
    
 
 
 
 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019 
Αριθμ. Πρωτ.996 

 

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Ενημέρωση  για τις  -8- ομάδες κορασίδων που έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν στην τελική φάση του 
αντίστοιχου  Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις 3-4/5/2019. 
Σύμφωνα με την ειδική προκήρυξη 2320/23-7-2018 του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018 - 2019: 
............................................................................................................................. .................................... 
4.    ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
4.1 Δεν θα διεξαχθεί προκριματική φάση. 
4.2    Στην τελική φάση θα επιλεγούν 12 ομάδες παίδων και 8 ομάδες κορασίδων. Η επιλογή θα γίνει από την 
τεχνική επιτροπή μετά τη δημοσιοποίηση του πίνακα αξιολόγησης της 28/02/2019 (ημερομηνία ανακοίνωσης του 
πίνακα αξιολόγησης: 15/03/2019). Η τεχνική επιτροπή θα ανακοινώσει τις προκρινόμενες ομάδες, καθώς και τη σειρά 
κατάταξης των επιλαχουσών ομάδων (όπως θα προκύψει από την αξία της ομάδας για τους 3 πρώτους αθλητές -τριες 
του σωματείου στον πίνακα αξιολόγησης). 
Σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί από την τεχνική επιτροπή, τα προκρινόμενα σωματεία θα επιβεβαιώσουν 
τη συμμετοχή τους στο e-mail της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (info@httf.gr). 
Σε περίπτωση που σωματείο ακυρώσει τη συμμετοχή του, η τεχνική επιτροπή θα προχωρήσει στην κλήση του 
επόμενου κατά σειρά, επιλαχόντος σωματείου.  
Οι ομάδες της τελικής φάσης θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
15.1.4 της Γενικής Προκήρυξης(Αριθμ.Πρωτ.2319/23-7-2018)  
Γενική Προκήρυξη : ...........................................  
15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:...........................................  
15.1.4. Στις τελικές φάσεις όλων των ομαδικών πρωταθλημάτων πέραν των προκρινόμενων, σχηματίζεται 
λίστα αναμονής  ανά περιφέρεια, με δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτές κατά προτεραιότητα  ομάδες 
που θα έχουν το υψηλότερο ranking list του τελικού πίνακα νοκ-άουτ της προκριματικής φάσης. Στα 
ομαδικά πρωταθλήματα, εφ΄ όσον δεν υπάρχουν δηλώσεις από την περιοχή,  θα ακολουθείται η γενική 
λίστα αναμονής. Σωματείο που δεν κατέχει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση για το τμήμα της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μέχρι 1 μήνα πριν την τελική φάση, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει 
στην τελική φάση και αναπληρώνεται από το κατά σειρά από τα σωματεία της λίστας αναμονής που 
έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. 

 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΦ ΠΠ  

2018-19 
 

   

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΩΝ 

1 ΑΣΕΑ ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3508 

2 ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 2425 

3 ΑΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2267 

  ΑΟΕΑ ΑΘΗΝΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2109 

4 ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2061 

5 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 1817 

6 ΠΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 925 

7 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 882 

8 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 770 



   
   9 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 1783 

10 ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1566 

11 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1247 

12 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1094 

   
   
   
 

2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
 

1 ΑΘΛΗΤΡΙΑ 
 

   
   Για λόγους προστασίας όλων των συμμετεχουσών αθλητριών, εφόσον παρήλθε ο χρόνος του ενός μηνός πριν  την 

διεξαγωγή της  Τελικής Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων και το σωματείο ΑΟΕΑ "Αθηνά" Νέου 
Φαλήρου δεν είχε την προϋπόθεση των προκηρύξεων, την θέση της ομάδας του των κορασίδων στη διοργάνωση 
αυτή, κατέλαβε η ομάδα του ΟΑ Χανίων.  
 
         Τεχνική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 


