
 

 

Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας 

Γραφεία :  Κτήριο 1 ΔΕΘ 

Τηλ. – fax :  2310237108  

e-mail :temaked@httf.gr 

Ε Ι Δ Ι Κ Η
 

Ο ΣΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ σε συνεργασία με την 

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νέων Ανδρών – Νέων 

Παμπαίδων – Παγκορασίδων

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο 

στις  17 και 18 Οκτωβρίου 2020

επιτραπέζιας αντισφαίρισης. 

   

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 

Αποκλειστικά και υποχρεωτικά (με ποινή ακυρότητας) στο on

στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

2. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρ

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 

Το συνολικό ποσό των παραβόλων

κάθε σωματείου,   πρέπει να αποδοθεί 

στον τραπεζικό λογαριασμό 

8 1 0 3 3 3 0  Εθνική Τράπεζα,  
ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.  

Δε θα γίνουν δεκτές δηλώσεις που δεν συνοδεύονται 

 

Για τις  τραπεζικές καταθέσεις  μας αποστέλλετε οπωσδήποτε  αντίγραφο του καταθετηρίου, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην δ/ση 

ονόματα των αθλητών και των  αθλητριών 

παραβόλου, είναι πολύ σημαντικό για να μην κωλυσιεργούμε άσκοπα. 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, 

Παγκορασίδων, Μίνι Παμπαίδων – Μίνι Παγκορασίδων

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

2020, υπό τα οριζόμενα στο υγειονομικό πρωτόκολλο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

έως Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020. 

ποχρεωτικά (με ποινή ακυρότητας) στο on-line σύστημα δηλώσεων

στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. http://app.ttscore.io/customer/24 .  

Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17.00, στα Γραφεία της 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 25 €. 

παραβόλων, σύμφωνα με τον αριθμό των δηλώσεων 

αποδοθεί  μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

λογαριασμό με ΙΒΑΝ: G R 1 4 0 1 1 0  0 8 0 0  0 0 0 0  0 8 0

,  είτε στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας, Κτήριο 1 

Δε θα γίνουν δεκτές δηλώσεις που δεν συνοδεύονται από το παράβολο συμμετοχής.

μας αποστέλλετε οπωσδήποτε  αντίγραφο του καταθετηρίου, 

στην δ/ση temaked@httf.gr . Μην ξεχάσετε  

και των  αθλητριών  για τους οποίους κάνατε την 

, είναι πολύ σημαντικό για να μην κωλυσιεργούμε άσκοπα. Τα ονόματα μπορείτε να 

Θεσσαλονίκη, 16

Αριθμός πρωτοκόλλου :

1

 

 

 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 

Κορασίδων,  

Παγκορασίδων. 

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ,  

πρωτόκολλο αγώνων 

line σύστημα δηλώσεων 

Γραφεία της Τ.Ε. Β. ΕΛΛΑΔΑΣ - 

σύμφωνα με τον αριθμό των δηλώσεων  συμμετοχής του 

2020, είτε με κατάθεση 

1 4 0 1 1 0  0 8 0 0  0 0 0 0  0 8 0 4  

στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας, Κτήριο 1 

παράβολο συμμετοχής. 

μας αποστέλλετε οπωσδήποτε  αντίγραφο του καταθετηρίου, με 

 να  αναγράφετε τα 

κάνατε την  κατάθεση του 

Τα ονόματα μπορείτε να 

16 Σεπτεμβρίου 2020. 

Αριθμός πρωτοκόλλου :  49. 



 2

τα γράψετε και χειρόγραφα, ευκρινώς, επάνω στο καταθετήριο , να το φωτογραφίσετε και να το 

κάνετε την ηλεκτρονική αποστολή.  

Για ακύρωση  μίας ή και  περισσοτέρων συμμετοχών τα σωματεία οφείλουν  να στείλουν στην 

ηλεκτρονική  δ/νση  temaked@httf.gr  ,  έγγραφο με το οποίο θα δηλώνουν  τις ακυρώσεις που 

επιθυμούν.  

Για  ακύρωση συμμετοχής μετά την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020,  τα παράβολα συμμετοχής δ ε ν 

επιστρέφονται.  

Η Τοπική Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης του πρωταθλήματος σε 

περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

ευθύνη και επιλογή των σωματείων.  

Η οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία της 

διαμονής των συμμετεχόντων στο ανοικτό πρωτάθλημα κατόπιν συνεννοήσεως με 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τιμές και διαθεσιμότητα, ανακοινώνει πίνακα 

διαθέσιμων ξενοδοχείων ο οποίος συνοδεύει την παρούσα.  

2. Μετά την κλήρωση των αγώνων, ο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Θα γίνει προσπάθεια να διεξαχθεί το σύστημα της   πλήρους διαβάθμισης σε 

όλους τους ομίλους. Ο αριθμός των συμμετοχών, το υγειονομικό πρωτόκολλο αγώνων  και ο 

χρόνος θα καθορίσουν το θέμα αυτό.  

3. Τα ωράρια των αγώνων τα βρίσκετε  στη σελίδα του πρωταθλήματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://app.ttscore.io/customer/24 μετά την κλήρωση των αγώνων.  

Οι αγώνες προγραμματίζεται  να ξεκινήσουν  το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 στις 08:30. ενώ η 

ολοκλήρωσή  τους υπολογίζεται  ότι θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 στις 17:00  

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον γενικό  αριθμό 

συμμετοχών.   

4. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο γίνεται αποκλειστικά με  αθλητικά παπούτσια για την 

προστασία του δαπέδου. 

5. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 18:00 – 20:00 ο αγωνιστικός χώρος θα διατεθεί για 

προπόνηση με τους περιορισμούς του υγειονομικού πρωτοκόλλου.  

Πληροφορίες:   Γραμματεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας,  κ. Τσίπου Μαρία, τηλέφωνο 2310237108. 

Το κλειστό γυμναστήριο είναι χωρητικότητας 180 ατόμων. Επιτρέπεται για κάθε έναν αθλητή και 

ένας προπονητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ 

Ο Πρόεδρος 
Τ.Ε. Β. Ελλάδας - ΓΓ. Ε.ΦΟ.Επ.Α. 

 
Ο Πρόεδρος  
ΣΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 


