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Α.Σ. ΠΕΡΑ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 40 Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210-9848435 & 210-9932702 

 
 
Αρ. Πρωτοκ. 66              25/9/2013 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

«Α.Σ. ΠΕΡΑ» 2013 

 

Ο Α.Σ. ΠΕΡΑ σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει Ανοικτά 
Πρωταθλήματα Απλών Αγωνισμάτων Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων και 
Παμπαίδων – Παγκορασίδων  

 

1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο. 
 
2. ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19-20/10/2013 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

3.1 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 στον διαιτητή κάθε αγώνα σε όλη την διάρκεια του ανοικτού 
πρωταθλήματος.  

Σημείωση: Για να έχει ισχύ το δελτίο ταυτότητας και υγείας πρέπει να είναι θεωρημένο 
με  σφραγ ίδα ,  υπογραφή  κα ι  ημερομην ία  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 τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου που ανήκει ο αθλητής – τρια.  

και  

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

3.2 Για τις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες-
γεννηθείσες μετά    την 1η Ιανουαρίου 1995.  

3.3 Για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες-
γεννηθείσες  μετά   την 1η Ιανουαρίου 1998.  

3.4 Για τις κατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες-   
γεννηθείσες  μετά την 1η Ιανουαρίου 2001. 

 

4. ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν ηλεκτρονικά ΚΑΙ ΜΟΝΟ, το χρονικό διάστημα: 
Τετάρτη 9 έως Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 



 2 

  

5. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Την Παρασκευή 18/10/2013 και ώρα 17:00, 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 : οκτώ (8).  
Αθλητές και αθλήτριες (εκτός των κατηγοριών εφήβων – νεανίδων), που έχουν δηλώσει 
συμμετοχή σε κατηγορία που δεν θα γίνει, μπορούν να συμμετέχουν σε μεγαλύτερη 
κατηγορία.  

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
(Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. αριθ. 5/1570/18-6-2013). 

7.1  Α΄ ΦΑΣΗ 

α. Η κλήρωση  θα γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΔ  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7, με 
τοποθέτηση δύο (2) φαβορί σε κάθε όμιλο, αξιολογούμενα από τον πίνακα 
αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία, που θα ισχύει την ημέρα 
της κλήρωσης 

β. Σε ομίλους των 4ων αθλητών- τριών και κατ΄ εξαίρεση των 3ων  αθλητών-τριών με 
αγώνες ένας προς όλους και με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).  

γ. 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. 

δ. Ο 3ος και ο 4ος κάθε ομίλου για τις θέσεις 5+ ή 9+ ή 17+ ή 33+ (ανάλογα με τον 
αριθμό των  ομίλων της Α΄ φάσης). 

7.2  Β΄ ΦΑΣΗ  

7.2.1. Αθλητές-τριες  που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους ομίλους της Α΄ φάσης  

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με διαβάθμιση όλων των θέσεων (αν υπάρχει χρόνος), με νικητή 
τον καλύτερο των 5 σετ. 

β. Η κλήρωση  θα γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΔ  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7 και άρθρο 
7.1.2 

γ. Φαβορί θα τοποθετηθούν οι νικητές των ομίλων της Α΄ φάσης, ήτοι:  

1oς του Α΄ ομίλου => 1ο φαβορί 

1oς του Β΄ ομίλου => 2ο φαβορί 

1oς του Γ΄ ομίλου => 3ο φαβορί 

1oς του Δ΄ ομίλου => 4ο φαβορί  κ.ο.κ. 

 



 3 

 

 

7.2.2. Αθλητές-τριες  που κατέκτησαν την 3η και 4η θέση στους ομίλους της Α΄ φάσης  

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με διαβάθμιση όλων των θέσεων (αν υπάρχει χρόνος), με νικητή 
τον καλύτερο των 5 σετ. 

β. Η κλήρωση  θα γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΔ  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.1 και το 
άρθρο 7.7.3 ii, και 7.7.3 iii.   

γ. Για τον ορισμό των φαβορί θα χρησιμοποιηθεί ο τελευταίος πίνακας αξιολόγησης της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Α΄ φάσης, Β΄ φάσης, νοκ – άουτ και 

διαβάθμισης, βαθμολογούνται για τον Πίνακα Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., σύμφωνα με 

την εγκύκλιο αριθ. 5/1570/18-6-2013 άρθρο 4/ιιι. 

8. ΕΠΑΘΛΑ 

Στους πρώτους Κύπελλο.  
Δίπλωμα και μετάλλιο στους 1ους, 2ους  και στους δύο 3ους.  

9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

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

10.  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 10 € (η καταβολή του 
αντιτίμου θα γίνεται συνολικά στην είσοδο από τον προπονητή της ομάδας). 

 
11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  

Τραπέζια: τα τραπέζια της αίθουσας. 

 
    

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.     Ο Πρόεδρος του Α.Σ. ΠΕΡΑ  

                                            
       ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ            ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 


