
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.), προκηρύσσει και 
διοργανώνει το 

 
2Ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  

που συμμετέχουν στο ομαδικό πρωτάθλημα Δ’ κατηγορίας Αττικής 2018-2019 

 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι και όσες έχουν δηλωθεί στο ομαδικό πρωτάθλημα της Δ’ κατηγορίας Αττικής για την 
περίοδο 2018-2019. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ανδρών – Γυναικών.  

Το πρωτάθλημα γυναικών θα διεξαχθεί μόνο αν οι δηλώσεις συμμετοχής είναι τουλάχιστον 6. 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 25/11/2018 στις 9:30 το πρωί, στην αίθουσα 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας (Λευκάδος 1, κάτω από τη γέφυρα της λεωφ. 
Βουλιαγμένης). 

Τα ακριβή ωράρια θα ανακοινωθούν με την κλήρωση. 

4. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
Μέχρι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 στο fax 210 8993557 ή στο email info@pofepa.gr, 
αναφέροντας πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης και τηλέφωνο επικοινωνίας). 

5. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση θα πραγματοποηθεί την Παρασκευή 23/11/2018, ώρα 10:00 στα γραφεία του 
Ομίλου. 

6. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

- Απλό Ανδρών 

- Απλό Γυναικών 

χωρίς ηλικιακό διαχωρισμό. 

7.  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 των ομίλων 
θα συνεχίσουν επίσης σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ σε αγώνες «παρηγοριάς». 

8. ΕΠΑΘΛΑ  

Κύπελλο στους 1ους κάθε κατηγορίας, δίπλωμα και μετάλλιο στους 1ους , 2ους και 3ους. 
                                                                                                                                                               
9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε αθλητής/τρια θα καταβάλει το ποσό των 10 ευρώ. Σε κάθε συμμετέχοντα θα 
προσφερθούν ΧΥΜΟΣ, 1 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟ και ΓΚΟΦΡΕΤΑ. Το παράβολο μπορεί να 
καταβληθεί και λίγο πριν την έναρξη των αγώνων.  

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

α) Η διαιτησία διασφαλίζεται από τους παίκτες. 
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β) Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΔΑΙ θεωρημένο για την περίοδο 
2018-2019 και η συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη από μέρους τους 
της ευθύνης για την Υγεία τους. 

γ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους δηλώθηκαν σε άλλες κατηγορίες των ομαδικών 
πρωταθλημάτων, ούτε σε όσους δεν δηλώθηκαν στο πρωτάθλημα της Δ’ κατηγορίας. 

δ)  Ατομική Ρακέτα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (ITTF), χωρίς    
εξογκώματα, εσοχές, χαρακιές, φθορές στην επιφάνεια των ελαστικών ή στον ξύλινο δίσκο, 
λάστιχα χρώματος μαύρου-κόκκινου με σήμα της ITTF. Αναγραφή συνθημάτων, 
αυτοκόλλητα κτλ, απαγορεύονται. 

ε)  Το πρωτάθλημα είναι αξιολογημένο από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

 

Βούλα, 17.11.2018 

Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γ. Γραμματέας 
  

Πλακαντωνάκης Σταύρος                                                        Θεόδωρος Θεοδωρίδης 


