ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.), σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.), προκηρύσσουν και
διοργανώνουν το
1Ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
‘Ολοι οι εργαζόμενοι και αιρετοί στους παραπάνω Δήμους, τους αθλητικούς οργανισμούς, τις
δημοτικές ενότητες και οργανισμούς τους.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α. Αιρετών Ανδρών - Γυναικών
β. Εργαζομένων Ανδρών - Γυναικών
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα επιτραπέζιας
αντισφαίρισης της Βούλας (Λευκάδος 1, κάτω από τη γέφυρα της λεωφ. Βουλιαγμένης).
Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.
4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Κυριακή στις 10 το πρωί. Οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να δώσουν το παρών τουλάχιστον
μισή ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων.
5. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου στο fax 210 8993557 ή στο email info@pofepa.gr ή στο τηλ.
6932627835, αναφέροντας πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης και τηλέφωνο
επικοινωνίας, άνδρας αιρετός, γυναίκα εργαζόμενη, κλπ).
6. ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση θα πραγματοποηθεί την Τρίτη 5/6/2018, ώρα 19:00 στην αίθουσα τέλεσης των
αγώνων
7. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
- Απλός Αιρετών Ανδρών - Γυναικών
- Απλός Εργαζομένων Ανδρών - Γυναικών
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με τις συμμετοχές.
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα συνεχίσουν σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ και οι υπόλοιποι, ανάλογα και
με τον αριθμό συμμετεχόντων, είναι δυνατόν να συνεχίσουν επίσης σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ σε
αγώνες «παρηγοριάς».
9. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλο στους 1ους κάθε κατηγορίας, δίπλωμα και μετάλλιο στους 1ους , 2ους και 3ους, καθώς
επίσης και στους νικητές των αγώνων παρηγοριάς.
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
- Απαιτείται αθλητική περιβολή.
- Ρακέτες (αν υπάρχει ανάγκη θα δοθούν από τους διοργανωτές)
- Η διαιτησία εξασφαλίζεται από τους παίκτες.
- Θα υπάρχει ένα επίσημος διαιτητής.
- Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932 627835.
12. ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων και θα
ακολουθήσει μικρός μπουφές.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Ο Πρόεδρος
Πλακαντωνάκης Σταύρος

Ο Γ. Γραμματέας
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

