ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Οι Περιφερειακές Επιτροπές Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Φίλαθλου Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α) και
του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α), με τη
συνεργασία του Δήμου Ζίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσουν το :

4Ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ και ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ & ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ – Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ: Αθλητές-τριες, κάτοχοι Ελληνικής υπηκοότητας, ή/και ιθαγένειας
(σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του εσωτερικού κανονισμού του
(Π.Ο.Φ.Επ.Α), που έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν
οποτεδήποτε εντός του έτους 2019 (έτος γέννησης 1979 και παλαιότερα) και που
προέρχονται αποκλειστικά από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, καθώς
επίσης από Θεσσαλία και Βόρειο Αιγαίο. 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 υπόψη η μόνιμη κατοικία του.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: Αθλητές-τριες κάτοχοι Ελληνικής υπηκοότητας, ή/και ιθαγένειας
(σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του εσωτερικού κανονισμού του
Π.Ο.Φ.Επ.Α, που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν
οποτεδήποτε εντός του έτους 2019 (έτος γέννησης 2001 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 τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης από Θεσσαλία και
Βόρειο Αιγαίο. 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 υπόψη η μόνιμη κατοικία του.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Απλό Ανδρών & Γυναικών :
α. Ανεξαρτήτων ανδρών 18 έως και 39 ετών (γεννηθέντες από 1980 εως και 2001)
β. Ανεξαρτήτων ανδρών 40-49 (γεννηθέντες από 1970 έως και 1979)
γ. Ανεξαρτήτων ανδρών 50-59 (γεννηθέντες από 1960 έως και 1969)
δ. Ανεξάρτητων ανδρών 60 +(γεννηθέντες από 1959 και παλαιότερα)
ε. Ανεξαρτήτων γυναικών ( ενιαία ηλικιακή κατηγορία)
στ.Βετεράνων ανδρών 40-49 (γεννηθέντες από 1970 έως και 1979)

ζ. Βετεράνων ανδρών 50-59 (γεννηθέντες από 1960 έως και 1969)
η. Βετεράνων ανδρών 60 + (γεννηθέντες από 1959 και παλαιότερα)
θ. Βετεράνων γυναικών (ενιαία ηλικιακή κατηγορία)
Διπλό Ανδρών & Γυναικών:
Ενιαία κατηγορία ανδρών-γυναικών, χωρίς ηλικιακό διαχωρισμό.
α. Διπλά ανεξάρτητων αθλητών/τριών με επιλογή συμπαίκτη.
Β. Διπλά βετεράνων αθλητών/τριών με επιλογή συμπαίκτη.
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 18 Μαϊου 2019 και Κυριακή 19 Μαϊου 2019 στο κλειστό Γυμναστήριο
Μεταμόρφωσης (πρώην Καρυές), Δήμου Ζίτσας (15΄- 20΄λεπτά από Ιωάννινα).
4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Για το Σάββατο 18/5 ώρα 9:30 (ώρα προσέλευσης 9:00), για τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ
όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα απλού ανδρών-γυναικών. Ώρα 11:30 (ώρα
προσέλευσης 11:00), για τους ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ, όπου θα διεξαχθούν τα
αγωνίσματα απλού ανδρών - γυναικών.
Για τη Κυριακή 19/5 ώρα 10:00 (ώρα προσέλευσης 9:30), όπου θα διεξαχθούν τα
αγωνίσματα των διπλών.
Στο κλειστό γυμναστήριο θα τοποθετηθούν 10-12 τραπέζια 22 ή 25 χιλ. εγκεκριμένα
από την ITTF. Ο τελικός αριθμός των τραπεζιών, που θα τοποθετηθεί, θα εξαρτηθεί
από το σύνολο των συμμετοχών, έτσι ώστε να υπάρξει άνεση στη διεξαγωγή των
αγώνων για τους αθλητές/τριες και όχι άσκοπη αναμονή.
5.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : στο ΑΠΛΟ και ΔΙΠΛΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

Μέχρι και τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2019, για το ΑΠΛΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ στη διαδικτυακή
διεύθυνση
http://www.pofepa.com.gr/TournamentParticipations/Create
(υπάρχει
σχετική φόρμα), αναφέροντας πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης,
τηλέφωνο επικοινωνίας.
Όσον αφορά τη δήλωση για τα ΔΙΠΛΑ και το μέγεθος T-shirt, που θα δοθεί και
συμμετοχή ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη συνεστίαση το Σάββατο βράδυ 18/5/2019, στο e-mail του
συλλόγου των Ιωαννίνων fr.tt.ioan@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6936584036 κ. Άγγελος Κοσμάς.
6. ΚΛΗΡΩΣΗ
Τετάρτη 15 Μαϊου 2019 ώρα 11.00 στα γραφεία του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
7.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

α) Απλό Ανδρών , β) Απλό Γυναικών, γ) Διπλό Ανδρών-Γυναικών
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Α. Αγωνίσματα Απλού Ανδρών-Γυναικών:
Στη Α΄φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με τις συμμετοχές. Για την
τοποθέτηση των «φαβορί» στους ομίλους (δύο ανά όμιλο), θα χρησιμοποιηθεί ο
Πίνακας αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α που θα ισχύει την ημέρα της κλήρωσης.
Η τοποθέτηση των φαβορί θα γίνει με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το πρώτο
φαβορί στον Α΄όμιλο, το δεύτερο στον Β΄, το 3ο στο Γ΄κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του Κ.Ε.Δ
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τις υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει κλήρωση.

Στη διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων για τις θέσεις 3-4, θα γίνει προσπάθεια
να μην συμπέσουν αθλητές του ίδιου σωματείου στον ίδιο όμιλο εφόσον ο αριθμός
των ομίλων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του αριθμού των αθλητών από το ίδιο
σωματείο.
Στη Β΄φάση οι αθλητές, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα
αναμετρηθούν σε απλό knok- 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 Κ.Ε.Δ 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 στο πρώτο
αγώνα , κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο. Εάν
υπάρχει διαθέσιμος χρόνος θα διεξαχθούν αγώνες «παρηγοριάς»/κατάταξης για
όσους κατέλαβαν την 3η και 4η θέση, σε δύο ενιαίες κατηγορίες Ανεξάρτητων και
Βετεράνων χωρίς ηλικιακό διαχωρισμό. Νικητής σε κάθε περίπτωση είναι ο
καλύτερος των 5 σετ (best of five).
Β.Αγωνίσματα Διπλού Ανδρών & Γυναικών:
Τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εκ των
προτέρων. Θα υπάρξει μια μόνο ενιαία κατηγορία για όλες τις ηλικίες για
Βετεράνους και μια ενιαία για τους Ανεξάρτητους.
Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, η πρώτη φάση των αγώνων θα γίνει σε
ομίλους και στη συνέχεια με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ-ΑΟΥΤ). Κατά
την κλήρωση των ομίλων θα τοποθετηθούν «φαβορί» στους ομίλους (δύο ανά
όμιλο) και θα χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α., που θα
ισχύει την ημέρα της κλήρωσης. Για τη τοποθέτηση των φαβορί θα ληφθεί υπόψη
το άθροισμα των βαθμών των αθλητών.
9.

ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλο στους 1ους , δίπλωμα και μετάλλιο στους 1ους , 2ους και στους δύο (2) 3ους .
Μικρός τελικός δεν θα διεξαχθεί.
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε παίκτης θα καταβάλλει το ποσό των δέκα 10 ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής.
Σε κάθε συμμετέχοντα θα προσφερθεί τη 1η ημέρα ένα (1) μπουκαλάκι νερό και ένα
(1) σάντουϊτς.
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Για να ισχύσουν οι πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν το
ελάχιστο έξι (6) δηλώσεις συμμετοχής στη κάθε κατηγορία. Με αριθμό συμμετοχών
μικρότερο του 6, η κατηγορία συγχωνεύεται με την αμέσως μικρότερη ανάλογα με
τις δηλώσεις συμμετοχής.
Βετεράνοι αθλητές που βρίσκονται στην πρώτη 100αδα του τελευταίου πίνακα
αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στους πίνακες
του Π.Ο.Φ.Επ.Α., τοποθετούνται πρώτα φαβορί.
12. ΓΕΝΙΚΑ :
α) Η διαιτησία διασφαλίζεται από τους παίκτες.

β) ‘Ολοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα
ή το Δ.Α.Ι και η συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη από μέρους
τους της ευθύνης για την Υγεία τους.
γ) Η οργανωτική επιτροπή απαρτίζεται από τους :
 Γεώργιο Πανουκίδη Πρόεδρο Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, τηλ. 6977 823917
 Κωνσταντίνο Χρήστου Πρόεδρο Α.Σ. Φ.Ε.Α Ιωαννίνων, τηλ. 6973 029901
 Άγγελο Κοσμά Αντιπρόεδρο Α.Σ . Φ.Ε.Α Ιωαννίνων, τηλ. 6936 584036
 Θεολόγο Καπετανίδη μέλος Α.Σ. Φ.Ε.Α Ιωαννίνων, τηλ. 6942 641519
13. ΧΡΗΣΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ :
Η αθλητική ή Αστυνομική ταυτότητα.
Ατομική ρακέτα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας
(ITTF),χωρίς εξογκώματα, εσοχές, χαρακιές, φθορές στην επιφάνεια των ελαστικών
ή στο ξύλινο δίσκο. Λάστιχα χρώματος μαύρου – κόκκινου με σήμα της ITTF.
Αναγραφή συνθημάτων, αυτοκόλλητα κ.τ.λ. απαγορεύονται.
Το πρωτάθλημα είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και τα αποτελέσματα
των ατομικών αγωνισμάτων και μόνο, λαμβάνονται υπόψη στους Πίνακες
Αξιολόγησης του Ομίλου.
Μετά το πέρας των αγώνων, το βράδυ του Σαββάτου 18 Μαϊου 2019 και ώρα
20.30, θα λάβει χώρα συνεστίαση των παικτών, φίλων και συνοδών των
αθλητών/τριών.
Βούλα, 8 Απριλίου 2019
Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταύρος Πλακαντωνάκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μανώλης Κολυμπάδης

