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ΡΟΚΗΥΞΗ ΤΟΥΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ  Ping-Pong OPEN 2020» 

Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, ςε ςυνεργαςία με τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α, προκθρφςςει το 9ο ανοικτό 

πρωτάκλθμα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2020», για ΒΕΤΕΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΥΣ το 

Σαββατοκφριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020, ςτο Βυηαντινό Ακλθτικό Κζντρο (οδόσ 

Μεγάλθσ του Γζνουσ Σχολισ 10, Άλιμοσ), ςτθν ενιαία αίκουςα προπόνθςθσ των 

ςωματείων. 

1. Δικαίωμα Συμμετοχήσ 

 Στθν κατθγορία των Βετεράνων, Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ εγγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ 

τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α, που με διλωςι τουσ είχαν ι ζχουν Ακλθτικό Δελτίο και ζχουν 

κλείςει το 40ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, δθλαδι ζχουν γεννθκεί πριν το 1980. 

 Στθν κατθγορία των Ανεξάρτθτων, Ακλθτζσ και Ακλιτριεσ Ζλλθνεσ πολίτεσ κακϊσ 

και αλλοδαποί παίκτεσ που διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ζχουν γεννθκεί πριν το 

2002 και οι οποίοι δεν είχαν ποτζ Ακλθτικό Δελτίο ςε Σωματείο εγγεγραμμζνο ςτθ 

δφναμθ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ι άλλθσ Ομοςπονδίασ ξζνθσ χϊρασ 

2. Κατηγορίεσ 

 ΒΕΤ-1 Βετεράνων Ακλθτϊν 40 - 49 ετϊν (γεννθκζντεσ 1971 - 1980) 

ΒΕΤ-2 Βετεράνων Ακλθτϊν 50 - 59 (γεννθκζντεσ 1961 - 1970) 

ΒΕΤ-3 Βετεράνων Ακλθτϊν 60 + (γεννθκζντεσ ζωσ 1960) 

ΑΝΕ-1 Ανεξαρτιτων Ακλθτϊν 18 - 39 ετϊν (γεννθκζντεσ 1981 - 2002) 

ΑΝΕ-2 Ανεξάρτθτων Ακλθτϊν 40 - 49 ετϊν (γεννθκζντεσ 1971 - 1980) 

ΑΝΕ-3 Ανεξάρτθτων Ακλθτϊν 50 - 59 (γεννθκζντεσ ζωσ 1961 - 1970) 

ΑΝΕ-4 Ανεξάρτθτων Ακλθτϊν 60 + (γεννθκζντεσ ζωσ 1960) 

ΓΥΝ-ΑΝΕ Ανεξάρτθτων Γυναικϊν Ακλθτριϊν, ενιαία κατθγορία για όλεσ τισ θλικίεσ 

(όςεσ επικυμοφν μποροφν να ςυμμετάςχουν και ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ 

των ανδρϊν). 
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ΓΥΝ-ΒΕΤ Βετεράνων Γυναικϊν Ακλθτριϊν, ενιαία κατθγορία για όλεσ τισ θλικίεσ (όςεσ 

επικυμοφν μποροφν να ςυμμετάςχουν και ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ των 

ανδρϊν). 

3. Δηλώςεισ  

Μζχρι τθν Ρζμπτθ 24/9/2020 ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα δθλϊςεων του ΡΟΦΕΡΑ 

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

4. Αγωνίςματα  

α) Απλό Ανδρϊν  

β) Απλό Γυναικϊν 

5. Κλήρωςη και ςφςτημα διεξαγωγήσ 

Οι κλθρϊςεισ κα γίνουν τθν Ραραςκευι 25/9/2020, και ϊρα 21:00 ςτο Βυηαντινό 

Ακλθτκό Κζντρο, όπου μποροφν να παραβρεκοφν όςοι επικυμοφν.  

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 τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για τουσ ενεργοφσ μζχρι και τθν 100θ κζςθ (που 

κα ιςχφει τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ) και του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. για τουσ ανεξάρτθτουσ και 

βετεράνουσ. 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 Βϋ φάςθ 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 

http://www.pofepa.com.gr/TournamentParticipations/Create
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αγϊνα, κατά ςειρά, οι πρϊτοι των ομίλων και αυτοί που ιταν ςτον ίδιο όμιλο. Θα 

διεξαχθοφν και αγώνεσ πλήρουσ κατάταξησ ανά ηλικιακή κατηγορία, για όςουσ 

κατζλαβαν τθν 3θ και 4θ κζςθ, με το ίδιο ςφςτθμα τθσ Βϋ φάςθσ που περιγράφεται 

παραπάνω, κατ’ αντιςτοιχία του 1ου με τον 3ο και του 2ου με τον 4ο. 

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

6. Κανονιςμοί Διεξαγωγήσ  

Θα ιςχφςουν ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Ραιδιάσ, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του 

Ρ.Ο.Φ.Επ.Α., κακϊσ και ο Κανονιςμόσ διεξαγωγισ Εςωτερικϊν Ρρωτακλθμάτων τθσ 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 

7. Διαιτηςία 

Διαςφαλίηεται από τουσ παίκτεσ και τισ παίκτριεσ. 

8. Ώρα προςζλευςησ 

Σάββατο 26/9/2020, ϊρα 16:00 για τισ κατθγορίεσ  ΑΝΕ 50-59, ΓΥΝ-ΑΝΕ και ΓΥΝ-ΒΕΤ 

Κυριακι 27/9/2020 από τισ 9:30 για όλεσ τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. 

Τα ακριβι ωράρια τθσ Κυριακισ ανά κατθγορία κα οριςτικοποιθκοφν με τθν 

ολοκλιρωςθ των δθλϊςεων ςυμμετοχισ. 

9. Ραράβολο Συμμετοχήσ  

Για κάκε ςυμμετζχοντα ορίηεται ςτα 10 €. Θα παρζχονται δωρεάν νερό και ςνακ. Τα 

παράβολα ςυμμετοχισ μποροφν να κατατίκενται μζχρι τθν ϊρα ζναρξθσ των αγϊνων.  

10. Ζπαθλα  

Θα απονεμθκοφν Δίπλωμα και Κφπελλο ςτουσ 1ουσ νικθτζσ και Δίπλωμα και Μετάλλια 

ςτουσ 2ουσ και 3ουσ.  

11. Λοιποί Προι  

α) 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. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να 

ζχουν ςε ιςχφ Κάρτα Υγείασ Ακλθτι και θ ςυμμετοχι τουσ ςυνεπάγεται αυτομάτωσ τθν 

ανάλθψθ από μζρουσ τουσ τθσ ευκφνθσ για τθν Υγεία τουσ. 



                        Ταταύλα 
                        ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
 
 

β) Για να ιςχφςουν οι παραπάνω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ κα πρζπει να υπάρχουν το 

ελάχιςτο 6 δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν κατθγορία και να παρευρίςκονται τουλάχιςτον 

6 ακλθτζσ ςτθν ζναρξθ των αγϊνων. Με αρικμό ςυμμετοχϊν μικρότερο του 6 ςτθν 

κατθγορία, θ κατθγορία ςυγχωνεφεται με τθν αμζςωσ μικρότερθ ι τθν αμζςωσ 

μεγαλφτερθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςε αρικμό ακλθτϊν και μετά από ςυνεννόθςθ 

των παρόντων. 

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 με υπογραφι ςε 

αναρτθμζνο πίνακα, μζνει εκτόσ αγϊνων. 

δ)  Βετεράνοι ακλθτζσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 100αδα του τελευταίου 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. 

ε) ΧΗΣΙΜΑ ι ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 Η Ακλθτικι ι Αςτυνομικι Ταυτότθτα. 

 Ατομικι ακζτα (χωρίσ εξογκϊματα, εςοχζσ, χαρακιζσ, φκορζσ ςτθν επιφάνεια των 

ελαςτικϊν ι ςτον ξφλινο δίςκο. Λάςτιχα χρϊματοσ Μαφρου-Κόκκινου, εγκεκριμζνα, 

με ςιμα τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ (ITTF). Αναγραφι ςυνκθμάτων, αυτοκόλλθτα 

κτλ, απαγορεφονται. 

 Στθ διάρκεια τθσ προπόνθςθσ ςτο χϊρο αγϊνων, επιτρζπεται οποιαδιποτε 

ακλθτικι φόρμα. Στθ διάρκεια των αγϊνων, ενδυματολογικά, επιτρζπονται μόνο 

παντελονάκια – μπλουηάκια χρϊματοσ διαφορετικοφ από εκείνο τθσ μπάλασ 

(λευκι) και ΜΑΤ (προτείνονται ςκοφρα χρϊματα). 

 Ατομικι πετςζτα (χριςιμθ). 

ςτ) Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων κα λειτουργεί κυλικείο. 
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η) Η αίκουςα κα εξαερίηεται πλιρωσ. Τα αποδυτιρια και τα ντοφσ των εγκαταςτάςεων 

του Βυηαντινοφ Ακλθτικοφ Κζντρου κα είναι ςτθ διάκεςθ των ακλθτϊν.  

θ) Θα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικά μπαλάκια 3* 

κ) Το ΟΕΝ είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελζςματά του 

λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ του Ομίλου. 

i) Για τυχόν ανακφπτοντα κζματα που δεν καλφπτονται από τθν παροφςα προκιρυξθ, 

υπεφκυνθ για τθν επίλυςι τουσ είναι θ οργανωτικι επιτροπι. 

12. Μζτρα προςταςίασ κατά COVID-19 

Σφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα: 

 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτο τουρνουά ανά ωράριο είναι 73 άτομα (ο 

ακλθτικόσ χϊροσ όπου κα λάβουν χϊρα οι αγϊνεσ είναι 1350 τετραγωνικά μζτρα, 

φζρει πιςτοποιθτικό απολφμανςθσ και αερίηεται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ κακϊσ 

τα παράκυρα παραμζνουν ανοιχτά).  

 Η διάταξθ των τραπεηιϊν τθσ αίκουςασ είναι τζτοια που επιτρζπει να ζχουν οι 

ακλθτζσ/τριεσ 3 μζτρα απόςταςθ μεταξφ τουσ. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςε 20 

αγωνιςτικά τραπζηια.  

 Κάκε ακλθτισ/τρια υποχρεοφται να φζρει ιατρικι βεβαίωςθ θ οποία επιτρζπει τθν 

είςοδο ςε ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

 Στθν είςοδο τθσ αίκουςασ υπάρχει ςτο πάτωμα ειδικό χαλάκι, εμποτιςμζνο με χλωρίνθ, 

θ ποςότθτα τθσ οποίασ κα ανανεϊνεται ςυχνά. Κάκε ακλθτισ/τρια περνάει 

υποχρεωτικά από αυτό το ςθμείο για τθν είςοδο ςτον ακλθτικό χϊρο. Στθν είςοδο, 

κακϊσ και ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ αίκουςασ υπάρχει διακζςιμο αντιςθπτικό για τθ 

ςυχνι απολφμανςθ των χεριϊν των ακλθτϊν/τριων.  

 Στθν είςοδο τθσ αίκουςασ οι ακλθτζσ/τριεσ ςυμπλθρϊνουν τα προςωπικά τουσ 

ςτοιχεία ςτον ειδικό κατάλογο ειςερχομζνων ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ.  

 Αμζςωσ μετά τθν είςοδό τουσ ςτθν αίκουςα, οι ακλθτζσ/τριεσ υποχρεοφνται να 

αλλάηουν και να φοροφν τα αγωνιςτικά τουσ παποφτςια και τα ακλθτικά τουσ ροφχα.  
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Το ίδιο πρωτόκολλο τθρείται και κατά τθν ζξοδο τουσ από τθν αίκουςα ςε ό,τι αφορά 

τα παποφτςια και το ρουχιςμό. Κάκε ακλθτισ/τρια κα χρθςιμοποιεί μία ςυγεκριμζνθ 

καρζκλα. 

 Οι ακλθτζσ/τριεσ κα ζχουν μαηί τουσ ατομικι πετςζτα, επιπλζον ακλθτικά ροφχα για 

αλλαγι ι ανανζωςθ ενδυμαςίασ, ειδικι ςακοφλα αποκικευςθσ των χρθςιμοποιθμζνων 

ροφχων κακϊσ και το δικό τουσ μπουκάλι νερό.  

 Μεταξφ των αγϊνων ανά θλικιακι κατθγορία, κα μεςολαβεί κενό διάςτθμα 15 λεπτϊν 

όπου κα απολυμαίνονται τα τραπζηια και οι καρζκλεσ. 

 Απαγορεφεται θ παραμονι ςτθν αίκουςα ακλθτϊν/τριων που δεν ανικουν ςτθν 

θλικιακι κατθγορία του ωραρίου. Απαγορεφεται θ παρουςία κεατϊν. 

Η οργανωτικι επιτροπι κα προςαρμόςει τα μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

που κα ιςχφουν τισ θμζρεσ τζλεςθσ των αγϊνων. 

Ρλθροφορίεσ: κ. Θεόδωροσ Θεοδωρίδθσ, τθλ: 6936702668 

Για τον ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ 

 

   Ο Ρρόεδροσ            Ο Γεν. Γραμματζασ 

        Θωμάσ Αρβανιτίδθσ                                  Ιωάννθσ Μαράντθσ 

 

 

                                       Για τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. 

                                            Ο Ρρόεδροσ 

                                  Σταφροσ Ρλακαντωνάκθσ 


