Κατσαντώνης).  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη θα μετρήσουν οι περισσότερες 
πρώτες, δεύτερες ή τρίτες θέσεις. 
 
9. Γενικά  
α) Η διαιτησία διασφαλίζεται από τους παίκτες.  
β) Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους 
Ταυτότητα ή το ΔΑΙ και η συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη από 
μέρους τους της ευθύνης για την υγεία τους. 
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γ) Στους αθλητές/τριες χορηγείται μία φιάλη νερού των 500 ml και μία μπάρα 
δημητριακών, σε κάθε αγωνιστική,. 
δ) Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με αγωνιστικό αθλητικό εξοπλισμό εγκεκριμένο από 
την ITTF. 
ε) Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους αθλούμενους.  
   

 
 
Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ο.Φ.Επ.Α 

ΠΑΣ Εχέδωρου 
Νέμεσις Ωραιοκάστρου 

 

 


