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   Φλώρινα 28/ 04 / 2017 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Ο Δήμος Πρεσπών σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία 

«Σάρισες» Φλώρινας -   Ο.Ε.Α. Φλώρινας, 

υπό την  αιγίδα της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

 

διοργανώνουν το 
 

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017 

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Κλειστό γυμναστήριο «Πατουλίδειο» Πρεσπών, 23 -25 Ιουνίου 2017 

και περιλαμβάνει Ανοιχτό Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για άντρες και γυναίκες με 

συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1.1 Όλοι όσοι αγαπούν την επιτραπέζια αντισφαίριση. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν 

μαζί τους  την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 

1.2 Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους ιατρική ευθύνη. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  

     2.1 Διπλό ανδρών - γυναικών   

2.1.1 Διπλό  ανδρών ( Μία ενιαία κατηγορία ). 

2.1.2 Διπλό γυναικών ( Μία ενιαία κατηγορία ). 

         2.1.3 Διπλό μικτό ανδρών – γυναικών ( Μία ενιαία κατηγορία ). 
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   2.2 Ατομικό ανδρών - γυναικών   

2.2.1  Ανδρών 

            α  Άνδρες έως 34  ετών   

β.  Άνδρες 35-49  ετών  

γ.  Άνδρες 50 -59 

δ. Άνδρες 60+ 

ε. Άνδρες (Μία ενιαία κατηγορία) 

 

           2.2.2  Γυναικών    

              Μία ενιαία κατηγορία. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   

3.1 Α΄ ΦΑΣΗ: 

3.1.1. Σύστημα αγώνων Πουλ – Όμιλοι. 

Όμιλοι των τριών ή τεσσάρων και κατ’ εξαίρεση των πέντε ατόμων (εάν ο αριθμός συμμετοχών 

επιβάλλει όμιλο ή ομίλους των πέντε) με αγώνες ένας προς όλους και με νικητή τον καλύτερο 

των 5 σετ (best of five) .  

3.1.2. Προκρινόμενοι από την Α΄ φάση στην Β’.  

Ο 1ος και ο 2ος του κάθε ομίλου αγωνίζονται στην Β’ φάση, (ανάλογα με τον αριθμό ομίλων της 

Α’ φάσης) για τις θέσεις 1 – 4  ή 1 – 8  ή 1 – 16  ή 1 – 32.   

Ο 3ος, 4ος, (5ος εφόσον έχουν σχηματιστεί όμιλοι των πέντε) κάθε ομίλου για τις θέσεις 5+ ή 9+ 

ή 17+ ή 32+.   

Στη διαδικασία της διαμόρφωσης των ομίλων και της κλήρωσης προβλέπεται να μην συμπέσουν 

άτομα της ίδιας πόλης ή της ίδιας χώρας στον ίδιο όμιλο εφόσον ο αριθμός των ομίλων είναι 

ίσος ή μεγαλύτερος του αριθμού των συμμετεχόντων από την ίδια πόλη ή χώρα 

3.2  Β΄ ΦΑΣΗ:   

3.2.1.  Άτομα, που κατέκτησαν 1η και 2η θέση των ομίλων στην Α΄  φάση. 

Για τις θέσεις 1 – 4, ή 1 – 8, ή 1 – 16, ή 1 – 32 (ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων της Α΄ φάσης), 

απλό knock out  με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).  

3.3.2. Άτομα, που κατέκτησαν 3η, 4η, και 5η θέση των ομίλων στην Α΄φάση. 

Για τις θέσεις 5+ ή 9+ ή 17+ ή 32+ (ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων της Α΄ φάσης), απλό 

knock out με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).  
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3.3 ΔΙΠΛΑ: 

Για τα διπλά το σύστημα διεξαγωγής θα είναι μόνο αγώνες νοκ άουτ. Τα ζευγάρια θα 

σχηματίζονται σε κάθε φάση με κλήρωση. 

 

4 ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΝΩΝ  

9-12 Τραπέζια ITTF  

 5.   ΕΠΑΘΛΑ 

Στους πρώτους Κύπελλο. Δίπλωμα και μετάλλια στους 1ους, 2ους  και 3,4ους. 

Χρηματικά έπαθλα για την ενιαία κατηγορία αντρών: 1ος 300 ευρώ, 2ος 100 ευρώ, 3ος-4ος 50 

ευρώ, 5ος-8ος 25 ευρώ. 

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Με την ευθύνη των αγωνιζόμενων υπό την εποπτεία επιδιαιτητή. 

7. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 με e-mail στο geliguras@yahoo.gr ή με 

fax στο 2385022480 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6937164317, 6980958832  

 

8. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την οργανωτική επιτροπή, το αργότερο μέχρι την 

Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 18.00 για τυχόν ακυρώσεις των αθλητών σας στο τηλ. 6937164317, 

6980958832  . 

 

9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15 ευρώ για συμμετοχή σε μία ή περισσότερες  

       κατηγορίες. Το παράβολο καταβάλλεται στην Γραμματεία πριν την έναρξη των αγώνων.  

 

10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

      Οι αγώνες θα υποστηρίζονται από έμπειρο προσωπικό  γραμματειακής υποστήριξης. 

11. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση θα γίνει με κριτήριο τους παρόντες. Ελάχιστος αριθμός ανά κατηγορία – αγώνισμα : 

5. Η οργανωτική επιτροπή, θα έχει την ευχέρεια να ρυθμίσει το σύστημα διεξαγωγής   αγώνων, 

σε περίπτωση που κάποια κατηγορία έχει κάτω από 5 αθλητές. 

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

       Διπλά 

Παρασκευή 23/6/17,  17.00 - 22.00  
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Ατομικά-Άντρες Ηλικιακές Κατηγορίες-Γυναίκες 

Σάββατο  24/6/17,  09.00 - 18.00 

Ατομικό Αντρών Ενιαία Κατηγορία  

Κυριακή  25/6/17, 9.00-14.00 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                                     

                                

 

 

 

 

Γεώργιος Λυγούρας                                                                Φωτιάδης Κων/νος 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α 

 

 

 Μανώλης Κολυμπάδης 


