
Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

1ης ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ   

ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ / ΑΝΕΞΑΡTΗΤΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) και η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων, έχοντας υπ’ όψη τον εσωτερικό κανονισμό διοργάνωσης 
των πρωταθλημάτων του, 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

την 1η Φιλική Συνάντηση ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ περιόδου 2019-2020 στην κατηγορία 
Βετεράνων/Ανεξάρτητων ανδρών & γυναικών και συγκεκριμένα στην κατηγορία 

Διπλοί Αγώνες ΑΝΔΡΩΝ ή ΜΕΙΚΤΟΥ με ζευγάρια κατόπιν δήλωσης συμπαίκτη 
 
με τους ακόλουθους όρους: 

  
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  
Έχουν όλοι οι παίκτες και παίκτριες που δηλώθηκαν στα ομαδικά πρωταθλήματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. 
της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, καθώς και όσοι άλλοι 
Βετεράνοι ή Ανεξάρτητοι αθλητές/τριες της ίδιας περιφέρειας θελήσουν να συμμετάσχουν. 
  
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εν ενεργεία αθλητές που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
και η ηλικία τους είναι κάτω των 40 ετών. 

  
2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

α. Διπλοί Αγώνες ΑΝΔΡΩΝ ή ΜΕΙΚΤΟ με ζευγάρια κατόπιν δήλωσης συμπαίκτη 
  

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
  
Οι Διπλοί Αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 02/02/2020 με ώρα έναρξης 10:30. 

Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 4ου και 8ου Γυμνασίου 
Κοζάνης, Μακρυγιάννη 26 Κοζάνη. 

  
4. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο e-mail Panoukidisgeo@gmail.com το αργότερο 

μέχρι την Πέμπτη 30/01/2020 και ώρα 24:00.  

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
  

α. Διπλοί Αγώνες ΑΝΔΡΩΝ ή ΜΙΚΤΟΥ με ζευγάρια κατόπιν δήλωσης συμπαίκτη.  



 Τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εκ των προτέρων. 

 Τα ζευγάρια θα πρέπει να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητους ή από ένα ανεξάρτητο και ένα 

βετεράνο.  

 Θα υπάρξει μια μόνο ενιαία κατηγορία για όλες τις ηλικίες και ταυτόχρονα για Βετεράνους - 

Ανεξάρτητους.  

 Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, η πρώτη φάση των αγώνων θα γίνει σε ομίλους και στην 

συνέχεια με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ-ΑΟΥΤ).  

 Κατά την κλήρωση των ομίλων δεν θα υπάρξουν φαβορί.  Φαβορί θα υπάρξουν κατά την 

διαδικασία των ΝΟΚ-ΑΟΥΤ. 

Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, η πρώτη φάση των αγώνων θα γίνει σε ομίλους των 3 ή 4 και 

στην συνέχεια με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ-ΑΟΥΤ).  

6. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση των ομίλων θα γίνει την Κυριακή 02/02/2020 ώρα 10:00, στον χώρο διεξαγωγής των 
αγώνων και δεν θα υπάρξουν φαβορί. 
  
6.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Βαρύνουν τους μετακινούμενους παίκτες / παίκτριες. 
  
7.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες. 
 
8.ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στους πρωταθλητές και μετάλλια και διπλώματα 
στα δεύτερα και τρίτα ζευγάρια. 
  
9.ΓΕΝΙΚΑ 
  
 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 5 € ανά άτομο για όλα τα αγωνίσματα. 
 Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή το ΔΑΙ   

και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ την Κάρτα Υγείας Αθλητή.  
 Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Π.Ο.Φ.Επ.Α., υπεύθυνο για την επίλυσή τους είναι η επιτροπή αγώνων. 
 

Κοζάνη, 10 Ιανουαρίου 2020 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         Σταύρος Πλακαντωνάκης                                                     Θεόδωρος Θεοδωρίδης 

Επιτροπή Αγώνων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε. 

                       Γεώργιος Πανουκίδης                                                                     Ιωάννης Κάτσενος 


