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15η ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ  
AΣΣΙΚΗ & ΝΟΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ο Ρανελλινιοσ Ομιλοσ Φίλων Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.) προκθρφςςει το: 
 

Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών – Αθλητριών (2021-2022) για την  
Αττική και τισ λοιπζσ περιφζρειεσ τησ Νότιασ Ελλάδοσ (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννηςοσ, Κρήτη) 

 
Οι αγώνεσ αυτοί δεν είναι προκριματικοί για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 

 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Βετράνοι και ανεξάρτθτοι Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ, κάτοχοι Ελλθνικισ υπθκοότθτασ ι/και 

ικαγζνειασ (ςφμφωνα μα τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14 του εςωτερικοφ κανονιςμοφ) κακϊσ 
και αλλοδαποί παίκτεσ που διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ζχουν κλείςει το 40ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ ι κα το κλείςουν οποτεδιποτε εντόσ του ζτουσ 2022 (ζτοσ γζννθςθσ 1982 και 
παλαιότερα) 

2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

2.1 ΑΝΔΡΩΝ 

α. 40 ζωσ και 49 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1973 ζωσ και 1982). 
β. 50 ζωσ και 59 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1963 ζωσ και  1972). 
γ. 60 ζωσ και 64 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1958 ζωσ και  1962). 
δ. 65 ζωσ και 69 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1953 ζωσ και  1957). 
ε. 70+ ετϊν (γεννθκζντεσ το ζτοσ 1952 και παλαιότερα). 

2.2 ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ςτ. Ενιαία θλικιακι κατθγορία 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

αββατοκφριακο 19 και 20 Φεβρουαρίου 2022, ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Διμου 
Βοφλασ, οδόσ Λευκάδοσ 1, Βοφλα. Ώρα ζναρξθσ των αγϊνων το Σάββατο ςτισ 16:00 και τθν 
Κυριακι ςτισ 10:00. Οι μζρεσ και τα ακριβι ωράρια των αγϊνων κάκε κατθγορίασ κα 
ανακοινωκοφν με τθν κλιρωςθ. Οι ακλθτζσ/τριεσ κα πρζπει να δθλϊςουν «παρϊν», τουλάχιςτον 
μιςι ϊρα πριν από τθν ζναρξθ των αγϊνων. 

4. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Ρζμπτθ 17/2/2022 ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ 
http://www.pofepa.com.gr/TournamentParticipations/Create 

5. ΚΛΗΡΩΗ 

Ραραςκευι 18/2/2022, ϊρα 10:30 ςτα γραφεία του ομίλου. 

6. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ    

α) Απλόσ Ανδρϊν    
β) Απλόσ Γυναικϊν  
 
 

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


7.  ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ    

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 του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. που κα ιςχφει τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ. 

Η τοποκζτθςθ των φαβορί κα γίνει με το ςφςτθμα «Μαίανδροσ». Ήτοι το πρϊτο 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 ςυμπζςουν ακλθτζσ του ιδίου ςωματείου ςτον ίδιο όμιλο 
εφόςον ο αρικμόσ των ομίλων είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του αρικμοφ των ακλθτϊν από το ίδιο 
ςωματείο.  

Στθ Βϋφάςθ οι ακλθτζσ – τριεσ, που κατζκτθςαν τθν 1θ και 2θ κζςθ των ομίλων κα αναμετρθκοφν 
ςε απλό knock out αγϊνα. 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 πρϊτο αγϊνα, κατά ςειρά, οι πρϊτοι των ομίλων και αυτοί που ιταν ςτον ίδιο 
όμιλο.  

Νικθτισ ςε κάκε περίπτωςθ είναι ο καλφτεροσ των 5 ςετ (best of five).   

8. ΕΠΑΘΛΑ  

Κφπελλο ςτουσ 1ουσ κάκε κατθγορίασ. Δίπλωμα και Μετάλλιο ςτουσ 1ουσ , 2ουσ και 3ουσ. 

9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Κάκε παίκτθσ/παίκτρια κα καταβάλει το ποςό των € 10 ωσ δικαίωμα ςυμμετοχισ. Σε κάκε 
ςυμμετζχοντα κα προςφερκοφν ζνα αναμνθςτικό μπλουηάκι και ζνα μπουκαλάκι νερό. Το 
παράβολο μπορεί να καταβλθκεί και λίγο πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων.  

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για να ιςχφςουν οι πιο πάνω αναφερόμενεσ κατηγορίεσ θα πρζπει να υπάρχουν το ελάχιςτο 6 
δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν κάκε κατθγορία. Με αρικμό ςυμμετοχϊν μικρότερο του 6, θ 
κατθγορία ςυγχωνεφεται, με τθν αμζςωσ μικρότερθ.  

11. ΓΕΝΙΚΑ 

α) Η διαιτθςία διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ 

β) Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν Αςτυνομικι τουσ Ταυτότθτα ι το ΔΑΙ 
και να ζχουν θεωρημζνη και ςε ιςχφ την Κάρτα Τγείασ Αθλητή.  

γ) Κάκε ακλθτισ/τρια ςυμμετζχει αποκλειςτικά ςτθν κατθγορία που ανικει. Ήτοι, δεν 
επιτρζπεται θ εκελοφςια αλλαγι θλικιακισ κατθγορίασ κατά τθ διλωςθ του/τθσ 
ακλθτι/τριασ. Κατ’ εξαίρεςθ, αν λόγω ςυμμετοχϊν δεν διεξαχκεί θ κατθγορία των γυναικϊν, 
αυτζσ εφόςον το επικυμοφν, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν αντίςτοιχθ θλικιακι κατθγορία 
των ανδρϊν. 

δ) Τα ονόματα των ακλθτϊν και οι κλθρϊςεισ τθσ Α’ φάςθσ κα είναι αναρτθμζνα ςε πίνακα. 
Διευκρινίηεται πωσ, εάν κάποιοσ ακλθτισ - ακλιτρια δεν προςζλκει ζγκαιρα ςτο χϊρο των 
αγϊνων ϊςτε να πιςτοποιιςει τθν παρουςία του/τθσ με υπογραφι ςε αναρτθμζνο πίνακα, 
μζνει εκτόσ αγϊνων. 

ε)  Στουσ αγϊνεσ ςυμμετζχουν ακλθτζσ/τριεσ που προζρχονται αποκλειςτικά από τισ περιφζρειεσ 
Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου και Κριτθσ. Η περιφζρεια θ οποία ανικει ο/θ 



ακλθτισ/τρια, είναι αυτι όπου αγωνίηεται θ ομάδα ςτθν οποία ζχει δθλωκεί. Αν δεν 
αγωνίηεται ςε κάποια ομάδα τότε λαμβάνεται υπόψθ θ μόνιμθ κατοικία του. 

η) Βετεράνοι ακλθτζσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 100άδα του τελευταίου δθμοςιευμζνου 
πίνακα αξιολόγθςθσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ανεξάρτθτα από τθ κζςθ που κατζχουν ςτουσ πίνακεσ 
του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α., τοποκετοφνται πρϊτα φαβορί. 

 

12. ΧΡΗΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΤΜΕΝΟΤ 

 Η Ακλθτικι ι Αςτυνομικι Ταυτότθτα 

 Ατομικι ακζτα, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ (ITTF), χωρίσ 
εξογκϊματα, εςοχζσ, χαρακιζσ, φκορζσ ςτθν επιφάνεια των ελαςτικϊν ι ςτον ξφλινο 
δίςκο, λάςτιχα χρϊματοσ μαφρου-κόκκινου με ςιμα τθσ ITTF. Αναγραφι ςυνκθμάτων, 
αυτοκόλλθτα κτλ, απαγορεφονται. 

13. Μζτρα προςταςίασ κατά COVID-19 

Θα τθρθκοφν οι Γενικζσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΑ και το υγειονομικό πρωτόκολλο τθσ ΕΦΟΕΡΑ που είναι 
αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (gga.gov.gr). 

 Το πρωτάκλθμα είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελζςματά του 
λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ του Ομίλου. 

 

Βοφλα, 2/2/2022 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. 

 

   Ο Ρρόεδροσ                                                                         Ο Γ. Γραμματζασ 
  

Ρλακαντωνάκθσ Σταφροσ                                                        Θεόδωροσ Θεοδωρίδθσ 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

