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 Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας. 
  Γραφεία    :  Κτήριο 1 ∆ΕΘ 
  Τηλ. – fax :  2310237108  
  e-mail : temaked@httf.gr 

    

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 
Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας σε συνεργασία µε το ∆ήµο ∆ράµας και το 
σωµατείο Α.Σ.Ε.Α. ∆ράµας  διοργανώνει το 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ 2014 

στις κατηγορίες  

Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, Παµπαίδων – Παγκορασίδων. 

στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο «∆ηµήτρης Κραχτίδης», στις  6 & 7 ∆εκεµβρίου 2014. 
 
 
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
1.1 Αθλητές και Αθλήτριες  γραµµένοι στη δύναµη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. των οποίων  το δελτίο 

Ταυτότητας και Υγείας έχει ισχύ για την περίοδο 2014 – 2015 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  σφραγ ίδα ,  υπογραφή  κα ι  ηµεροµην ία  έως  ένα  χρόνο  νωρί τερα  
από  την  ηµέρα  δ ι εξαγωγής  των  αγώνων  όπως  προβλέπε ι  το  άρθρο  
33  §  9  του  Ν .2725 /99 : 

α. Από γιατρό. 

β. Από τον Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου που ανήκει ο αθλητής – τρια.  

και  

γ. Από την  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την περίοδο 2014 - 15. 

1.2 Για τις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες - 
γεννηθείσες τα έτη : 1996, 1997, 1998 και 1999.  

1.3 Για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες-
γεννηθείσες  τα έτη : 1999, 2000, 2001 και 2002.  

1.4 Για τις κατηγορίες Παµπαίδων και Παγκορασίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες-
γεννηθείσες  µετά την 1η Ιανουαρίου 2002.  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αυτοχρηµατοδοτούµενων Ανοιχτών Αναπτυξιακών 
Πρωταθληµάτων Ηλικιακών Κατηγοριών, οι αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες-
γεννηθείσες τα έτη : 

1999, για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων και 

2002, για τις κατηγορίες Παµπαίδων και Παγκορασίδων 
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οι οποίοι αλλάζουν ηλικιακή κατηγορία µετά την 1η Ιανουαρίου 2015, έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν κατηγορία συµµετοχής, αλλά ∆ΕΝ µεταφέρουν στη νέα 
τους ηλικιακή κατηγορία τους βαθµούς, που είχαν λάβει αγωνιζόµενοι στη 
µικρότερη κατηγορία. 

Επίσης οι αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες – γεννηθείσες το έτος 1996, έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στην κατηγορία Εφήβων και Νεανίδων έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2014, δεν έχουν όµως το δικαίωµα να αγωνιστούν στον «ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ». 
 

2. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνουν στο on-line σύστηµα δηλώσεων στην ιστοσελίδα της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (http://entries.httf.gr), το χρονικό διάστηµα : ∆ευτέρα 24 Νοεµβρίου έως 
Κυριακή 30 Νοεµβρίου 2014. 
  

3. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Την Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου 2014 ώρα 17.00, στο Κλειστό Γυµναστήριο ∆ράµας και µε 
κριτήριο τους παρόντες αθλητές – αθλήτριες κατά δήλωση των προπονητών ή των 
συνοδών τους, οι οποίοι θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι οι αθλητές – αθλήτριες, που 
εκπροσωπούν θα είναι παρόντες την ώρα έναρξης των αγώνων τους.   

Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των προπονητών ή συνοδών δεν µπορούν να 
παραβρεθούν στην κλήρωση και αθλητές – αθλήτριες που εκπροσωπούν δεν θα 
συµµετάσχουν  θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραµµατεία των αγώνων στο τηλ. 
6 9 3 8 7 6 0 2 6 9  πριν την έναρξη της κλήρωσης. 

 

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
Απλό Ατοµικό σε όλες τις κατηγορίες.  

Ελάχιστος αριθµός δηλώσεων συµµετοχής ανά κατηγορία : οκτώ (8).  

Αθλητές και αθλήτριες, που έχουν δηλώσει συµµετοχή σε κατηγορία που δεν θα γίνει, 
και είναι γεννηθέντες – γεννηθείσες τα έτη: 

1999, για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων και 
2002, για τις κατηγορίες Παµπαίδων – Παγκορασίδων 

θα συµµετάσχουν κατ΄ επιλογήν τους στην επόµενη ή προηγούµενη ηλικιακή 
κατηγορία που δικαιούνται.  
 
 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

5.1  Α΄ ΦΑΣΗ 

α. Η κλήρωση  θα γίνει σύµφωνα µε τον ΚΕ∆  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7, µε τοποθέτηση 
δύο (2) φαβορί σε κάθε όµιλο, αξιολογούµενα από τον πίνακα αξιολόγησης της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία, που θα ισχύει την ηµέρα της κλήρωσης. 



 3

β. Σε οµίλους των 4ων αθλητών - τριών και κατ΄ εξαίρεση των 3ων  αθλητών - τριών µε 
αγώνες ένας προς όλους και µε νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).  

γ. Ο 1ος και ο 2ος του κάθε οµίλου αγωνίζονται στην Β΄ φάση (ανάλογα µε τον αριθµό των 
οµίλων της Α΄ φάσης)  για τις θέσεις 1 – 4  ή 1 – 8  ή 1 – 16  ή 1 – 32. 

δ. Ο 3ος και ο 4ος κάθε οµίλου για τις θέσεις 5+ ή 9+ ή 17+ ή 33+ (ανάλογα µε τον αριθµό 
των  οµίλων της Α΄ φάσης). 

5.2  Β΄ ΦΑΣΗ  

5.2.1. Αθλητές-τριες  που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους οµίλους της Α΄ φάσης  

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ µε διαβάθµιση όλων των θέσεων (εφόσον υπάρχει η χρονική 
δυνατότητα). 

β. Η κλήρωση  θα γίνει σύµφωνα µε τον ΚΕ∆  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7 και άρθρο 7.1.2 

γ. Φαβορί θα τοποθετηθούν οι νικητές των οµίλων της Α΄ φάσης, ήτοι:  
1oς του Α΄ οµίλου => 1ο φαβορί 

1oς του Β΄ οµίλου => 2ο φαβορί 

1oς του Γ΄ οµίλου => 3ο φαβορί 

1oς του ∆΄ οµίλου => 4ο φαβορί  κ.ο.κ. 

5.2.2. Αθλητές-τριες  που κατέκτησαν την 3η και 4η θέση στους οµίλους της Α΄ φάσης  

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ µε διαβάθµιση όλων των θέσεων (εφόσον υπάρχει η χρονική 
δυνατότητα). 

β. Η κλήρωση  θα γίνει σύµφωνα µε τον ΚΕ∆  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.1 και το άρθρο 
7.7.3 ii, και 7.7.3 iii.   

γ. Για τον ορισµό των φαβορί θα χρησιµοποιηθεί ο τελευταίος πίνακας αξιολόγησης της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία. 

Σηµειώνεται ότι όλοι οι αγώνες του πρωταθλήµατος Α΄ φάσης, Β΄ φάσης, νοκ – άουτ και 
διαβάθµισης, βαθµολογούνται για τον Πίνακα Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 
 
 
6. ΕΠΑΘΛΑ 
Στους πρώτους Κύπελλο.  
∆ίπλωµα και µετάλλιο στους 1ους, 2ους  και 3ους.  
 
 
7. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Ένας (1) Επιδιαιτητής (∆ιεθνής ∆ιαιτητής) και Επίσηµοι ∆ιαιτητές σε αριθµό τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο των αγωνιστικών τραπεζιών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.  
Η διαιτησία είναι δυνατόν να γίνεται από τους - τις µη  συµµετέχοντες - ουσες στο 
συγκεκριµένο ωράριο αθλητές και αθλήτριες και από εθελοντές, µε ευθύνη των 
διοργανωτών. 

 
8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συµµετοχής είναι 25 €. 
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Το συνολικό ποσό παραβόλων ανά σωµατείο από τις αντίστοιχες δηλώσεις 
συµµετοχής θα πρέπει να κατατεθεί µέχρι την Κυριακή 30 Νοεµβρίου  2014 
στο λογαριασµό  

G R 1 4 0 1 1 0  0 8 0 0  0 0 0 0 /  0 8 0 4  8 1 0 3 3 3 0  Εθνική Τράπεζα 

ή στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας, Κτήριο 1 ∆ΕΘ, Θεσσαλονίκη.  

∆ε θα γίνουν δεκτές δηλώσεις που δεν συνοδεύονται από παράβολο 
συµµετοχής . 

Η απόδειξη κατάθεσης παραβόλων πρέπει να αποσταλεί µε fax στο 2310237108, 
γραφείο της Τοπικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφονται επάνω χειρόγραφα τα 
ονόµατα των αθλητών – τριών για τους οποίους έγινε η κατάθεση του παραβόλου.  

Σε περίπτωση ακύρωσης συµµετοχής µετά την ∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου 2014 τα 
παράβολα συµµετοχής δεν επιστρέφονται. 

Η Τοπική Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος ακύρωσης του πρωταθλήµατος σε 
περίπτωση µικρού αριθµού συµµετοχών. 
                                         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η µετακίνηση, διαµονή και η διατροφή των αθλητών, προπονητών και συνοδών τους 
είναι ευθύνη και επιλογή των σωµατείων.  
Η οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήµατος προκειµένου να διευκολύνει την 
διαδικασία της διαµονής των συµµετεχόντων στο ανοικτό πρωτάθληµα κατόπιν 
συνεννοήσεως µε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τιµές και διαθεσιµότητα, θα 
ανακοινώσει σύντοµα πίνακα ξενοδοχείων.   

2. Το πρόγραµµα και τα ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα 
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Για την καταρχήν ενηµέρωση των συµµετεχόντων σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό άφιξης και αναχώρησης τους, οι αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο 6 
∆εκεµβρίου στις 08.30 π.µ. και η λήξη τους υπολογίζεται την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου 
στις 16.00 µ.µ.   

Σηµειώνεται ότι η το πρόγραµµα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον αριθµό 
συµµετοχών ανά κατηγορία και συνολικά. 

Πληροφορίες:  Γραµµατεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας,  κ. Τσίπου Μαρία, τηλέφωνο 
2310237108. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                    

Αναστασία Κοκκίνου Χρήστος Τριγωνάς                                                

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας 


