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ΡΟΚΗΥΞΗ
1 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΝΟΥΑ
ΒΕΤΕΑΝΩΝ & ΑΝΕΞΑΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ου

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΑ ΑΘΗΝΑΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΗΣ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΑ, προκθρφςςει το
1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΝΟΥΑ
ΒΕΤΕΑΝΩΝ & ΑΝΕΞΑΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΑ
ΑΘΗΝΑΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΗΣ,
για ΒΕΤΕΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΥΣ
ςτισ 26 – 28 Οκτωβρίου 2019, ςτο Βυηαντινό Ακλθτικό Κζντρο
(οδόσ Μεγάλθσ του Γζνουσ Σχολισ 10, Άλιμοσ),
ςτθν αίκουςα «ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΓΙΩΤΗΣ»
1. Δικαίωμα Συμμετοχήσ
* Στθν κατθγορία των Βετεράνων, Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ εγγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ
τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α ςτθν Ελλάδα ι του αντίςτοιχου φορζα άλλθσ χώρασ, που με διλωςι
τουσ είχαν ι ζχουν Ακλθτικό Δελτίο και ζχουν κλείςει το 40ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ,
δθλαδι ζχουν γεννθκεί πριν το 1978.
* Στθν κατθγορία των Ανεξάρτθτων, Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ Ζλλθνεσ πολίτεσ κακώσ
και αλλοδαποί παίκτεσ που διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ζχουν γεννθκεί πριν το
2000 και οι οποίοι δεν είχαν ποτζ Ακλθτικό Δελτίο ςε Σωματείο εγγεγραμμζνο ςτθ
δφναμθ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ι άλλθσ Ομοςπονδίασ ξζνθσ χώρασ.
2. Κατηγορίεσ
ΒΕΤ - 1 Βετεράνων Ακλθτών 40 - 49 ετών (γεννθκζντεσ 1970 - 1979)
ΒΕΤ - 2 Βετεράνων Ακλθτών 50 - 59 (γεννθκζντεσ 1960 - 1969)
ΒΕΤ - 3 Βετεράνων Ακλθτών 60 + (γεννθκζντεσ ζωσ 1959)
ΑΝΕ - 1 Ανεξαρτιτων Ακλθτών 18 - 39 ετών (γεννθκζντεσ 1980 - 2001)
ΑΝΕ - 2 Ανεξάρτθτων Ακλθτών 40 - 49 ετών (γεννθκζντεσ 1970 - 1979)
ΑΝΕ - 3 Ανεξάρτθτων Ακλθτών 50 - 59 (γεννθκζντεσ ζωσ 1960 - 1969)
ΑΝΕ - 4 Ανεξάρτθτων Ακλθτών 60 + (γεννθκζντεσ ζωσ 1959)
ΓΥΝ - ΑΝΕ Ανεξάρτθτων Γυναικών Ακλθτριών, ενιαία κατθγορία για όλεσ τισ θλικίεσ
(όςεσ επικυμοφν μποροφν να ςυμμετάςχουν και ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ των
ανδρών).
ΓΥΝ-ΒΕΤ Βετεράνων Γυναικών Ακλθτριών, ενιαία κατθγορία για όλεσ τισ θλικίεσ (όςεσ
επικυμοφν μποροφν να ςυμμετάςχουν και ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ των ανδρών).
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3. Δηλώςεισ
Μζχρι τθν Ρζμπτθ 24 Οκτωβρίου Ιουνίου 2019 ςτο e-mail: info@as-pera.gr όπου
πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ςτοιχεία όπωσ, κατθγορία (ΒΕΤ-1, 2, 3,
ΑΝΕ-1, 2, 3, 4, ΓΥΝ-ΑΝΕ, ΓΥΝ-ΒΕΤ), επώνυμο, όνομα, θμερομθνία γζννθςθσ,
τθλζφωνο (κατά προτίμθςθ κινθτό).
4. Αγωνίςματα
α) Απλό Ανδρών
β) Απλό Γυναικών
γ) Διπλό Ανδρών
δ) Διπλό Γυναικών
ε) Μεικτό
5. Κλήρωςη και ςφςτημα διεξαγωγήσ
Οι κλθρώςεισ κα γίνουν τθν Ραραςκευι 25 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 21:00 ςτο
Βυηαντινό Ακλθτικό Κζντρο, όπου μποροφν να παραβρεκοφν όςοι επικυμοφν.
Στθν Α’ φάςθ κα δθμιουργθκοφν όμιλοι των 3 ι 4 ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ. Για
τθν τοποκζτθςθ των «φαβορί» ςτουσ ομίλουσ (δφο ανά όμιλο), κα χρθςιμοποιθκεί ο
Ρίνακασ Αξιολόγθςθσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α και των αντίςτοιχων ομοςπονδιών για τουσ
ενεργοφσ μζχρι και τθν 100θ κζςθ (που κα ιςχφει τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ) και του
Ρ.Ο.Φ.Επ.Α ι αντίςτοιχων φορζων για τουσ ανεξάρτθτουσ και βετεράνουσ. Η
τοποκζτθςθ των φαβορί κα γίνει με το ςφςτθμα «Μαίανδροσ». Δθλαδι το πρώτο
φαβορί ςτον Α’ όμιλο, το δεφτερο ςτον Β’, το 3ο ςτον Γ’, κ.ο.κ. (άρκρο 7.7.2 του ΚΕΔ
τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ των ομίλων κα γίνει κλιρωςθ. Στθ
διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ των ομίλων για τισ κζςεισ 3 - 4, κα γίνει προςπάκεια να
μθν ςυναντθκοφν ακλθτζσ του ιδίου ςωματείου ςτον ίδιο όμιλο εφόςον ο αρικμόσ
των ομίλων είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του αρικμοφ των ακλθτών από το ίδιο
ςωματείο.
Στθ Β΄ φάςθ οι ακλθτζσ – τριεσ, που κατζκτθςαν τθν 1θ και 2θ κζςθ των ομίλων κα
αναμετρθκοφν ςε απλό knockout αγώνα. Φαβορί κα είναι οι νικθτζσ των ομίλων,
ιτοι: 1ο φαβορί ο 1οσ του 1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1οσ του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και κα
τοποκετθκοφν ςτον πίνακα του νοκ-άουτ ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτα εδάφια
7.1.2.4 ζωσ 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλιρωςθ κα γίνει με βάςθ τθν κζςθ
που πιραν οι ακλθτζσ-τριεσ ςτον όμιλο και δεν αγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτον πρώτο
αγώνα, κατά ςειρά, οι πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ιταν ςτον ίδιο όμιλο. Θα
διεξαχκοφν και αγώνεσ πλιρουσ κατάταξθσ ανά θλικιακι κατθγορία, για όςουσ
κατζλαβαν τθν 3θ και 4θ κζςθ, με το ίδιο ςφςτθμα τθσ Β΄ φάςθσ που περιγράφεται
παραπάνω, κατ’ αντιςτοιχία του 1ου με τον 3ο και του 2ου με τον 4ο. Νικθτισ ςε
κάκε περίπτωςθ είναι ο καλφτεροσ των 5 ςετ (best of five).
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6. Κανονιςμοί Διεξαγωγήσ
Θα ιςχφςουν ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Ραιδιάσ, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του
Ρ.Ο.Φ.Επ.Α., κακώσ και ο Κανονιςμόσ διεξαγωγισ Εςωτερικών Ρρωτακλθμάτων τθσ
Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
7. Διαιτηςία
Διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ και τισ παίκτριεσ.
8. Ώρα προςζλευςησ
Για τισ κατθγορίεσ των Ανεξάρτθτων και Γυναικών, 8:30 με ώρα ζναρξθσ των αγώνων
9:00.
Για τισ κατθγορίεσ των Βετεράνων, 13:30 με ώρα ζναρξθσ των αγώνων 14:00.
Τα ακριβι ωράρια κα ανακοινωκοφν μετά τθν κλιρωςθ.
9. Ραράβολο Συμμετοχήσ
Για κάκε ςυμμετζχοντα ορίηεται ςτα 25 €. Θα παρζχονται δωρεάν νερό και ςνακ. Τα
παράβολα ςυμμετοχισ μποροφν να κατατίκενται μζχρι τθν ώρα ζναρξθσ των
αγώνων.
10. Ζπαθλα
Θα απονεμθκοφν Δίπλωμα και Κφπελλο ςτουσ 1ουσ νικθτζσ και Δίπλωμα και
Μετάλλια ςτουσ 2ουσ και 3ουσ.
11. Λοιποί Προι
α) Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν Αςτυνομικι τουσ
Ταυτότθτα ι το κεωρθμζνο Δελτίο Ακλθτικισ Ιδιότθτασ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (για τουσ
ενεργοφσ ακλθτζσ) ι το ΔΑΙ του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν
Κάρτα Υγείασ Ακλθτι και να τθν προςκομίςουν όταν τουσ ηθτθκεί ςτθν γραμματεία
των αγώνων.
β) Για να ιςχφςουν οι παραπάνω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ κα πρζπει να υπάρχουν
το ελάχιςτο 6 δθλώςεισ ςυμμετοχισ ςτθν κατθγορία και να παρευρίςκονται
τουλάχιςτον 6 ακλθτζσ ςτθν ζναρξθ των αγώνων. Με αρικμό ςυμμετοχών μικρότερο
του 6 ςτθν κατθγορία, θ κατθγορία ςυγχωνεφεται με τθν αμζςωσ μικρότερθ ι τθν
αμζςωσ μεγαλφτερθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςε αρικμό ακλθτών και μετά από
ςυνεννόθςθ των παρόντων.
γ) Τα ονόματα των ακλθτών και οι κλθρώςεισ τθσ Α’ φάςθσ κα είναι αναρτθμζνα ςε
πίνακα.
δ) Βετεράνοι ακλθτζσ που βρίςκονται ςτθν πρώτθ 100αδα του τελευταίου πίνακα
αξιολόγθςθσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α και των αντίςτοιχων ομοςπονδιών άλλθσ χώρασ,
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ανεξάρτθτα από τθ κζςθ που κατζχουν ςτουσ πίνακεσ του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α ι αντίςτοιχου
φορζα άλλθσ χώρασ, τοποκετοφνται πρώτα φαβορί.

ε) ΧΗΣΙΜΑ ι ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
* Η Ακλθτικι ι Αςτυνομικι Ταυτότθτα.
* Ατομικι ακζτα (χωρίσ εξογκώματα, εςοχζσ, χαρακιζσ, φκορζσ ςτθν επιφάνεια των
ελαςτικών ι ςτον ξφλινο δίςκο. Λάςτιχα χρώματοσ Μαφρου-Κόκκινου, εγκεκριμζνα,
με ςιμα τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ (ITTF). Αναγραφι ςυνκθμάτων, αυτοκόλλθτα
κτλ, απαγορεφονται.
* Στθ διάρκεια τθσ προπόνθςθσ ςτο χώρο αγώνων, επιτρζπεται οποιαδιποτε
ακλθτικι φόρμα. Στθ διάρκεια των αγώνων, ενδυματολογικά, επιτρζπονται μόνο
παντελονάκια – μπλουηάκια χρώματοσ διαφορετικοφ από εκείνο τθσ μπάλασ (λευκι)
και ΜΑΤ (προτείνονται ςκοφρα χρώματα).
* Ατομικι πετςζτα (χριςιμθ).
ςτ) Κατά τθ διάρκεια των αγώνων κα λειτουργεί κυλικείο.
η) Η αίκουςα κλιματίηεται πλιρωσ. Τα αποδυτιρια και τα ντουσ των εγκαταςτάςεων
του Βυηαντινοφ Ακλθτικοφ Κζντρου κα είναι ςτθ διάκεςθ των ακλθτών.
θ) Θα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικά μπαλάκια 3*
κ) Για τυχόν ανακφπτοντα κζματα που δεν καλφπτονται από τθν παροφςα
προκιρυξθ, υπεφκυνθ για τθν επίλυςι τουσ είναι θ οργανωτικι επιτροπι.
Ρλθροφορίεσ: κ. Πλγα Γεωργοποφλου, τθλ: 210.9932702 & 693.8257278

Για τον Α.Σ. Ρζρα Ακινασ

Η Ρρόεδροσ
Βίκθ Χριςτοφορίδου

Για τον Α.Σ. Ρζρα Κωνςταντινοφπολθσ

Ο Ρρόεδροσ
Απόςτολοσ Χαριηάνοσ

