ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
11ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ &
PLAY OFFS ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ
Ο Ρανελλινιοσ Ομιλοσ Φίλων Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.) ςε ςυνεργαςία με
τθν Ελλθνικι Φίλακλο Ομοςπονδία Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.),
προκθρφςςουν το:
11ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών – Αθλητριών (2020-2022),
καθώσ και την τελική φάςη (play offs) των ομαδικών αγωνιςμάτων Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Βετεράνοι ακλθτζσ και ακλιτριεσ κάτοχοι Ελλθνικισ υπθκοότθτασ ι/και ικαγζνειασ
(ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14 του εςωτερικοφ κανονιςμοφ), που ζχουν
κλείςει το 40ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι κα το κλείςουν οποτεδιποτε εντόσ του ζτουσ 2022
(ζτοσ γζννθςθσ 1982 και παλαιότερα), με τισ εξισ προχποκζςεισ:
1.1 Ακλθτζσ (Βετεράνοι), που προζρχονται από τθν Αττική και :
α) Βρίςκονται ςε μια εκ των 8 πρϊτων κζςεων των θλικιακϊν κατθγορίων 40-49 και
50-59 των πινάκων αξιολόγθςθσ του Απριλίου 2022 (εξαιρουμζνων των ακλθτϊν
που δεν προζρχονται από τθν Αττικι).
β) Βρζκθκαν ςτθν 16αδα των προκριματικϊν αγϊνων των παραπάνω θλικιακϊν
κατθγοριϊν.
1.2 Ελεφκερθ ςυμμετοχι Βετεράνων Ακλθτϊν που ανικουν ςτισ θλικιακζσ κατθγορίεσ 6064, 65-69 και 70+
1.3 Ελεφκερθ ςυμμετοχι Βετεράνων Ακλθτριϊν
1.4 Ελεφκερθ ςυμμετοχι Βετεράνων Ακλθτϊν και Ακλθτριϊν που προζρχονται από τισ
περιφζρειεσ :
 ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΡΕΙΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ
 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ
 ΚΗΤΗΣ
και τισ λοιπζσ περιοχζσ όπου δε διεξάγονται ομαδικά και ατομικά πρωτακλιματα.
2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
2.1 ΑΝΔΡΩΝ
α. Βετεράνων 40 ζωσ και 49 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1973 ζωσ και 1982).
β. Βετεράνων 50 ζωσ και 59 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1963 ζωσ και 1972).
γ. Βετεράνων 60 ζωσ και 64 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1958 ζωσ και 1962).

δ. Βετεράνων 65 ζωσ και 69 ετϊν (γεννθκζντεσ από το 1953 ζωσ και 1957).
ε. Βετεράνων 70 + ετϊν (γεννθκζντεσ το ζτοσ 1952 και παλαιότερα).
2.2 ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ε. Βετεράνων (ενιαία θλικιακι κατθγορία)
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Σαββατοκφριακο 28-29 Μαϊου 2022, ςτο Δθμοτικό Κλειςτό Γυμναςτιριο "Γ. Γαλανόπουλοσ",
ςτο Λουτράκι.
4. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ
Σάββατο και Κυριακι ϊρα 10:00, με ϊρα προςζλευςθσ 9:30.
5. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Μζχρι και τθν Ραραςκευι 20/5/2022 ςτο
http://www.pofepa.com.gr/TournamentParticipations/Create
6. ΚΛΗΡΩΗ
Θα πραγματοποιθκεί τθν Τρίτθ 24/5/2022, ςτα γραφεία του Ομίλου.
7. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ
α) Απλόσ Ανδρϊν
β) Απλόσ Γυναικϊν
8. 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. 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).
9. ΕΠΑΘΛΑ
Κφπελλο ςτουσ 1ουσ κάκε κατθγορίασ. Δίπλωμα και Μετάλλιο ςτουσ 1ουσ , 2ουσ και 3ουσ .
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
15 Ευρϊ ανά ακλθτι/ακλιτρια (κα προςφερκοφν νερό, χυμόσ και τοπικά προϊόντα). Το
παράβολο μπορεί να καταβλθκεί και λίγο πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για να ιςχφςουν οι πιο πάνω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ κα πρζπει να υπάρχουν το ελάχιςτο
5 δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν κάκε κατθγορία. Με αρικμό ςυμμετοχϊν μικρότερο του 5, θ
κατθγορία ςυγχωνεφεται, με τθν αμζςωσ μικρότερθ ανάλογα με τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ.
12. ΓΕΝΙΚΑ
α) Η διαιτθςία διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ
β) Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν Αςτυνομικι τουσ Ταυτότθτα ι
το κεωρθμζνο Δελτίο Ακλθτικισ Ιδιότθτασ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (για τουσ ενεργοφσ ακλθτζσ)
ι το ΔΑΙ του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. για τουσ υπόλοιπουσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςυνεπάγεται
αυτομάτωσ τθν ανάλθψθ από μζρουσ τουσ τθσ ευκφνθσ για τθν Υγεία τουσ (κα
παραδόςουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθ γραμματεία των αγϊνων).
γ) 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, μζνει εκτόσ αγϊνων.
δ) Κάκε ακλθτισ/τρια ςυμμετζχει αποκλειςτικά ςτθν θλικιακι κατθγορία τθν οποία
ανικει.
ε) Το πρωτάκλθμα είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελζςματά του
λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ του Ομίλου.
ςτ) Θα τθρθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ΕΦΟΕΡΑ και ΓΓΑ υγειoνομικά πρωτόκολλα περί
Covid-19.
13. ΧΡΗΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ 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.

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ (play offs)
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
α) Οι πρωτακλιτριεσ ομάδεσ των ομαδικϊν αγϊνων Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. που διοργανϊνονται ςτισ
περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ:








ΑΤΤΙΚΗΣ (Αϋ κατθγορία).
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΡΕΙΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΗΤΗΣ

β) Οι νικιτριεσ του Κυπζλλου Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. των ανωτζρω περιοχϊν.
Μετά τθν λιξθ των κατά τόπουσ ομαδικϊν αγϊνων οι πρωτακλιτριεσ ομάδεσ και ο
κυπελλοφχοι οφείλουν να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι 20/5/2022, αποδεχόμενοι τουσ
όρουσ τθσ προκιρυξθσ, ςτο email: info@pofepa.gr
Στθν περίπτωςθ που κάποια ομάδα κατακτιςει Ρρωτάκλθμα και Κφπελλο, κα αγωνιςτεί
ςτο Ρρωτάκλθμα και θ φιναλίςτ του Κυπζλλου κα ςυμμετάςχει ςτο Κφπελλο.
Αν κάποια ομάδα (Ρρωτακλιτρια ι Κυπελλοφχοσ), για οποιαδιποτε αιτία ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕΙ
ςυμμετοχι ςτα play offs, τθ κζςθ τθσ καταλαμβάνει, θ αμζςωσ επόμενθ ομάδα τθσ
κατάταξθσ, τθσ αντίςτοιχθσ διοργάνωςθσ και κα κλθκεί να δθλϊςει ςυμμετοχι. Σε
περίπτωςθ που κι αυτι θ ομάδα αδυνατεί να ςυμμετάςχει, κα κλθκεί ι επόμενθ κ.ο.κ.
μζχρι και τθν 3θ κζςθ.
Κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ και εφόςον δεν επιβαρφνεται το αγωνιςτικό πρόγραμμα, θ
περιφζρεια που φιλοξενεί το Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα, μπορεί να ςυμμετάςχει και με 2 θ
ομάδα τόςο ςτο πρωτάκλθμα όςο και ςτο κφπελλο.
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΕ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Σάββατο 28 Μαϊου 2022.
Ώρα ζναρξθσ των αγϊνων 10:00, με ϊρα προςζλευςθσ 9:30.
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςτο Δθμοτικό Κλειςτό Γυμναςτιριο "Γ. Γαλανόπουλοσ", ςτο
Λουτράκι.
Η κλιρωςθ των ομαδικϊν αγωνιςμάτων κα λάβει χϊρα τθν Τρίτθ 24/5/2022, ςτα γραφεία
του Ομίλου.
3. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Στθν Α’ φάςθ κα δθμιουργθκοφν όμιλοι των 3 ι 4, τόςο για τισ Ρρωτακλιτριεσ όςο και για
τισ Κυπελλοφχεσ ομάδεσ. 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.
Στθ Β’ φάςθ προκρίνονται οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ από κάκε όμιλο και αναμετρϊνται μεταξφ
τουσ οι δφο 1οι ςτον Μεγάλο Τελικό και οι δφο 2οι ςτον Μικρό Τελικό. Στθν περίπτωςθ
ςυμμετοχισ λιγότερων ομάδων, ο Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. μπορεί να αλλάξει το παραπάνω ςφςτθμα
κλιρωςθσ.

Tο ςφςτημα διεξαγωγήσ τόςο για τισ Πρωταθλήτριεσ όςο και για τισ Κυπελλοφχεσ ομάδεσ
θα είναι : Α-Χ, Β-Τ, ΔΙΠΛΟ (Β-C/X-Z), A-Y, C-Z όπου νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα
ανακηρφςςεται όποια φτάςει πρώτη ςτισ 3 νίκεσ. Οι παίκτεσ Α και Τ δεν μποροφν να
αγωνιςτοφν ςτο διπλό. Επιτρζπονται μζχρι και 4 αλλαγζσ για κάθε ομάδα, μετά τα πρώτα
δφο ατομικά παιχνίδια (2 ςτο διπλό και δφο ςτα ατομικά μετά το διπλό).
4. ΕΠΑΘΛΑ
Κφπελλο ςτoυσ 1ουσ (Ρρωτακλθτι-Κυπελλοφχο). Δίπλωμα και Μετάλλιο ςτουσ 1ουσ , 2ουσ
και 3ουσ.
Γ. ΓΕΝΙΚΑ









Τραπζηια : Τα υπάρχοντα ςτθν αίκουςα
Μπαλάκια : Τριϊν αςτζρων (***) χρϊματοσ λευκοφ 40+ .
Ολοι οι ακλθτζσ (ακλιτριεσ) ςυμμετζχουν με δικι τουσ ιατρικι ευκφνθ.
Ο εξοπλιςμόσ των παικτϊν (λάςτιχα-ρακζτεσ κλπ) πρζπει να είναι εγκεκριμζνοσ βάςει τθσ
ιςχφουςασ λίςτασ τθσ ΙΤΤF τθ ςτιγμι των αγϊνων.
Η διαιτθςία διαςφαλίηεται μεταξφ των ςυμμετεχόντων.
Τα ζξοδα μετακίνςθσ και διαμονισ βαρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ.
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.
Θα τθρθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ΕΦΟΕΡΑ και ΓΓΑ υγειoνομικά πρωτόκολλα περί
Covid-19.

Μετά το πζρασ των αγώνων, το βράδυ του αββάτου και περίπου 21:30 θα λάβει χώρα
ςυνεςτίαςη όλων των παικτών και ομάδων αλλά και των φίλων που θα ήθελαν να
ςυμμετάςχουν. Παράλληλα θα γίνει και η απονομή των επάθλων ςτουσ νικητζσ των
ομαδικών αγώνων του Πανελληνίου, καθώσ και ςτουσ κατά τόπουσ πρωταθλητζσ των
αγώνων Π.Ο.Φ.Επ.Α. Σο κόςτοσ ςυμμετοχήσ για τουσ αθλητζσ είναι 10 € και για τουσ
ςυνοδοφσ 15 €.

Ακινα, 22/4/2022
Για τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Ρρόεδροσ
Ρλακαντωνάκθσ Σταφροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ
Θεοδωρίδθσ Θεόδωροσ

