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1ης ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

H Περιφερειακή επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Π.Ο.Φ.Επ.Α. σε συνεργασία με την 
ομάδα βετεράνων ΜΑΧΗΤΕΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
 

Την 1η Φιλική Συνάντηση ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 

όπου η κάθε ομάδα θα απαρτίζεται από 1 μικρό ηλικίας μέχρι 18 χρονών και 1 μεγάλο ανεξαρτήτου 

ηλικίας και φύλλου με τους ακόλουθους όρους: 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Έχουν όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου. 

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Διπλοί Αγώνες με ζευγάρια κατόπιν τυχαίας κλήρωσης. Tα ζευγάρια θα απαρτίζονται από έναν 

παίχτη ηλικίας μέχρι 18 χρονών και έναν άλλο παίχτη ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου. 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Οι Διπλοί Αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 17/12/2017 με ώρα έναρξης 10:30 στην αίθουσα του 

κλειστού γυμναστηρίου του 3ου Λυκείου Ξάνθης (τέρμα Λευκού Πύργου). 

4. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο email a.kampatagis@dei.com.gr το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 14/12/2017 , δίπλα στην συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφεται αν είναι παίχτης 
της ΠΟΦΕΠΑ ή  ΕΦΟΕΠΑ ή Ανεξάρτητος με τον αριθμό Δελτίου Αθλητή. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Πετρίδης Κωνσταντίνος τηλ: 6972860041 

Καραμπεάζης Γεώργιος τηλ: 6946003245  

Καμπάταγης Θανάσης τηλ: 6945854327 

 
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

• Όσοι επιθυμούν να αγωνιστούν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εκ των προτέρων.  



 

• Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, η πρώτη φάση των αγώνων θα γίνει σε ομίλους 3 ή 4 

ομάδων και στην συνέχεια με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ-ΑΟΥΤ). 

• Σχηματισμός ζευγαριών : 

Οι αθλητές χωρίζονται σε δύο γκρουπ ηλικιακά Α και Β και το κάθε γκρουπ σε δύο άλλα 

μικρότερα Α1,Α2,Β1,Β2 με βάση την δυναμικότητα των παικτών. Στην συνέχεια με κλήρωση 
από το Α1 και Β2 και από το Α2 και Β1 αντίστοιχα θα σχηματίζονται οι ομάδες. 

 
 
 

7. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση των ζευγαριών καθώς και των ομίλων θα γίνουν την Παρασκευή 15/12/2017 ώρα 19:00, 

στο κλειστό του 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ και δεν θα υπάρξουν φαβορί. 

8.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Βαρύνουν τους μετακινούμενους παίκτες / παίκτριες. 

9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες. 

10. ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια στους πρωταθλητές και στα δεύτερα και τρίτα ζευγάρια. 

11. ΓΕΝΙΚΑ 
 

■ Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10 € ανά άτομο (μεγάλος παίχτης) και 2€ ανά ανά άτομο 
(μικρός παίχτης)   

■ Όλοι συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη. 

■   Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Π.Ο.Φ.Επ.Α., υπεύθυνη για την επίλυσή τους είναι η Περιφερειακή 

επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Π.Ο.Φ.Επ.Α. 
 

 

    Ξάνθη, 29 Νοεμβρίου 2017 
 

 
 

Ο Υπεύθυνος Βετεράνων ΜΑΧΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
Καμπάταγης Αθανάσιος 

 

 

Περιφερειακή επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

Πετρίδης Κωνσταντίνος – Καραμπεάζης Γεώργιος 


