
Ελευσίνα, 21 Αυγούστου 2013 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ο Γ.Α.Σ «Η ΕΛΕΥΣΙΣ»  σε συνεργασία με την  Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.  διοργανώνει το: 

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2013’ 

στις κατηγορίες  

 Εφήβων – Νεανίδων,  

Παίδων – Κορασίδων, Παμπαίδων – Παγκορασίδων 

 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Κλειστό γήπεδο Γ.Α.Σ.Ε (Παλαιά 

Eλαιουργική, Ιεράς Οδού & Μουρίκη 130) 

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 και υποχρεωτικά κατατίθεται στο διαιτητή κάθε αγώνα σε όλη τη 
διάρκεια του ανοικτού πρωταθλήματος.  

Σημείωση: Για να έχει ισχύ το δελτίο ταυτότητας και υγείας πρέπει να 

είναι θεωρημένο με  σφραγ ίδα ,  υπογραφή κα ι  ημερομηνία  έως  

ένα  χρόνο  νωρί τερα από  την  ημέρα δ ι εξαγωγής των 

αγώνων όπως προβλέπε ι  το  άρθρο 33  §  9  του  Ν.2725/99 : 

α. Από γιατρό. 

β. Από το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου που ανήκει ο αθλητής – τρια.  

Και  

γ. Από την  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την περίοδο 2013-14.  

1.2 Για τις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων, αθλητές και αθλήτριες 

γεννηθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 1995 

1.3 Για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων, αθλητές και αθλήτριες 

γεννηθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 1998 

1.4 Για τις κατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων, αθλητές και αθλήτριες 

γεννηθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 2001 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   7-8/09 /2013. 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    15 ευρώ κατ’ άτομο (η καταβολή του 
παραβόλου θα γίνεται από τον προπονητή ή συνοδό του κάθε 



αθλητή/τριας που συμμετέχει, πριν την έναρξη των κληρώσεων, στο 
γυμναστήριο). 

4. ΛΗΞΗ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ:  

Οι  δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά 1-4/9/2013 στη 

διεύθυνση http://entries.httf.gr  

 

5. ΚΛΗΡΩΣΗ: 

Την Παρασκευή 6/9/2013 και ώρα 19.00, στο γυμναστήριο των αγώνων, 
και με κριτήριο τους παρόντες αθλητές – αθλήτριες κατά δήλωση των 
προπονητών ή των συνοδών τους οι οποίοι θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι οι 
αθλητές – αθλήτριες που εκπροσωπούν θα είναι παρόντες την ώρα έναρξης 
των αγώνων τους.  
Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των προπονητών ή συνοδών δεν μπορούν να 

παραβρεθούν στην κλήρωση και αθλητές – αθλήτριες που εκπροσωπούν δεν 

θα συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία των αγώνων  

πριν την έναρξη της κλήρωσης. 

 

6.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

Απλό Ατομικό σε όλες τις κατηγορίες.  
Ελάχιστος αριθμός ανά κατηγορία – αγώνισμα : 8 

7.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

αριθ. 5/1570/18-6-2013): 

7.1   Α΄ ΦΑΣΗ: 

7.1.1. Σύστημα αγώνων. 

Όμιλοι των τεσσάρων (4) και κατ’ εξαίρεση των τριών (3) αθλητών/τριών με 

αγώνες ένας προς όλους και με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five) .  

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

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

αριθμό των ομίλων της Α’ φάσης) για τις θέσεις 1 – 4  ή 1 – 8  ή 1 – 16  ή 1 – 

32.   

Ο 3ος και ο 4ος κάθε ομίλου για τις θέσεις 5+ ή 9+ ή 17+ ή 32+ (ανάλογα με 

τον αριθμό των ομίλων της Α’ φάσης) .  

7.1.3. Κλήρωση Α΄ φάσης  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΕΔ. 

7.2  Β΄ ΦΑΣΗ για τους αθλητές – τριες που κατέκτησαν την 1η και 2η 
θέση των ομίλων της Α΄ φάσης. 
 

7.2.1. Σύστημα αγώνων. Απλό knock out και διαβάθμιση (αν υπάρχει 

χρόνος) για τις θέσεις 1 – 4, ή 1 – 8, ή 1 – 16, ή 1 – 32 (ανάλογα με τον 

http://entries.httf.gr/


αριθμό των ομίλων της Α΄ φάσης), με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of 

five).  

7.2.2. Κλήρωση Β’ φάσης.  

7.2.2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΕΔ.  

7.2.2.2. Φαβορί θεωρούνται οι 1οι κάθε ομίλου ανεξάρτητα από την θέση τους 

στον τελευταίο κοινοποιημένο πίνακα αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με σειρά:  

1ος του Α’ ομίλου = 1ο φαβορί  

1ος του Β’ ομίλου = 2ο φαβορί  

1ος του Γ’ ομίλου = 3ο φαβορί  

1ος του Δ’ ομίλου = 4ο φαβορί κ.ο.κ. 

 

7.3. Β΄ ΦΑΣΗ για τους αθλητές – τριες που κατέκτησαν την 3η και 4η θέση 

των ομίλων της Α΄ φάσης (αν υπάρχει χρόνος).  

7.3.1. Σύστημα αγώνων.  

Απλό knock out και διαβάθμιση με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five) 

για τις θέσεις 9+ ή 17+ ή 32+ (ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων της Α΄ 

φάσης).  

7.3.2. Κλήρωση Β’ φάσης. 
7.3.2.1 Για την τοποθέτηση των φαβορί και την κλήρωση στα ταμπλό knock 

out χρησιμοποιείται ο τελευταίος κοινοποιημένος πίνακας.  

7.3.2.2. Οι 3οι  κάθε ομίλου δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στο πρώτο παιχνίδι.  

7.3.2.3. Δεν αγωνίζονται στο ίδιο ½ ή τουλάχιστον στο ίδιο ¼ του ταμπλό, 

αθλητές που στην Α΄ φάση ήταν στον ίδιο όμιλο.  

7.3.2.4. Δεν αγωνίζονται στο ίδιο ½ του ταμπλό ή τουλάχιστον στο ίδιο ¼ του 

ταμπλό αθλητές του ίδιου σωματείου. Στην περίπτωση που οι αθλητές του 

ίδιου σωματείου είναι πάνω από 4 γίνεται προσπάθεια να μην αγωνιστούν 

στον 1ο αγώνα.  

7.3.2.2. Φαβορί θεωρούνται οι 3οι κάθε ομίλου ανεξάρτητα από την θέση τους 

στον τελευταίο κοινοποιημένο πίνακα αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με σειρά:  

3ος του Α’ ομίλου = 1ο φαβορί  

3ος του Β’ ομίλου = 2ο φαβορί  

3ος του Γ’ ομίλου = 3ο φαβορί  



3ος του Δ’ ομίλου = 4ο φαβορί κ.ο.κ. 

8. ΕΠΑΘΛΑ. 
Στους πρώτους Κύπελλο.  Δίπλωμα  -  Μετάλλια στους 1ους, 2ους και στους 

δύο 3ους  και δώρα από την εταιρεία gpsports. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα διανεμηθούν 

αναμνηστικά δώρα από την εταιρεία gpsports. 

9. ΤΡΑΠΕΖΙΑ. 
9-12 (αναλόγως των αναγκών) τραπέζια της αίθουσας  BUTTERFLY 

CENTREFOLD 25 ITTF. 

10.    ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. 

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

 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 

1. Η μετακίνηση, διαμονή και η διατροφή των αθλητών, προπονητών και 

συνοδών τους είναι ευθύνη και επιλογή των σωματείων.  

Ωστόσο η οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος προκειμένου να 

διευκολύνει την διαδικασία της διαμονής των συμμετεχόντων στο ανοικτό 

πρωτάθλημα κατόπιν συνεννοήσεως σε ότι αφορά τιμές και διαθεσιμότητα, θα 

κοινοποιήσει έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. πίνακα ξενοδοχείων 

στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο γυμναστήριο και στα 

οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις ανάλογες κρατήσεις ώστε να 

τακτοποιηθεί η διαμονή τους.  

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.              Ο Πρόεδρος του ΓΑΣ «Η ΕΛΕΥΣΙΣ» 

  Μανώλης Κολυμπάδης                                   Γεώργιος    Παγώνης  

 

 


