ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
6o ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α.
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018-2019
Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) έχοντας υπόψη τον
Εσωτερικό Κανονισμό διοργάνωσης των πρωταθλημάτων του,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ και ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
τo 6o Κύπελλο Ομαδικών Συναντήσεων Π.Ο.Φ.Επ.Α., με ομάδες από την περιφέρεια Αττικής, που
απαρτίζονται αποκλειστικά από ανεξάρτητους αθλητές/τριες, με τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εχουν οι ομάδες που συμμετείχαν στα ομαδικά αγωνίσματα της περιόδου 2018-2019 και στη
σύνθεσή τους έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητους αθλητές και αθλήτριες.
2. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πέμπτη 20/6/2019 στο e-mail: info@pofepa.gr
3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με τις συμμετοχές. Επικεφαλής των
ομίλων (φαβορί) θα τοποθετηθούν δύο ομάδες με βάση την αξιολόγηση κάθε ομάδας (team
ranking). Η αξιολόγηση μιας ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των ατομικών βαθμών των
τριών με την υψηλότερη βαθμολογία παικτών της.
Η τοποθέτηση των φαβορί θα γίνει με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το πρώτο φαβορί στον Α’
όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το 3ο στον Γ’, κ.ο.κ.. Για τις υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει
κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων για τις θέσεις 3-4, δεν θα συμπέσουν ομάδες
του ιδίου σωματείου στον ίδιο όμιλο εφόσον ο αριθμός των ομίλων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
αριθμού των ομάδων από το ίδιο σωματείο.
Στη Β΄φάση οι ομάδες, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα αναμετρηθούν σε
απλό knock out αγώνα. Φαβορί θα είναι οι νικήτριες των ομίλων, ήτοι: 1ο φαβορί η 1η του 1ου
ομίλου, 2ο φαβορί η 1η του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και θα τοποθετηθούν στον πίνακα του νοκ-άουτ
στις θέσεις που προβλέπονται. Η κλήρωση θα γίνει με βάση τη θέση που πήραν οι ομάδες στον
όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και
αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Θα εφαρμοστεί σύστημα αγώνων με 5 απλούς και 2 διπλούς αγώνες με προκαθορισμένο
σχηματισμό.
Η γηπεδούχος ομάδα δηλώνει τους παίχτες της στο A, B, C και η φιλοξενούμενη στο X, Y, Z.
Το σύστημα των αγώνων είναι A-X, B-Y, C-Z, D1(C/A-Y/X), B-Z, C-Y, D2(B/A-Z/X).
Κάθε ομάδα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 3 έως 5 παίκτες (αλλαγή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μετά το C-Z).
Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει 4 νίκες στους συνολικά 7 αγώνες που θα
διεξαχθούν.

5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τις μετακινούμενες ομάδες.
6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες των ομάδων.
7. ΚΛΗΡΩΣΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι κληρώσεις των ομίλων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στα γραφεία
του Ομίλου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιουνίου, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου 3Β, (Λευκάδος 1, Βούλα). Συγκεκριμένα, ανάλογα και με τις
δηλώσεις συμμετοχής, προβλέπεται η Α΄φάση (όμιλοι) να διεξαχθεί το Σάββατο 22 Ιουνίου με
ώρα έναρξης 15:00 και η Β’ φάση (νόκ-αουτ) την Κυριακή 23 Ιουνίου με ώρα έναρξης 10:00.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Στον 1ο νικητή θα απονεμηθεί Κύπελλο – μετάλλια - διπλώματα και στους 2ους-3ους μετάλλια
και διπλώματα.
9. ΓΕΝΙΚΑ
 Για να πραγματοποιηθεί το τουρνουά θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον 6
ομάδες. Ανάλογα με το πλήθος των συμμετοχών ενδέχεται οι αγώνες να γίνουν μόνο
Κυριακή.
 Κάθε ομάδα θα καταβάλει το ποσό των 10 € ως δικαίωμα συμμετοχής.
 Ολοι οι αθλητές (αθλήτριες) συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη.
 Ο εξοπλισμός των παικτών (λάστιχα-ρακέτες κλπ) πρέπει να είναι εγκεκριμένος βάσει της
ισχύουσας λίστας της ΙΤΤF τη στιγμή των αγώνων.
 Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Π.Ο.Φ.Επ.Α. υπεύθυνο για την επίλυσή τους είναι το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Το κύπελλο είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελέσματά του λαμβάνονται
υπόψη στους Πίνακες Αξιολόγησης του Ομίλου, με συντελεστή βαρύτητας 2,00.

Βούλα, 12 Ιουνίου 2019
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