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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

2013 
 
 
 
 
Ο “Αθλητικός Όμιλος ΑΡΗΣ 2006” με την συνεργασία της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, διοργανώνει το 5ο Παναττικό Πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων 
Παμπαίδων – Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων, Εφήβων-Νεανίδων,18-19 Μαΐου 2013, με τους 
εξής όρους και προϋποθέσεις. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Αθλητές και Αθλήτριες γραμμένοι στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α των οποίων το δελτίο 
Ταυτότητας και Υγείας έχει ισχύ για την περίοδο 2012 – 2013 και υποχρεωτικά κατατίθεται 
στον διαιτητή κάθε αγώνα σε όλη την διάρκεια του ανοικτού πρωταθλήματος.  

Σημείωση: Για να έχει ισχύ το δελτίο ταυτότητας και υγείας πρέπει να είναι θεωρημένο με 
σφραγίδα, υπογραφή και ημερομηνία έως ένα χρόνο νωρίτερα από την ημέρα διεξαγωγής των 
αγώνων όπως προβλέπει το άρθρο 33 § 9 του Ν.2725/99:  

i. Από γιατρό 
ii. Από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου που ανήκει ο αθλητής / τρια.  
iii. Από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την περίοδο 2012-13. 

 

2. Κατηγορίες 
i. Για τις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων, αθλητές και αθλήτριες που έχουν 

γεννηθεί μετά την 01/01/1995 
ii. Για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων, αθλητές και αθλήτριες που έχουν 

γεννηθεί μετά την 01/01/1998 
iii. Για τις κατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων, αθλητές και αθλήτριες 

που έχουν γεννηθεί μετά την01/01/2001 
iv. Για τις κατηγορίες Μίνι Παμπαίδων και Μίνι Παγκορασίδων, αθλητές και 

αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/2004 
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Δηλώσεις συμμετοχής 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ομοσπονδίας από 
Τρίτη 7 Μαΐου 2013 έως Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 
 
Κλήρωση 
Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 στις 19:00 στα γραφεία του Α.Ο. ΑΡΗ 2006, στη 
Δημοτική αίθουσα του Άρη Βούλας. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των αθλητών-προπονητών δεν 
μπορούν να παραβρεθούν στην κλήρωση και σε περίπτωση μη συμμετοχής τους παρακαλούνται να 
το δηλώσουν πριν την έναρξη της κλήρωσης στο τηλ. 210 8993 557. 
 
 
Αγωνίσματα 
Απλό Ατομικό σε όλες τις κατηγορίες 
Ελάχιστος αριθμός ανά κατηγορία : 6 

Τόπος Διεξαγωγής 
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Δημοτική Αθλητική Αίθουσα του Δήμου Βούλας, Λευκάδος 1 
και Ποσειδώνος, κάτω από τη γέφυρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
 
Χρόνος διεξαγωγής των αγώνων 
Σαββάτο 18/05/2013 ΩΡΑ 09.30 απλός Παίδων 
Σαββάτο 18/05/2013 ΩΡΑ 12.00 απλός Παγκορασίδων – απλός Εφήβων  
 
Κυριακή 19/05/2013 ΩΡΑ 09.30 απλός Παμπαίδων γεννημένοι μετά 01/01/2001 
Κυριακή 19/05/2013 ΩΡΑ 10.30 απλός Παμπαίδων γεννημένοι μετά την 01/01/2004 
Κυριακή 19/05/2013 ΩΡΑ 12.00 απλός Κορασίδων – απλός Νεανίδων 
 
Σύστημα διεξαγωγής 
Όλοι οι αγώνες θα έχουν νικητή τον καλύτερο των 5 σετ.  

1. Α΄ ΦΑΣΗ:  
i. Θα γίνει με ομίλους των 3ων η 4ων αθλητών- τριών και αν ο αριθμός 

συμμετεχόντων το επιβάλλει θα γίνουν κατ’ εξαίρεση όμιλοι των 5.  
ii. Για την τοποθέτηση των φαβορί στους ομίλους θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 

αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία, που θα ισχύει την 
ημέρα της κλήρωσης και η τοποθέτηση θα γίνει με το σύστημα μαίανδρος. Σε κάθε 
όμιλο θα τοποθετηθούν 2 φαβορί (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ).  

2. Β΄ ΦΑΣΗ  
i. Θα γίνει με πίνακα νοκ-άουτ όπου θα συμμετάσχουν οι δυο πρώτοι της Α΄ φάσης.  

ii. 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  

iii. Στον 1ο αγώνα δεν συναντιούνται αθλητές του ίδιου ομίλου  
iv. Για τους αθλητές αθλήτριες του ίδιου σωματείου ισχύει το άρθρο 7 παρ. 6 του ΚΕΔ  

 
Υπάρχει περίπτωση να γίνουν αγώνες διαβάθμισης μόνο εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 4/2024/6-7-2011 άρθρο 6, όλοι οι αγώνες διαβάθμισης όλων των 
ταμπλό και οι αγώνες της Β΄ φάσης για τους αθλητές των ομίλων που δεν τερμάτισαν στις δύο 
πρώτες θέσεις (3οι, 4οι, 5οι) είναι αγώνες «παρηγοριάς» και δεν βαθμολογούνται για τον Πίνακα 
Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
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Έπαθλα 
Κύπελλα στους νικητές. Διπλώματα και μετάλλια στους 1ους, 2ους και 3ους. Μετάλλιο στο νικητή 
των αγώνων παρηγοριάς (αν τελικά πραγματοποιηθούν) 
 
Γενικά 
Παρακαλούμε την ΕΦΟΕΠΑ να κοινοποιήσει το έγγραφο αυτό στα σωματεία  
Οι αγώνες τελούνται στην μνήμη του Τάσου Ισαακίδη 
Κάθε αθλητής / αθλήτρια θα καταβάλει το ποσό των 10€ ως δικαίωμα συμμετοχής, ποσό που θα 
κατατίθενται από τους συμμετέχοντες πριν την έναρξη των αγώνων.  
Σε κάθε συμμετέχοντα θα προσφερθούν: ΤΟΣΤ - ΝΕΡΟ – ΓΚΟΦΡΕΤΑ ή ΦΡΟΥΤΟ 
 
 
 
 
 
Με Αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Β.ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ                                                                                         Β.ΚΑΡΝΕΣΗΣ 
 

 


