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ΒΕΤΕΑΝΩΝ / ΑΝΕΞΑΤΗΤΩΝ ΑΝΔΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020 - 2021
Ο Πανελλινιοσ Όμιλοσ Φίλων Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Π.Ο.Φ.Επ.Α.) ζχοντασ υπόψθ τον
Εςωτερικό Κανονονιςμό διοργάνωςθσ των πρωτακλθμάτων του και ςε ςυνεργαςία με τθν
Ελλθνικι Φίλακλο Ομοςπονδία Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ και ΔΙΟΓΑΝΩΝΕΙ
Σισ Ομαδικζσ υναντιςεισ Π.Ο.Φ.Επ.Α. Βετεράνων / Ανεξάρτθτων ανδρϊν - γυναικϊν περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ 2020 - 2021 με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και προχποκζςεισ:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ζχουν ομάδεσ που προζρχονται από τουσ νομοφσ ΑΧΑΪΑ, ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΘΛΕΙΑ,
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ, ΗΑΚΤΝΘΟΤ ΚΑΙ ΛΕΤΚΑΔΟ οι δε παίκτεσ των ομάδων μποροφν να αποτελοφνται
από ανεξάρτθτουσ και βετεράνουσ ακλθτζσ/τριεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τουσ Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ.
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.pofepa.com.gr/
ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ, μζχρι ΤΗΝ ΡΑΑΣΚΕΥΗ 4/9/2020.
3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Ομαδικζσ υναντιςεισ Βετεράνων / Ανεξάρτθτων Ανδρϊν - Γυναικϊν.
α) Αν το πλικοσ των ομάδων που δθλϊνουν ςυμμετοχι είναι μζχρι και 11, οι ςυναντιςεισ κα
διεξαχκοφν με το ςφςτθμα ζνασ προσ όλουσ ςε αγϊνεσ ενόσ γφρου. το τζλοσ του
πρωτακλιματοσ, οι τζςςερισ (4) πρϊτεσ ομάδεσ κα παίηουν Play Off (όλοι με όλουσ) για τθν
ανάδειξθ του πρωτακλθτι και για τθν τελικι τουσ κατάταξθ. Οι ομάδεσ που κα τερματίςουν ςτισ
τζςςερισ (4 ) τελευταίαεσ κζςεισ κα παίηουν κι αυτζσ μεταξφ τουσ Play Out.
β) Αν το πλικοσ των ομάδων που δθλϊνουν ςυμμετοχι είναι από 12 ζωσ 15, οι ςυναντιςεισ κα
διεξαχκοφν με το ςφςτθμα ζνασ προσ όλουσ ςε αγϊνεσ ενόσ γφρου, χωρίσ Play Off.
γ) Αν το πλικοσ των ομάδων που δθλϊνουν ςυμμετοχι είναι από 16 και πάνω, κα δθμιουργθκεί
και Β’ κατθγορία, όπου θ Α’ κατθγορία κα απαρτίηεται από 10 ομάδεσ (οι 8 που ςυμμετείχαν τθν
περίοδο 2019-20 και οι 2 που ανζβθκαν από τθ Βϋκατθγορία τθσ ίδιασ περιόδου) και θ Β’
κατθγορία από όλεσ τισ υπόλοιπεσ. Οι ςυναντιςεισ τθσ Α’ κατθγορίασ κα διεξαχκοφν με το
ςφςτθμα ζνασ προσ όλουσ ςε αγϊνεσ ενόσ γφρου και τθσ Β’ κατθγορίασ ςε δφο γφρουσ, χωρίσ Play
Off.
Οι αγϊνεσ Play Off και Play Out (αν γίνουν) κα διεξαχκοφν ςτισ αντίκετεσ ζδρεσ από αυτζσ τθσ
κανονικισ διάρκειασ του πρωτακλιματοσ και οι ομάδεσ κα μεταφζρουν τα αποτελζςματα των
αναμετριςεων τθσ κανονικισ διάρκειασ.
Μετά τα Play Off και τα Play Out και των δφο κατθγοριϊν, με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ, οι δφο
τελευταίεσ ομάδεσ τθσ Α1 κατθγορίασ κα υποβιβαςτοφν ςτθν Β’ και οι δφο πρϊτεσ τθσ Β’
κατθγορίασ κα ανεβαίνουν ςτθν Α’.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οπωσ αυτό αναγράφεται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό.
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Σα ζξοδα μετακίνθςθσ βαρφνουν τισ μετακινοφμενεσ ομάδεσ.
6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ των ομάδων.
7. ΗΜΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των αγϊνων κα κακοριςτοφν κατά τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ, που κα
γίνει τθν Τρίτη 8/9/2020 και ϊρα 18:00 ςτα Γραφεία του Άρθ Βοφλασ παρουςία των υπευκφνων
των ομάδων.
8. ΕΡΑΘΛΑ
τον 1ο νικθτι κα απονεμθκεί Κφπελλο – μετάλλια - διπλϊματα και ςτουσ 2ουσ - 3ουσ μετάλλια και
διπλϊματα.
Θ πρωτακλιτρια ομάδα κα ςυμμετάςχει ςτα play offs του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ του
Π.Ο.Φ.Επ.Α. για τθν ανάδειξθ τθσ πρωτακλιτριασ ομάδασ ςτθν Ελλάδα.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ τθσ πρωτακλιτριασ ομάδασ, ςτα play-offs του Πανελλθνίου
Πρωτακλιματοσ, τθ κζςθ τθσ λαμβάνει θ επόμενθ ομάδα τθσ κατάταξθσ που κα δθλϊςει
ςυμμετοχι (μζχρι και τθν 3θ κζςθ).
9. ΓΕΝΙΚΑ













Κάκε νεοςφςτατθ ομάδα ι ομάδα που αλλάηει ονομαςία κα καταβάλει το ποςό των 30 € ωσ
δικαίωμα ςυμμετοχισ. Όλεσ οι υπόλοιπεσ ομάδεσ δεν κα καταβάλουν παράβολο
ςυμμετοχισ.
Ολοι οι ακλθτζσ (ακλιτριεσ) κα πρζπει να ζχουν κεωρθμζνθ Κάρτα Τγείασ για τθν τρζχουςα
αγωνιςτικι περίοδο 2020-2021.
Κάθε αθλητήσ/αθλήτρια για να μπορεί να ςυμμετάςχει ςτα ομαδικά αγωνίςματα, θα
πρζπει να είναι κάτοχοσ/η Δελτίου Αθλητικήσ Ιδιότητασ του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. Πλα τα Δελτία
των αθλητών για να είναι ζγκυρα, θα πρζπει να είναι θεωρημζνα για την τρζχουςα
αγωνιςτική περίοδο 2020-2021.
Κάκε ακλθτισ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτουσ αγϊνεσ τθσ διοργάνωςθσ κα πρζπει να
ςυμπλθρϊςει και να υπογράψει το ζντυπο ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ ΣΟΤ
Π.Ο.Φ.Επ.Α. το οποίο αποςτζλλεται με μζριμνα του υπεφκυνου κάκε ομάδασ. Όςοι ζχουν
ιδθ αποςτείλλει το ζντυπο παλαιότερα δεν χρειάηεται να το ξαναςτείλουν (όςοι και όςεσ το
ζχουν προςκομίςει δεν χρειάηεται να το ξαναπροςκομίςουν).
Ο εξοπλιςμόσ των παικτϊν (λάςτιχα-ρακζτεσ κλπ) πρζπει να είναι εγκεκριμζνοσ βάςει τθσ
ιςχφουςασ λίςτασ τθσ ΙΣΣF τθ ςτιγμι των αγϊνων.
τουσ αγϊνεσ κα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικά μπαλάκια ***.
Σα τραπζηια που κα διεξάγονται οι αγϊνεσ κα είναι αναγνωριςμζνου οίκου του εμπορίου,
πάχουσ 22 ι 25mm.
υνιςτάται ςτουσ υπευκφνουσ των ομάδων να διαβάςουν προςεκτικά τον Εςωτερικό
Κανονιςμό του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που υπάρχει ςτον ιςτότοπο του Ομίλου www.pofepa.gr, κακϊσ
και τισ οδθγίεσ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ δθλϊςεων και διαχείριςθσ
αποτελεςμάτων.
Για τυχόν ανακφπτοντα κζματα που δεν καλφπτονται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό
Π.Ο.Φ.Επ.Α. υπεφκυνο για τθν επίλυςι τουσ είναι το Δ.. του Π.Ο.Φ.Επ.Α.

Βοφλα, 23 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΛΑΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΑΤΡΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΘ ΘΕΟΔΩΡΟ
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