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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ-  Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. 

                 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με την 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΤΕΡΖΑΚΕΙΑ» 

2014 

στις κατηγορίες  

Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, Παμπαίδων – Παγκορασίδων. 

 

στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου (Μιαούλη 60, Μοσχάτο), στις  27 & 28 
Δεκεμβρίου 2014. 
 
 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 Αθλητές και Αθλήτριες  γραμμένοι στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. των οποίων  
το δελτίο Ταυτότητας και Υγείας έχει ισχύ για την περίοδο 2014 – 2015 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 σφραγίδα, υπογραφή και ημερομηνία έως ένα χρόνο νωρίτερα 
από την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων όπως προβλέπει 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 2014 - 15. 

 Για τις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων, αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες - 
γεννηθείσες τα έτη : 1996, 1997, 1998 και 1999.  



 Για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων, αθλητές και αθλήτριες 
γεννηθέντες-γεννηθείσες  τα έτη : 1999, 2000, 2001 και 2002.  

 Για τις κατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων, αθλητές και αθλήτριες 
γεννηθέντες-γεννηθείσες  μετά την 1η Ιανουαρίου 2002.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αυτοχρηματοδοτούμενων Ανοιχτών 
Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων Ηλικιακών Κατηγοριών, οι αθλητές και 
αθλήτριες γεννηθέντες-γεννηθείσες τα έτη : 

1999, για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων και 

2002, για τις κατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων 

οι οποίοι αλλάζουν ηλικιακή κατηγορία μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατηγορία συμμετοχής, αλλά ΔΕΝ 
μεταφέρουν στη νέα τους ηλικιακή κατηγορία τους βαθμούς, που είχαν 
λάβει αγωνιζόμενοι στη μικρότερη κατηγορία. 

Επίσης οι αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες – γεννηθείσες το έτος 
1996, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Εφήβων και 
Νεανίδων έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, δεν έχουν όμως το δικαίωμα 
να αγωνιστούν στον «ΤΕΛΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ». 
 

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στο on-line σύστημα δηλώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (http://entries.httf.gr), το χρονικό διάστημα : Δευτέρα 

15 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014. 

  

 ΚΛΗΡΩΣΗ 

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 12.00, στα γραφεία της ΕΦΟΕΠΑ (Αγίου 

Κωνσταντίνου 12, Αθήνα) 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 στο 
τηλ. 6944-678056 (Αρσενιάδης Αλέξης) πριν την έναρξη της κλήρωσης. 

 

 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Απλό Ατομικό σε όλες τις κατηγορίες.  

Ελάχιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής ανά κατηγορία : οκτώ (8).  



Αθλητές και αθλήτριες, που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε κατηγορία που δεν 
θα γίνει, και είναι γεννηθέντες – γεννηθείσες τα έτη: 

1999, για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων και 
2002, για τις κατηγορίες Παμπαίδων – Παγκορασίδων 

θα συμμετάσχουν κατ΄ επιλογήν τους στην επόμενη ή προηγούμενη 
ηλικιακή κατηγορία που δικαιούνται.  
 
* Εάν οι συμμετοχές στην κατηγορία Παμπαίδων – Παγκορασίδων ξεπεράσουν 
τις 50, τότε σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 8 του Άρθρου 5 του Κανονισμού 
"Διεξαγωγής Αυτοχρηματοδοτούμενων Ανοιχτών Αναπτυξιακών 
Πρωταθλημάτων Ηλικιακών Κατηγοριών" θα πραγματοποιηθούν δύο (2) 
κατηγορίες Παμπαίδων - Παγκορασίδων  και Μίνι Παμπαίδων - Πανκορασίδων. 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

5.1  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). 

5.2  Β΄ ΦΑΣΗ  

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

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με διαβάθμιση όλων των θέσεων (εφόσον υπάρχει η 
χρονική δυνατότητα). 

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. 

 

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

α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με διαβάθμιση όλων των θέσεων (εφόσον υπάρχει η 
χρονική δυνατότητα). 

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.. 
 
 

 ΕΠΑΘΛΑ 

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

 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Ένας (1) Επιδιαιτητής (Διεθνής Διαιτητής) και Επίσημοι Διαιτητές σε αριθμό 

τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο των αγωνιστικών τραπεζιών που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν.  

Η διαιτησία είναι δυνατόν να γίνεται από τους - τις μη  συμμετέχοντες - ουσες στο 

συγκεκριμένο ωράριο αθλητές και αθλήτριες και από εθελοντές, με ευθύνη των 

διοργανωτών. 

 

 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 20 €. 

Το συνολικό ποσό παραβόλων ανά σωματείο από τις αντίστοιχες δηλώσεις 

συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 

στο λογαριασμό  

 

GR07 0110 0800 0000 0804 8056314 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 

ή στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα. 

 



Δε θα γίνουν δεκτές δηλώσεις που δεν συνοδεύονται από παράβολο 

συμμετοχής. 

 

Η απόδειξη κατάθεσης παραβόλων πρέπει να αποσταλεί με fax στο 

2105223455, γραφεία Ε.Φ.Ο.Επ.Α. όπου θα αναγράφονται επάνω χειρόγραφα 

τα ονόματα των αθλητών – αθλητριών για τους οποίους έγινε η κατάθεση του 

παραβόλου. 

 

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 

2014 τα παράβολα συμμετοχής δεν επιστρέφονται. 

 

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης του 

πρωταθλήματος σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών. 

                                         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Η μετακίνηση, διαμονή και η διατροφή των αθλητών, προπονητών και 
συνοδών τους είναι ευθύνη και επιλογή των σωματείων.  

 Το πρόγραμμα και τα ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην 
ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Για την καταρχήν ενημέρωση των 
συμμετεχόντων σχετικά με τον προγραμματισμό άφιξης και αναχώρησης 
τους, οι αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 09.00 π.μ. και η 
λήξη τους υπολογίζεται την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 18.00 μ.μ.   

Σημειώνεται ότι η το πρόγραμμα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον 
αριθμό συμμετοχών ανά κατηγορία και συνολικά. 

     Πληροφορίες:  κ. Αρσενιάδης Αλέξης – 6944 6780 56 

 

                                                                         Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.                      Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου                                                                                       
 

  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

  
 
 
 
 
 
 

    


