
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΚΥΠΕΛΛΟΥ Π.Ο.Φ.Επ.Α. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 2019 - 2020 

Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) έχοντας υπόψη τον 
Εσωτερικό Κανονονισμό διοργάνωσης των πρωταθλημάτων του και σε συνεργασία με την 
Ελληνική Φίλαθλο Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ και ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
 
Το Κύπελλο Π.Ο.Φ.Επ.Α. Βετεράνων / Ανεξάρτητων ανδρών - γυναικών 2019 - 2020 περιφέρειας 
Αττικής. Οι όροι διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου έχουν ως εξής:  
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εχουν όλες οι ομάδες που έλαβαν μέρος στο περσινό Κύπελλο ή στα ομαδικά Π.Ο.Φ.Επ.Α., καθώς 
επίσης και όσες νέες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή.  

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pofepa.com.gr/ 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μέχρι ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/2019.  

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Κύπελλο Βετεράνων/Ανεξάρτητων Ανδρών-Γυναικών.  

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν με το σύστημα του απλού νοκ-αουτ. Οι ομάδες της Β’ κατηγορίας 
συμμετέχουν από τη φάση των 64 και οι ομάδες των Α1 και Α2 κατηγοριών από τη φάση των 32 
ομάδων. 

Η κυπελλούχος ομάδα της Αττικής θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος για την ανάδειξη της Κυπελλούχου Ελλάδας Π.Ο.Φ.Επ.Α., καθώς επίσης θα 
αγωνιστεί και με την Πρωταθλήτρια ομάδα της Αττικής σε αναμέτρηση για το Super Cup. 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής της Κυπελλούχου ομάδας, στα play-offs του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος, τη θέση της λαμβάνει η επόμενη ομάδα της κατάταξης που θα δηλώσει 
συμμετοχή (μέχρι την 3η θέση). 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Όπως αυτό αναγράφεται στο άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού.  

Τα τέσσερα (4) φαβορί θα προκύψουν με βάση την ομαδική αξιολόγηση η οποία προκύπτει από 
το άθροισμα των βαθμών των τριών πρώτων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία αθλητών/τριων, 
βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου πίνακα αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 

5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τις μετακινούμενες ομάδες. 

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες των ομάδων.  

 

http://www.pofepa.com.gr/


7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα καθοριστούν κατά την ημέρα της κλήρωσης, που θα 
γίνει την Τρίτη 10/9/2019  και ώρα 18:00 στα Γραφεία του Άρη Βούλας παρουσία των υπευθύνων 
των ομάδων.  

8. ΕΠΑΘΛΑ 

Στον 1ο  νικητή θα απονεμηθεί Κύπελλο – μετάλλια - διπλώματα και στους 2ους - 3ους μετάλλια και 
διπλώματα (θα διεξαχθεί και μικρός τελικός).  

9. ΓΕΝΙΚΑ 

 Κάθε ομάδα θα καταβάλει το ποσό των 10 € ως δικαίωμα συμμετοχής. 

 Αν οι ομάδες Γυναικών που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι λιγότερες από 4 (τέσσερις) τότε 
αυτές μπορούν να λάβουν μέρος (αν το επιθυμούν) στο Κύπελλο Ανδρών. 

 Ολοι οι αθλητές (αθλήτριες) θα πρέπει να έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020. 

 Κάθε αθλητής/αθλήτρια για να μπορεί να συμμετάσχει στα ομαδικά αγωνίσματα, θα 
πρέπει να είναι κάτοχος/η Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας του Π.Ο.Φ.Επ.Α. Όλα τα Δελτία 
των αθλητών για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να είναι θεωρημένα για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020. 

 Κάθε αθλητής   προκειμένου να συμμετάσχει στους αγώνες της διοργάνωσης θα πρέπει να  
συμπληρώσει και να  υπογράψει  το έντυπο ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Π.Ο.Φ.Επ.Α. το οποίο αποστέλλεται  με μέριμνα του υπεύθυνου κάθε ομάδας στον 
Π.Ο.Φ.Επ.Α.  με τις  δηλώσεις συμμετοχής. 

 Ο εξοπλισμός των παικτών (λάστιχα-ρακέτες κλπ) πρέπει να είναι εγκεκριμένος βάσει της 
ισχύουσας λίστας της ΙΤΤF τη στιγμή των αγώνων.  

 Στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά μπαλάκια *** 

 Τα τραπέζια που θα διεξάγονται οι αγώνες θα είναι αναγνωρισμένου οίκου του εμπορίου, 
πάχους 22 ή 25mm. 

 Συνιστάται στους υπευθύνους των ομάδων να διαβάσουν προσεκτικά τον Εσωτερικό 
Κανονισμό του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που υπάρχει στον ιστότοπο του Ομίλου www.pofepa.gr  

 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. 

Βούλα, 1 Ιουλίου 2019 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Για να κατεβάσετε το έντυπο “ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Επ.Α.” κάντε κλικ ΕΔΩ 

 

http://files.ping-pong.gr/GENERAL/KARTA-YGEIAS.pdf
http://www.pofepa.gr/
http://files.ping-pong.gr/GENERAL/GDPR.pdf

