
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
7o ΚΤΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α.  

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2020-2022 

  
Ο Ρανελλινιοσ Πμιλοσ Φίλων Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.) ζχοντασ υπόψθ τον 
Εςωτερικό Κανονιςμό διοργάνωςθσ των πρωτακλθμάτων του, 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ και ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

τo 7o Κφπελλο Ομαδικϊν Συναντιςεων Ρ.Ο.Φ.Επ.Α., με ομάδεσ από τθν περιφζρεια Αττικισ, που 
απαρτίηονται αποκλειςτικά από ανεξάρτθτουσ ακλθτζσ/τριεσ, με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ: 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εχουν οι ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτα ομαδικά αγωνίςματα τθσ περιόδου 2020-2022 και ςτθ 
ςφνκεςι τουσ ζχουν τουλάχιςτον τρεισ (3) ανεξάρτθτουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ. 

2. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Πζμπτθ 16/6/2022 ςτο e-mail: info@pofepa.gr  

3. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

Στθν Α’ φάςθ κα δθμιουργθκοφν όμιλοι των 3 ι 4 ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ. Επικεφαλισ των 
ομίλων (φαβορί) κα τοποκετθκοφν δφο ομάδεσ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ κάκε ομάδασ (team 
ranking). Η αξιολόγθςθ μιασ ομάδασ προκφπτει από το άκροιςμα των ατομικϊν βακμϊν των 
τριϊν με τθν υψθλότερθ βακμολογία παικτϊν τθσ. 

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.. Για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ των ομίλων κα γίνει 
κλιρωςθ. Στθ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ των ομίλων για τισ κζςεισ 3-4, δεν κα ςυμπζςουν ομάδεσ 
του ιδίου ςωματείου ςτον ίδιο όμιλο εφόςον ο αρικμόσ των ομίλων είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 
αρικμοφ των ομάδων από το ίδιο ςωματείο.  

Στθ Βϋφάςθ οι ομάδεσ, που κατζκτθςαν τθν 1θ και 2θ κζςθ των ομίλων κα αναμετρθκοφν ςε 
απλό knock out αγϊνα. Φαβορί κα είναι οι νικιτριεσ των ομίλων, ιτοι: 1ο φαβορί θ 1θ του 1ου 
ομίλου, 2ο φαβορί θ 1θ του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και κα τοποκετθκοφν ςτον πίνακα του νοκ-άουτ 
ςτισ κζςεισ που προβλζπονται. Η κλιρωςθ κα γίνει με βάςθ τθ κζςθ που πιραν οι ομάδεσ  ςτον 
όμιλο και δεν αγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτον πρϊτο αγϊνα, κατά ςειρά, οι πρϊτοι των ομίλων και 
αυτοί που ιταν ςτον ίδιο όμιλο.  

4. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Θα εφαρμοςτεί ςφςτθμα αγϊνων με 5 απλοφσ και 2 διπλοφσ αγϊνεσ με προκακοριςμζνο 
ςχθματιςμό.  

Η γθπεδοφχοσ ομάδα δθλϊνει τουσ παίχτεσ τθσ ςτο A, B, C και θ φιλοξενοφμενθ ςτο X, Y, Z. 

Το ςφςτθμα των αγϊνων είναι A-X, B-Y, C-Z, D1(C/A-Y/X), B-Z, C-Y, D2(B/A-Z/X). 

Κάκε ομάδα ζχει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει 3 ζωσ 5 παίκτεσ (αλλαγι μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μετά το C-Z). 

Νικιτρια ομάδα είναι εκείνθ που κα ςυγκεντρϊςει 4 νίκεσ ςτουσ ςυνολικά 7 αγϊνεσ που κα 
διεξαχκοφν. 



5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

Τα ζξοδα μετακίνθςθσ βαρφνουν τισ μετακινοφμενεσ ομάδεσ.  

6. ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ των ομάδων.  

7. ΚΛΗΡΩΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι κλθρϊςεισ των ομίλων κα πραγματοποιθκοφν τθν Ραραςκευι 17 Ιουνίου 2022 ςτα γραφεία 
του Ομίλου. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν το Σαββατοκφριακο 18-19 Ιουνίου, ςτο Βυηαντινό Ακλθτικό 
Κζντρο (Μεγάλθσ του Γζνουσ Σχολισ 10, Άλιμοσ). Συγκεκριμζνα, ανάλογα και με τισ δθλϊςεισ 
ςυμμετοχισ, προβλζπεται θ Αϋφάςθ (όμιλοι) να διεξαχκεί το Σάββατο 18 Ιουνίου με ϊρα ζναρξθσ 
15:00 και θ Β’ φάςθ (νόκ-αουτ) τθν Κυριακι 19 Ιουνίου με ϊρα ζναρξθσ 10:00. 

8. ΕΠΑΘΛΑ 

Στον 1ο  νικθτι κα απονεμθκεί Κφπελλο – μετάλλια - διπλϊματα και ςτουσ 2ουσ-3ουσ μετάλλια 
και διπλϊματα.  

9. ΓΕΝΙΚΑ 

 Για να πραγματοποιθκεί το τουρνουά κα πρζπει να δθλώςουν ςυμμετοχι τουλάχιςτον 6 
ομάδεσ. Ανάλογα με το πλικοσ των ςυμμετοχών ενδζχεται οι αγώνεσ να γίνουν μόνο 
Κυριακι. 

 Κάκε ομάδα κα καταβάλει το ποςό των 20 € ωσ δικαίωμα ςυμμετοχισ. 

 Ο εξοπλιςμόσ των παικτϊν (λάςτιχα-ρακζτεσ κλπ) πρζπει να είναι εγκεκριμζνοσ βάςει τθσ 
ιςχφουςασ λίςτασ τθσ ΙΤΤF τθ ςτιγμι των αγϊνων. 

 Για τυχόν ανακφπτοντα κζματα που δεν καλφπτονται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό  
Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. υπεφκυνο για τθν επίλυςι τουσ είναι το Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. 

Το κφπελλο είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελζςματά του λαμβάνονται 
υπόψθ ςτουσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ του Ομίλου, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2,00. 

 

 

Βοφλα, 19 Μαίου 2022 

 

       Ο ΡΟΕΔΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

  ΡΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΟΣ                                      ΘΕΟΔΩΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ 

 


