
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΣΕΡΒΙΑΣ 

Από την επιτροπή προπονητών Εθνικών ομάδων ανακοινώνονται  τα παρακάτω που αφορούν στη συμμετοχή 

ομάδων μας στο Διεθνές Ανοιχτό Πρωτάθλημα Σερβίας (2-6/10/2013). 

Α) Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό "περί προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής αθλητών σε διεθνείς 

διοργανώσεις με ίδιες δαπάνες", τις  δηλώσεις συμμετοχής ομάδων  που υπέβαλαν στην ομοσπονδία σωματεία-

μέλη της και μεμονωμένοι αθλητές μέσω των σωματείων  τους αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς της ITTF, οι 

συμμετοχές που θα υποβληθούν απ΄την Ομοσπονδία σύμφωνα με τα παραπάνω είναι οι ακόλουθες: 

Ομάδα Εφήβων: 

1) Αγγελάκης Κων/νος (RL 1) 

2) Αντωνιάδης Νικόλαος (RL 2) 

3) Ζώνιος Πάρις (RL 10) 

4) Κώτση Κων/νος (RL 11) 

5) Σκουτέρης Νικόλαος (RL 15) 

Ο αθλητής Αϊβαλιώτης Ιωάννης (RL 29) δεν θα δηλωθεί επειδή η συμμετοχή του είναι αντίθετη με τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου 2 του κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. §4 εδ. 1,2 και § 5. 

Ομάδα Νεανίδων: 

1) Χατζηλυγερούδη Γεωργία (RL 5) 

2) Κανάρη Χριστίνα (RL 6) 

3) Κορδούτη Θάλεια (RL 7) 

 

Ομάδα Παίδων Α': 

1) Σγουρόπουλος Ιωάννης (RL 2) 

2) Δαμιανής Ευστράτιος (RL 3) 

Ομάδα Παίδων Β': 

1) Πετρόπουλος Ιωάννης (RL 9) 

2) Κορδούτης Δημήτριος (RL 12) 

Η ομάδα Παίδων Β΄ είναι σε λίστα αναμονής σύμφωνα με τους κανονισμούς της  ITTF  και η συμμετοχή της θα 

αποφασισθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων από την οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης. 

Το αίτημα δήλωσης  συμμετοχής για τον αθλητή Γεώργιο Πασχαλέρη (RL 39) απορρίπτεται για τους ίδιους πιο 

πάνω αναφερόμενους  λόγους απόρριψης (άρθρο 2 του κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. §4 εδ. 1,2 και § 5). 

 

Ομάδα Κορασίδων : 

1) Φίσερ Έλλη (RL 4) 

2) Πατεράκη Στυλιανή (RL 6) 

3) Τέρπου Ελισάβετ (RL 9) 

Το αίτημα δήλωσης  συμμετοχής για τις αθλήτριες  Ταουσάνη Χριστίνα  (RL 15), Ζήσου Θεοδώρα - Μαρία (RL 26), 

Τουραμανίδου Αργυρή (RL 32)  απορρίπτεται για τους ίδιους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους απόρριψης (άρθρο 

2 του κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. §4 εδ. 1,2 και § 5). 

Β) Μέχρι την Παρασκευή 13/9/2013 και ώρα 14:00 θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά στην Ομοσπονδία, από τα 

σωματεία- μέλη των αθλητών και αθλητριών που θα δηλωθούν να συμμετάσχουν,  τα ονόματα των συνοδών, τα 

στοιχεία μετακίνησης, ο τύπος των δωματίων που επιθυμούν (μονόκλινα - δίκλινα κ.λ.π) και οπωσδήποτε τα 

ζευγάρια για το διπλό αγώνισμα. 

Από την Επιτροπή Προπονητών  

 


