
Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Τ  Ξ  Η 

14θσ ΦΙΛΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ   

ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ / ΑΝΕΞΑΡTΗΣΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ & ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΕΣΟΤ 2022 

Ο Πανελλινιοσ Όμιλοσ Φίλων Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Π.Ο.Φ.Επ.Α.), ζχοντασ υπ’ όψθ τον 
εςωτερικό κανονιςμό διοργάνωςθσ των πρωτακλθμάτων του, 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

τθν 14θ Φιλικι υνάντθςθ ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ περιόδου 2020-2022 ςτθν κατθγορία 
Βετεράνων/Ανεξάρτθτων ανδρϊν & γυναικϊν και για τισ ςυναντιςεισ: 

α. Διπλοί Αγϊνεσ ΑΝΔΡΩΝ με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ ςυμπαίκτθ 

β. Διπλοί Αγϊνεσ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ με ηευγάρια κατόπιν κλιρωςθσ ςυμπαίκτθ 

γ. Διπλοί Αγϊνεσ ΓΤΝΑΙΚΩΝ με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ ςυμπαίκτριασ 

δ. Διπλοί Αγϊνεσ ΜΕΙΚΣΩΝ (ανδρϊν & γυναικϊν) με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ ςυμπαίκτθ/τριασ 
 
με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

  
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
  
Ζχουν όλοι οι παίκτεσ και παίκτριεσ που δθλϊκθκαν ςτα ομαδικά πρωτακλιματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. 
όλων των περιφερειϊν, όςοι / όςεσ ζλαβαν μζροσ ςτουσ ατομικοφσ αγϊνεσ Ανεξάρτθτων και 
Βετεράνων ακλθτϊν / ακλθτριϊν του Π.Ο.Φ.Επ.Α., τθν περίοδο 2020-2022, κακϊσ και όςοι άλλοι 
Βετεράνοι ι Ανεξάρτθτοι ακλθτζσ κελιςουν να ςυμμετάςχουν. 
  
Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι εν ενεργεία ακλθτζσ που ανικουν ςτθν δφναμθ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
και θ θλικία τουσ είναι κάτω των 40 ετϊν. 

  
2.ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

α. Διπλοί Αγϊνεσ ΑΝΔΡΩΝ με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ ςυμπαίκτθ 

β. Διπλοί Αγϊνεσ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ με ηευγάρια κατόπιν κλιρωςθσ ςυμπαίκτθ 

γ. Διπλοί Αγϊνεσ ΓΤΝΑΙΚΩΝ με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ ςυμπαίκτριασ 

δ. Διπλοί Αγϊνεσ ΜΕΙΚΣΩΝ (ανδρϊν & γυναικϊν) με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ ςυμπαίκτθ/τριασ 
  

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
  
Οι Διπλοί Αγϊνεσ Γυναικϊν και οι Διπλοί Αγϊνεσ Μεικτϊν, κα διεξαχκοφν το άββατο 2/4/2022 με 
ώρα ζναρξθσ 15:30 και οι Διπλοί Αγϊνεσ Ανδρϊν με διλωςθ και Ανδρϊν-Γυναικϊν με κλιρωςθ, τθν 
Κυριακι 3/4/2022 με ώρα ζναρξθσ 9:30.  
Όλοι οι αγϊνεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Διμου Βάρθσ-
Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ (Λευκάδοσ 1, Βοφλα). 



  
4.ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
  
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να αποςταλοφν ςτο e-mail info@pofepa.gr το αργότερο μζχρι τθν 
Πζμπτθ 31/3/2022. 
 
5.ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

  
α. Διπλοί Αγώνεσ ΑΝΔΡΩΝ,  ΓΤΝΑΙΚΩΝ και ΜΕΙΚΣΩΝ με ηευγάρια κατόπιν διλωςθσ 

 ςυμπαίκτθ. 

 Σα ηευγάρια που κα αγωνιςτοφν κα πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι εκ των προτζρων. 

 Θα υπάρξει μια μόνο ενιαία κατθγορία για όλεσ τισ θλικίεσ και ταυτόχρονα για Βετεράνουσ - 
Ανεξάρτθτουσ. 

 Ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετοχϊν, θ πρϊτθ φάςθ των αγϊνων κα γίνει ςε ομίλουσ και ςτθν 
ςυνζχεια με το ςφςτθμα του απλοφ αποκλειςμοφ (ΝΟΚ-ΑΟΤΣ). 

 Κατα τθν κλιρωςθ των ομίλων δεν κα υπάρξουν φαβορί. 
 
β. Διπλοί Αγώνεσ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ με κλιρωςθ ςυμπαίκτθ/τριασ. 

  

 Όςοι και όςεσ επικυμοφν να αγωνιςτοφν κα πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι εκ των προτζρων. 

 χθματιςμόσ ηευγαριϊν : 
Οι ακλθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ και μπαίνουν ςε αντίςτοιχεσ κλθρωτίδεσ. τθν 
πρϊτθ ομάδα ςυμμετζχουν κατά ςειρά οι ακλθτζσ/τριεσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 
εκατοντάδα του πίνακα αξιολόγθςθσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και εν ςυνεχεία μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο 
μιςόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων, λαμβάνεται υπόψθ ο Γενικόσ Πίνακασ αξιολόγθςθσ του 
Π.Ο.Φ.Επ.Α. (ο μεικτόσ ςτθν περίπτωςθ που ςυμμετζχουν ακλθτζσ από διαφορετικζσ 
περιφζρειεσ). Όλοι οι υπόλοιποι ακλθτζσ μπαίνουν ςτθ δεφτερθ κλθρωτίδα.  

Η επιτροπι κλθρϊςεων κατά τθν κρίςθ τθσ μπορεί να ςυμπεριλάβει ςτθν πρϊτθ κλθρωτίδα και 
ακλθτζσ που δεν εμπίπτουν ςτισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ αλλά με βάςθ τθν παρουςία τουσ 
και τισ επιτυχίεσ τουσ ςτο χϊρο, να αξιολογοφνται ωσ ακλθτζσ πρϊτθσ δυναμικότθτασ.  

Σα ηευγάρια κα ςχθματιςτοφν φςτερα από κλιρωςθ ενόσ παίκτθ από τθν πρϊτθ κλθρωτίδα και ενόσ 
άλλου από τθν δεφτερθ. 

Ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετοχϊν, θ πρϊτθ φάςθ των αγϊνων κα γίνει ςε ομίλουσ των 3 ι 4 και 
ςτθν ςυνζχεια με το ςφςτθμα του απλοφ αποκλειςμοφ (ΝΟΚ-ΑΟΤΣ). 
  
6. ΚΛΗΡΩΗ 

Η κλιρωςθ των ηευγαριϊν κακϊσ και των ομίλων κα γίνουν τθν Παραςκευι 1/4/2022 ϊρα 10:00, 
ςτα γραφεία του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και δεν κα υπάρξουν φαβορί. 
  
7.ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

Βαρφνουν τουσ μετακινοφμενουσ παίκτεσ / παίκτριεσ. 
  

mailto:info@pofepa.gr


8.ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ και τισ παίκτριεσ. 
 
9.ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμθκοφν κφπελλα, μετάλλια και διπλϊματα ςτουσ πρωτακλθτζσ και μετάλλια και διπλϊματα 
ςτα δεφτερα και τρίτα ηευγάρια και των 2 κατθγοριϊν. 
  
10.ΓΕΝΙΚΑ 
  

 Σο παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα 5 € ανά άτομο για όλα τα αγωνίςματα. 

 Ολοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν κεωρθμζνθ και ςε ιςχφ τθν Κάρτα Τγείασ Ακλθτι.  

 Για τυχόν ανακφπτοντα κζματα που δεν καλφπτονται από τθν παροφςα προκιρυξθ και τον 
Εςωτερικό Κανονιςμό Π.Ο.Φ.Επ.Α., υπεφκυνο για τθν επίλυςι τουσ είναι το Δ.. του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 
 

11. ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ COVID-19 

Θα τθρθκοφν οι Γενικζσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΑ και το υγειονομικό πρωτόκολλο τθσ ΕΦΟΕΠΑ που είναι 
αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (gga.gov.gr). 

 
 

 
Βοφλα, 7 Μαρτίου 2022 

                 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

  

         ταφροσ Πλακαντωνάκθσ                                                Θεόδωροσ Θεοδωρίδθσ 

 

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

