
 

 

 

Αθήνα, 24 Απριλίοσ 2015 

Αριθμ. Ορωη. 1078 

 

                   Ο Π Ξ Ι Η Π Σ Ν Η  

          5ΞΣ ΟΠΩΑΘΚΗΛΑΞΡ ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΩΜ ΡΑ Λ.Λ.Ε.  

            ΑΟΚΩΜ ΑΓΩΜΘΡΛΑΩΜ  

Η Ε.Φ.Ξ.Επ.Α και ο Ο.Ρ.Α.. ζσνδιοργανώνοσν ηο 5ο Ορωηάθλημα 

Επιηραπέζιας Ανηιζθαίριζης για εργαζόμενοσς ζηα Λέζα Λαζικής 

Ενημέρωζης με ηοσς παρακάηω όροσς και προϋποθέζεις:  

1. ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΡΣΛΛΕΞΤΗΡ: Οη θαζ' νηνδήπνηε ηξόπν εξγαδόκελνη ζηνλ γξαπηό 

θαη ειεθηξνληθό Σύπν, γεληθά νη απαζρνινύκελνη κε θάζε κνξθή εξγαζίαο ζε κέζν 

ελεκέξσζεο, θαζώο θπζηθά θαη νη άλεξγνη, πνπ δηαηεξνύλ ηελ ηδηόηεηά ηνπο ζηνλ 

ρώξν.  

2. ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ ΔΘΕΝΑΓΩΓΗΡ: 06-07 Ινπλίνπ 2015  

3. ΞΟΞΡ ΔΘΕΝΑΓΩΓΗΡ: Βπδαληηλό Αζιεηηθό Κέληξν (Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο 

ρνιήο 10, Σξάρσλεο - Άιηκνο)  

4. ΔΗΚΩΡΕΘΡ ΡΣΛΛΕΞΤΗΡ: Μέρξη ηελ Πέκπηε 04/06/2015 ζηα γξαθεία ηεο 

Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., ζην θαμ 210-5223455 ή ζην e-mail: info@httf.gr (ηει. επηθνηλσλίαο 

210-5227103), αιιά θαη ζηα γξαθεία ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Αζιεηηθώλ 

πληαθηώλ, ζην θαμ 210-3635777 ή ζην e-mail: psat@otenet.gr. Δλεκέξσζε - 

πιεξνθνξίεο Γηάλλεο Φάθαξνο 6974016302.  

5. ΑΓΩΜΘΡΛΑΑ: α) Απιόο Αλδξώλ, β) Απιόο Γπλαηθώλ.  

6. ΟΠΞΡΘΕΗ ΕΘΔΘΙΗ ΙΑΗΓΞΠΘΑ: Ολνκάδεηαη «λπλ θαη πξώελ αζιεηώλ 

επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο». Θα ζρεκαηηζηεί κόλνλ εθόζνλ πάξνπλ κέξνο 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) άηνκα, ηα νπνία είηε είλαη ελ ελεξγεία αζιεηέο κε δειηίν ζηελ 

Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., είηε ππήξμαλ ζην παξειζόλ γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα. 

Παξαθαινύκε όζνη θαη όζεο αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία λα ην δειώζνπλ. Σν 

ζύζηεκα δηεμαγσγήο ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ. Όζνη 

κεηέρνπλ ζε δηνξγαλώζεηο βεηεξάλσλ/αλεμαξηήησλ, αιιά δελ έρνπλ θαη δελ είραλ 

πνηέ αζιεηηθό δειηίν ζε ζσκαηείν ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. δελ εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή 

θαηεγνξία. Θα παίμνπλ καδί κε όινπο ηνπο αλεμάξηεηνπο.     

7. ΙΚΗΠΩΡΗ ΙΑΘ ΕΜΑΠΝΗ ΑΓΩΜΩΜ: Φέηνο ζα πξνεγεζεί ρξνληθά ε θιήξσζε 

ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο. Θα δηεμαρζεί ζηηο 09:30 ην άββαην επί ησλ παξόλησλ θαη 

γύξσ ζηηο 10:00 ζ’ αξρίζνπλ νη αγώλεο. Δθόζνλ ζρεκαηηζηνύλ γθξνππ, ν ληθεηήο 

θαη ν θηλαιίζη ηνπ ηειηθνύ από ην ηνπξλνπά ηνπ 2014, ζα είλαη θαβνξί. Η 



θιήξσζε ησλ δύν θαηεγνξηώλ αλεμαξηήησλ ζα γίλεη επίζεο επί ησλ παξόλησλ, ην 

άββαην θαη ώξα 10:00 ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. Οη ηέζζεξηο 

πξώηνη αζιεηέο θαη νη δύν πξώηεο αζιήηξηεο ηνπ πεξζηλνύ ηνπξλνπά ζα θαιύςνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαβνξί. Ακέζσο κεηά ηελ θιήξσζε ζ' αξρίζεη ην αγσληζηηθό 

πξόγξακκα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο (γύξσ ζηηο 10:30). εκεηώλεηαη όηη, όπσο 

γίλεηαη θάζε ρξόλν, αλ ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο ην ηνπξλνπά ζα νινθιεξσζεί 

ζε κία εκέξα. 

8. ΠΞΟΞΡ ΔΘΕΝΑΓΩΓΗΡ: Η πξώηε θάζε ζα πεξηιακβάλεη γθξνππ ησλ 4σλ ή 

ησλ 3σλ αζιεηώλ/ηξηώλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ (θαη’ 

εμαίξεζε θαη πάληα κε βάζε ηηο ζπκκεηνρέο κπνξεί ζε θάπνηα θαηεγνξία λα 

ππάξρεη γθξνππ θαη κε πεξηζζόηεξνπο αζιεηέο). Οη δύν πξώηνη/εο ησλ γθξνππ 

πξνθξίλνληαη ζηα λνθ άνπη καηο ηεο δεύηεξεο θάζεο, αιιά θπζηθά ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ησλ πξνθξηλόκελσλ από ηνπο νκίινπο, όπσο θαη ην ηακπιό, πνπ ζα 

ζρεκαηηζηεί (ησλ «16» ή ησλ «32» θηι) ζα θξηζνύλ νξηζηηθά από ηηο ζπκκεηνρέο 

θαη ζα γίλνπλ γλσζηά πξηλ από ηελ θιήξσζε. ε πεξίπησζε απνρώξεζεο αζιεηή, 

πνπ έρεη εμαζθαιίζεη πξόθξηζε από ηα γθξνππ, ηε ζέζε ηνπ ζα κπνξεί λα πάξεη ν 

ακέζσο επόκελνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ γθξνππ. Από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ν θάζε 

αγώλαο ζα θξίλεηαη κε ην ζύζηεκα ηνπ θαιύηεξνπ ησλ 5 ζεη. Όζνη θαη όζεο 

απνθιεηζηνύλ ζηε θάζε ησλ γθξνππ ζα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ζε λνθ άνπη 

ηακπιό ηεο «παξεγνξηάο».  

9. ΕΟΑΘΚΑ: Κύπειιν ζηνπο πξώηνπο ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ. Γίπισκα θαη 

κεηάιιην ζηνπο 1νπο, 2νπο θαη ζηνπο δύν 3νπο ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ. Γίπισκα 

θαη ράιθηλν κεηάιιην ζηνπο ηέζζεξηο πξώηνπο ησλ αγώλσλ «παξεγνξηάο».  

10. ΕΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ:  

10.1 Όιεο νη ζπλαληήζεηο ζα γίλνπλ κε αγσληζηηθό αζιεηηθό εμνπιηζκό 

εγθεθξηκέλν από ηε δηεζλή νκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο (I.T.T.F.)  

10.2 Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη πξνζσπηθά ππεύζπλνη γηα ηελ δηαπηζησκέλα θαιή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.  

10.3 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αγσληζζνύλ ππνρξεσηηθά κε αζιεηηθή πεξηβνιή 

(Αζιεηηθά παπνύηζηα - αζιεηηθά ζνξηο ή θόξκεο - αζιεηηθέο κπινύδεο).  

10.4 ηε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ε ηδηόηεηα ηνπ 

ζπκκεηέρνληα, ην κέζν ελεκέξσζεο, ζην νπνίν εξγάδεηαη, ηειέθσλν θαη e-mail 

επηθνηλσλίαο.  

10.5. Η δηακνλή -δηαηξνθή - κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη κε δηθή ηνπο 

δαπάλε θαη επζύλε.  

11. ΡΗΛΕΘΩΡΗ: Η Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ζα έρεη ξαθέηεο ζηνλ ρώξν ησλ αγώλσλ. Θα ηηο 

παξαρσξεί ζε όζνπο αζιεηέο δελ δηαζέηνπλ, αιιά απζηεξώο γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ησλ αγώλσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνύληαη όινη. 

Με αζιεηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Π..Α.Σ. 

   ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΛΤΜΠΑΓΗ    ΩΣΗΡΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 


