
 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 93 & ΡΙΤΣΟΥ 

263 35 ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ./FAX: 2610 335141 

E-mail: tepelop@httf.gr 

 

 

Πάτρα, 27 Μαρτίου 2017 

Αρ. Πρωτ. 196 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΠΑΣΧΑ 2017 

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Δυτικής Ελλάδας 

 

Διοργανώνει 

 

Φεστιβάλ  Πάσχα  Ανδρών – Γυναικών 

 

Το τουρνουά θα διεξαχθεί τη Κυριακή, 9 Απριλίου 2017, στο Κλειστό Γυμναστήριο 

Κουκούλι (Πατρών – Κλάους 93). 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.1    Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες, αλλά και όσοι 

ασχολούνται ερασιτεχνικά με την επιτραπέζια αντισφαίριση. 

1.2    Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητας ή 

Πιστοποιητικό Γέννησης (για τις μικρότερες ηλικίες) και μία βεβαίωση, όπου να 

δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα υγείας και μετέχουν με δική τους ευθύνη, για τη 

πιστοποίηση της καλής τους υγείας (θα διατίθεται στη γραμματεία). 

Όσοι είναι αθλητές-αθλήτριες, μπορούν αντί των παραπάνω δικαιολογητικών να 

έχουν μαζί τους το   Δελτίο Ταυτότητας και Υγείας, κατάλληλα θεωρημένο. 

 

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1   Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Τετάρτη 5 Απριλίου 2017. 

2.2    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με e-mail στη  

διεύθυνση tepelop@httf.gr ,  τηλεφωνικά στο 2610 335141 και με φαξ στο ίδιο 

νούμερο. 

 

 

 

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
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mailto:tepelop@httf.gr


Άνδρες στις 09:00 

Γυναίκες στις 12:00 

 

4. ΚΛΗΡΩΣΗ 
Απλός Ανδρών 

Τη Κυριακή 9/4/2017, στο χώρο των αγώνων, στις 09:30, με τους παρόντες. 

Απλός Γυναικών 

Τη Κυριακή 9/4/2017, στο χώρο των αγώνων, στις 12:30, με τις παρούσες. 

Οι ώρες κλήρωσης θα τηρηθούν αυστηρά. 

Αθλητές και αθλήτριες που δε θα είναι παρόντες – παρούσες στη κλήρωση για να 

επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και να εξοφλήσουν το παράβολο συμμετοχής δε 

θα μπουν στη κλήρωση. 

 

5. ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Κυριακή 9/4/2017 και ώρα 10:00 Απλός Ανδρών  

Κυριακή 9/4/2017 και ώρα 13:00 Απλός Γυναικών 

 

6. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
α) Απλός ανδρών 

β) Απλός γυναικών 

 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Στόχος του πρωταθλήματος είναι οι συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε όσο το 

δυνατό περισσότερους αγώνες και με νικητή των καλύτερο των 5 σετ. 

 

          Α΄ φάση: 

 α) Θα γίνει με ομίλους των 3 ή 4 αθλητών  

 β) 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 δύο φαβορί (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ). 

 Β΄ φάση:  

 α) Θα γίνει με απλό νοκ-άουτ και θα συμμετάσχουν οι δύο πρώτοι των ομίλων της Α΄ φάσης. 

 β) στην κλήρωση θα τοποθετηθούν φαβορί οι νικητές των ομίλων ήτοι: 1
ο
 φαβορί ο 1

ος
 του  

1
ου

       ομίλου, 2
ο
 φαβορί ο 1

ος
 του 2

ου
 ομίλου κ.ο.κ. και τοποθετούνται στον πίνακα στις 

θέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 7.1.2.4 έως 7.1.2.4.4. του ΚΕΔ.  

 γ) Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αριθ. 5/1570/18-6-2013 εάν υπάρχει διαθέσιμος 

χρόνος είναι δυνατόν να διεξαχθούν και αγώνες «παρηγοριάς» για τους 3
ους

 και 4
ους

 των 

ομίλων. 

Ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής η Οργανωτική Επιτροπή έχει τη 

δυνατότητα να αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. 

 

 

8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για κάθε συμμετέχοντα το παράβολο  αγώνων είναι 6 ευρώ. 



Τα παράβολα συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται  στο χώρο των αγώνων μέχρι την 

έναρξη της κλήρωσης. 

Αθλητής ή αθλήτρια που δεν έχει εξοφλήσει εγκαίρως το παράβολο, δε θα μπει στη 

κλήρωση των αγώνων. 

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα παράβολα συμμετοχής θα διατεθούν για 

τη κάλυψη των αναγκών του τουρνουά. 

 

9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Καλύπτεται από την Οργανωτική Επιτροπή. 

 

10. ΕΠΑΘΛΑ 

Από ένα αρνί στους 1
ους

. Μετάλλια και διπλώματα στους 1
ους

, 2
ους

 και 3
ους

.  

 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της 

Τ.Ε.  Χατζηφώτη Μαρία 2610 335141. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.  Η Οργανωτική Επιτροπή δε καλύπτει έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων. 

2. Τα αποτελέσματα του τουρνουά δεν υπολογίζονται στους Πίνακες Αξιολόγησης 

της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
 

 

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ                                                   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 


