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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το 
Δήμο Πατρέων,  διοργανώνει,  

 
«Ανοιχτό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάτρα 2013» 

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

 

 «ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» 
 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας 
(Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2013.  
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ 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 2013 – 2014. 
1.2 Όσοι πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα θα πρέπει να έχουν μαζί τους  το Δελτίο 
Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο από γιατρό και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου 
το πολύ ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία τέλεσης των αγώνων όπως προβλέπει 
το άρθρο 33 παρ. 9 του Ν. 2725/99. 
1.3 Για τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες 
μετά την 1η Ιανουαρίου 1995. 
1.4 Για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες μετά 
την 1η Ιανουαρίου 1998. 
1.5 Για τις κατηγορίες Παμπαίδων – Παγκορασίδων, αθλητές και αθλήτριες 
γεννηθέντες μετά από την 1η Ιανουαρίου 2001. 
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2.  ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν το χρονικό διάστημα από Τρίτη 26 Νοεμβρίου 
έως  Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013, μόνο στο on line σύστημα δηλώσεων στην 
ιστοσελίδα της ομοσπονδίας www.httf.gr/entries  
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ. 
 

3. ΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Την Παρασκευή 6/12/2013 και ώρα 19:00, στο γυμναστήριο των αγώνων. 
 

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
 
α) απλός εφήβων 
β) απλός νεανίδων 
γ) απλός παίδων 
δ) απλός κορασίδων 
ε) απλός παμπαίδων 
στ) απλός παγκορασίδων  
Ελάχιστες συμμετοχές ανά κατηγορία αθλητών-τριών οκτώ (8). 
Όταν οι συμμετοχές είναι λιγότερες γίνεται σύμπτυξη με άλλη μεγαλύτερη ηλικιακή 
κατηγορία ή ακύρωση εάν η εν λόγω ηλικιακή κατηγορία είναι η μεγαλύτερη. 
 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
(Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αριθμ. 5/1570/18-6-2013) 
 
5.1  Α΄ ΦΑΣΗ 
 
α. Η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7.7 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.ΕπΑ.,  με 
τοποθέτηση δύο (2) φαβορί σε κάθε όμιλο, σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιολόγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας που θα ισχύει την ημέρα της κλήρωσης. 
β. Σε ομίλους των 4ων αθλητών-τριών και κατ’ εξαίρεση των 3ων αθλητών-τριών  με 
νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five). 
γ. Ο 1ος και ο 2ος  κάθε ομίλου  προκρίνονται 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 θα αγωνιστούν στη Β΄ φάση σε αγώνες, 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 και αθλήτριες που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους ομίλους της Α΄ 
φάσης. 
α. Η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 7.7 και 7.1.2  του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
β. Σε πίνακα νοκ-άουτ με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ και διαβάθμιση όλων των 
θέσεων αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. 
γ. Φαβορί θα τοποθετηθούν οι νικητές των ομίλων της Α΄ φάσης, δηλαδή: 
1ος του Α΄ ομίλου = 1ο φαβορί 
1ος του Β΄ ομίλου = 2ο φαβορί 
1ος του Γ΄ ομίλου = 3ο φαβορί  
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1ος του Δ΄ ομίλου = 4ο φαβορί κ.ο.κ. 
5.2.2. Αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν την 3η και 4η θέση στους ομίλους της Α΄ 
φάσης. 
α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ και διαβάθμιση όλων των 
θέσεων αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. 
β. Η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 7.1, 7.7.3 ii και 7.7.3 iii του ΚΕΔ της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
γ. Για τον ορισμό των φαβορί θα χρησιμοποιηθεί ο τελευταίος Πίνακας Αξιολόγησης 
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία. 
 
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος βαθμολογούνται για του Πίνακες 
Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. 5/1570/18-6-2013 
άρθρο 4 ιιι.  
 
 
 

 
6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής αγώνων είναι 20 ευρώ. 
Οι τρεις πρώτοι αθλητές και αθλήτριες της κάθε κατηγορίας του Πίνακα Αξιολόγησης που 
θα ισχύει κατά τη κλήρωση των αγώνων, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής 
παράβολου. 
Σωματείο το οποίο θα συμμετέχει στους αγώνες με 5 αθλητές-τριες και πάνω θα έχει 
έκπτωση 20% στο παράβολο συμμετοχής. 
Σωματείο που θα συμμετέχει με 7 αθλητές-τριες και πάνω θα έχει 30% έκπτωση στο 
παράβολο συμμετοχής. 
Στον αριθμό των συμμετοχών κάθε σωματείου για την έκπτωση, δεν υπολογίζονται 
αθλητές-τριες που είναι στις  τρεις πρώτες θέσεις των Πινάκων Αξιολόγησης κάθε 
κατηγορίας, οι οποίοι δεν καταβάλουν παράβολο συμμετοχής.  
 
Το συνολικό ποσό παραβόλων ανά σωματείο από τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής θα 
πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 2/12/2013 στο λογαριασμό  

226/643007-40 στην Εθνική Τράπεζα 
 (όνομα δικαιούχου Χατζηφώτη Μαρία), ή απευθείας στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής.  
Παρακαλούμε πολύ μετά την κατάθεσή σας να στείλετε με fax το καταθετήριο σας  στα 
γραφεία της Τ.Ε. στο 2610 335141, αναφέροντας το σωματείο από το οποίο έγινε η 
κατάθεση και τα ονόματα των αθλητών - τριων. 
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής πέραν της ημερομηνίας λήξης δηλώσεων τα 
παράβολα συμμετοχής δεν θα επιστρέφονται. 
 

7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αριθ. 5/1570/18-6-2013. 
 

8. ΕΠΑΘΛΑ 
 
Στους πρώτους Κύπελλο. Δίπλωμα  και μετάλλια στους 1ους, 2ους και 3ους.  
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Τ.Ε.  
Χατζηφώτη Μαρία: 2610 335141, Διευθυντής αγώνων Τζόβολος Παναγιώτης 6975 101700. 



Επίσης,  λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης με όλες πληροφορίες 
www.openpatras.com  

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Η διαμονή και διατροφή των αθλητών, προπονητών και συνοδών δεν καλύπτονται από την 
ομοσπονδία και είναι στην ευθύνη των σωματείων η επιλογή τους. 
Ωστόσο η Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας θα ανακοινώσει προσεχώς ξενοδοχεία της 
περιοχής, για διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 
 
 

Με  Αθλητικούς Χαιρετισμούς 
 
 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ                                    ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ 
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