
Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

1ης ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ   

ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.), έχοντας υπ’ όψη τον 
εσωτερικό κανονισμό διοργάνωσης των πρωταθλημάτων του και σε συνεργασία με την Ελληνική 
Φίλαθλο Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.), 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

Την 1η Φιλική Συνάντηση ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
Βετεράνων-Ανεξαρτήτων αθλητών και αθλητριών περιόδου 2013-2014, με μοναδικό κριτήριο 

τον ηλικιακό διαχωρισμό 
 

  

1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες καθώς και αλλοδαπούς 
παίκτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα από : 

 Bετεράνους, που έχουν κλείσει το 40ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν οποτεδήποτε 
εντός του έτους 2014, ή/και 

 Ανεξάρτητους, που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή θα το κλείσουν οποτεδήποτε 
εντός του έτους 2014 (έτος γέννησης 1996 και παλαιότερα), οι οποίοι δεν είχαν ποτέ 
Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης 
Ομοσπονδίας ξένης χώρας. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

α. Ηλικιακή κατηγορία 18 έως και 39 ετών (γεννηθέντες από το 1975 έως και 1996), όπου δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ανεξάρτητοι και μή ενεργοί αθλητές όπως περιγράφονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 
β. Ηλικιακή κατηγορία 40 έως και 49 ετών (γεννηθέντες από το 1965 έως και 1974). 
γ. Ηλικιακή κατηγορία 50 έως και 59 ετών (γεννηθέντες από το 1955 έως και  1964). 
δ. Ηλικιακή κατηγορία 60 ετών και άνω (γεννηθέντες το έτος 1954 και παλαιότερα). 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3. Για την τοποθέτηση των «φαβορί» στους ομίλους 
(δύο ανά όμιλο), θα χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας Αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που θα ισχύει την 
ημέρα της κλήρωσης, όπου θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των βαθμών των τριών αθλητών κάθε 
ομάδας (από τους πίνακες κατάταξης του Π.Ο.Φ.Επ.Α.). 

Η τοποθέτηση των φαβορί θα γίνει με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το πρώτο φαβορί στον Α’ 
όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το 3ο στον Γ’, κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τις 
υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει κλήρωση.  

Στη φάση των ομίλων, θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Α3-Β3, Α1-Β1, Α2-Β2. Η νίκη με σκορ 3-0 δίνει 
3 βαθμούς στη νικήτρια ομάδα και 0 βαθμούς στην ηττημένη και η νίκη με σκορ 2-1 δίνει 2 βαθμούς 
στη νικήτρια ομάδα και 1 βαθμό στην ηττημένη. 

Στη Β΄φάση οι ομάδες, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα αναμετρηθούν σε απλό 
knock out αγώνα. Φαβορί θα είναι οι νικητές των ομίλων, ήτοι: 1ο φαβορί ο 1ος του 1ου ομίλου, 2ο 



φαβορί ο 1ος του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και θα τοποθετηθούν στον πίνακα του νοκ-άουτ στις θέσεις που 
προβλέπονται στα εδάφια 7.1.2.4 έως 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλήρωση θα γίνει με βάση 
την θέση που πήραν οι ομάδες  στον όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, 
κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο. Εάν υπάρχει διαθέσιμος 
χρόνος θα διεξαχθούν αγώνες «παρηγοριάς» για όσους κατέλαβαν την 3η θέση. 

Στην φάση των νοκ αουτ αγώνων θα εφαρμοστεί το σύστημα που ισχύει και στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ομαδικού ανδρών - γυναικών. Δηλαδή, οι ομάδες αγωνίζονται ως εξής: Α1-Β2, Α2-Β1, 
Α3-Β3, Α1-Β1και Α2-Β2, μέχρι μια ομάδα να συμπληρώσει τις τρεις επί μέρους νίκες. 

Με την αρχική δήλωση συμμετοχής, η ομάδα ορίζει ΟΝΟΜΑΣΙΑ και τις θέσεις των παικτών όπως θα 
μετέχουν στους αγώνες (1, 2 και 3), η οποία δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια των αγώνων. 
Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής αθλητών από μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία σε ομάδα που 
μετέχουν αθλητές μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας, αλλά όχι το αντίστροφο  (δηλ. μια ομάδα 
μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία 40-49 ετών, έχοντας στη σύνθεσή της τουλάχιστον ένα 
αθλητή 40-49 ετών και δύο αθλητές 50-59 ετών ή μεγαλύτερους, αλλά όχι τρεις αθλητές 50-59 ετών. 
Η ίδια ομάδα δεν μπορεί να συμμετάσχει, εφόσον έχει τουλάχιστον ένα αθλητή ηλικίας 40-49 ετών, 
σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία). 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 7/9/2014, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του 
Δήμου 3Β (Λευκάδος 1, Βούλα). Η ώρα έναρξης των αγώνων και για τις δύο Κυριακές είναι 9:30. 

5. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο fax 2108993557 η στο e-mail info@pofepa.gr το 
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4/9/2014. 

6. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση των ζευγαριών καθώς και των ομίλων θα γίνουν την Παρασκευή 5/9/2014 ώρα 10:00, 
στα γραφεία του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 

7. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Βαρύνουν τους μετακινούμενους παίκτες / παίκτριες. 

8. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες. 

9. ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στους πρωταθλητές και μετάλλια και διπλώματα 
στους δεύτερους και τρίτους. 

10. ΓΕΝΙΚΑ 

 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10 € ανά ομάδα. 
 Ολοι συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη.  
 Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Π.Ο.Φ.Επ.Α., υπεύθυνο για την επίλυσή τους είναι το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 
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Βούλα, 16 Απριλίου 2014 

 

Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

  

            Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

  

  ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

   

 

Για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

Ο Πρόεδρος 

 

ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
 

 


