Αθλητικός Όμιλος «Ζήνων»

Γλυφάδας

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΖΗΝΩΝ» ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ο Αθλητικός Όμιλος «Ζήνων» Γλυφάδας,
σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.φ.ο.Επ.Α,
διοργανώνει το ανοικτό πρωτάθλημα Πιγκ-Πογκ , για τους ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ
το Σάββατο 5 Ιανουαρίου και για τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ την Κυριακή 6
Ιανουαρίου 2019,στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης .(ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1)
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στην κατηγορία των Βετεράνων, Αθλητές και Αθλήτριες, γραμμένοι
στη δύναμη της Ε.φ.ο.Επ.Α, που µε δήλωσή τους είχαν ή έχουν Αθλητικό
Δελτίο και έχουν κλείσει τουλάχιστον το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Στην κατηγορία των Ανεξαρτήτων, Αθλητές και Αθλήτριες ανεξαρτήτου
ηλικίας οι οποίοι δεν είχαν ποτέ Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο
στην δύναμη της Ε.φ.ο.Επ.Α.
.
Κατηγορίες
ΒΕΤ-1 Βετεράνων Αθλητών 40 - 49 ετών (γεννηθέντες 1969 - 1978)
ΒΕΤ-2 Βετεράνων Αθλητών 50 - 59 (γεννηθέντες 1959 - 1968)
ΒΕΤ-3 Βετεράνων Αθλητών 60 + (γεννηθέντες έως 1958)
ΑΝΕ-1 Ανεξαρτήτων Αθλητών 18 - 39 ετών (γεννηθέντες 1979 - 2000)
ΑΝΕ-2 Ανεξάρτητων Αθλητών 40 - 49 ετών (γεννηθέντες 1969 - 1978)
ΑΝΕ-3 Ανεξάρτητων Αθλητών 50 - 59 (γεννηθέντες έως 1959 - 1968)
ΑΝΕ-4 Ανεξάρτητων Αθλητών 60 + (γεννηθέντες έως 1958)
ΓΥΝ-ΑΝΕ Ανεξάρτητων Γυναικών Αθλητριών, ενιαία κατηγορία για όλες τις
ηλικίες (όσες επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες
κατηγορίες των ανδρών).

ΓΥΝ-ΒΕΤ Βετεράνων Γυναικών Αθλητριών, ενιαία κατηγορία για όλες τις
ηλικίες (όσες επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες
κατηγορίες των ανδρών).
Δηλώσεις
Μέχρι την Παρασκευή 4/1/19 στο e-mail:ttacademy2011@gmail.com ή στο
τηλέφωνο 6977595929 Γιάννης Κορδούτης
Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στοιχεία όπως, κατηγορία
(ΒΕΤ -1, 2, 3, ή ΑΝ-1, 2, 3, 4), επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης,
τηλέφωνο (κατά προτίμηση κινητό).
Αγωνίσματα
α) Απλό Ανδρών
β) Απλό Γυναικών
Κλήρωση και σύστημα διεξαγωγής
Οι κληρώσεις θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή επί των παρόντων στο
χώρο του συλλόγου.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 10 τραπέζια, σε δάπεδο taraflex. Νικητής σε
κάθε περίπτωση είναι ο καλύτερος των 5 σετ (best of five).
Στην Α' φάση θα δημιουργηθούν όµιλοι των 3 ή 4 ανάλογα µε τις
συμμετοχές. Για την τοποθέτηση των «φαβορί» στους οµίλους (δύο ανά
όµιλο), θα χρησιµοποιηθεί, ο Πίνακας Αξιολόγησης της Ε.φ.ο.Επ.Α.) και του
Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α (που θα ισχύει την ηµέρα της κλήρωσης) για τους βετεράνους
και του Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α για τους ανεξάρτητους αθλητές, η δε τοποθέτηση των
φαβορί θα γίνει µε το σύστηµα «Μαίανδρος». Για τις υπόλοιπες θέσεις των
οµίλων θα γίνει κλήρωση. Στη Β'φάση οι αθλητές - τριες, που κατέκτησαν
την 1η και 2η θέση των οµίλων θα αναμετρηθούν σε απλό knock out αγώνα.
Θα τοποθετηθούν δύο φαβορί (οι 1οι των Α' και Β' οµίλου) στο πάνω και
κάτω µέρος του ταµπλό. Η κλήρωση θα γίνει µε βάση την θέση που
πήραν οι αθλητές-τριες στον όµιλο και δεν αγωνίζονται µεταξύ τους στον
πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι πρώτοι των οµίλων και αυτοί που ήταν στον
ίδιο όµιλο. Θα διεξαχθούν αγώνες πλήρους κατάταξης ανά ηλικιακή
κατηγορία, για όσους κατέλαβαν την 3η και 4η θέση, με το ίδιο σύστημα της
Β΄ φάσης που περιγράφεται παραπάνω, κατ’ αντοιστοιχία του 1ου με τον 3ο
και του 2ου με τον 4ο
Κανονισµοί Διεξαγωγής
Θα ισχύσουν ο Διεθνής Κανονισµός Παιδιάς καθώς και ο Κανονισµός
διεξαγωγής Εσωτερικών Πρωταθλημάτων της Ε.φ.ο.Επ.Α.
Λοιποί Όροι

α) Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική
τους Ταυτότητα ή το θεωρημένο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (για τους ενεργούς αθλητές) ή το ΔΑΙ του Π.Ο.Φ.Επ.Α. για
τους υπόλοιπους και η συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτομάτως την
ανάληψη από μέρους τους της ευθύνης για την Υγεία τους (θα παραδόσουν
σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία των αγώνων).
β) Για να ισχύσουν οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες θα πρέπει να
υπάρχουν το ελάχιστο 6 δηλώσεις συμμετοχής στην κατηγορία και να
παρευρίσκονται τουλάχιστον 6 αθλητές στην έναρξη των αγώνων. Με
αριθμό συμμετοχών μικρότερο του 6 στην κατηγορία, η κατηγορία
συγχωνεύεται με την αμέσως μικρότερη ή την αμέσως μεγαλύτερη, ανάλογα
με τις ανάγκες σε αριθμό αθλητών και μετά από συνεννόηση των
παρόντων.
γ) Τα ονόματα των αθλητών και οι κληρώσεις της Α’ φάσης θα είναι
αναρτημένα σε πίνακα. Διευκρινίζεται πως, εάν κάποιος αθλητής - αθλήτρια
δεν προσέλθει έγκαιρα στο χώρο των αγώνων ώστε να πιστοποιήσει την
παρουσία του με υπογραφή σε αναρτημένο πίνακα, μένει εκτός αγώνων.
δ) Βετεράνοι αθλητές που βρίσκονται στην πρώτη 100αδα του τελευταίου
πίνακα αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ανεξάρτητα από τη θέση που
κατέχουν στους πίνακες του Π.Ο.Φ.Επ.Α., τοποθετούνται πρώτα φαβορί.
ε) ΧΡΗΣΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Η Αθλητική ή Αστυνομική Ταυτότητα.
Ατομική Ρακέτα (χωρίς εξογκώματα, εσοχές, χαρακιές, φθορές στην
επιφάνεια των ελαστικών ή στον ξύλινο δίσκο. Λάστιχα χρώματος
Μαύρου-Κόκκινου, εγκεκριμένα, με σήμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας (ITTF).
Αναγραφή συνθημάτων, αυτοκόλλητα κτλ, απαγορεύονται.
Στη διάρκεια της προπόνησης στο χώρο αγώνων, επιτρέπεται
οποιαδήποτε αθλητική φόρμα. Στη διάρκεια των αγώνων, ενδυματολογικά,
επιτρέπονται μόνο παντελονάκια – μπλουζάκια χρώματος διαφορετικού από
εκείνο της μπάλας (λευκή) και ΜΑΤ (προτείνονται σκούρα χρώματα).
Ατομική πετσέτα (χρήσιμη).
στ) Η αίθουσα θα κλιματίζεται πλήρως. Τα αποδυτήρια και τα ντούς των
εγκαταστάσεων θα είναι στη διάθεση των αθλητών.
ζ) Θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά μπαλάκια 3*
η) Το ΟΡΕΝ είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τα
αποτελέσματά του λαμβάνονται υπόψη στους Πίνακες Αξιολόγησης του
Ομίλου.

θ) Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα
προκήρυξη, υπεύθυνη για την επίλυσή τους είναι η οργανωτική επιτροπή.
Διαιτησία
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
Ώρα προσέλευσης
Για την κατηγορία των Βετεράνων 1 το Σάββατο 5/1 στις 14:30 με
ώρα έναρξης των αγώνων 15:30
Για την κατηγορία των Βετεράνων 2, 3 το Σάββατο 5/1 στις 18:00
με ώρα έναρξης των αγώνων 18:30
Για την κατηγορία των Ανεξάρτητων 1 και Γυναικών (ΒΕΤ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ) την Κυριακή 6/1 στις 10:00 με ώρα έναρξης των αγώνων
10:30.
Για τις κατηγορίες Ανεξάρτητων 2 στις 13.00 με ώρα έναρξης των
αγώνων 13:30.
και Ανεξαρτήτων 3 και 4 ώρα προσέλευσης 16.30 με ώρα έναρξης
των αγώνων 17:00.
Παράβολο Συμμετοχής
Για κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 10 ευρώ. Τα παράβολα μπορούν
να κατατίθενται μέχρι την ώρα έναρξης των αγώνων.
Έπαθλα
Θα απονεμηθούν Δίπλωμα και Κύπελλο στους Πρώτους νικητές και
Δίπλωμα και Μετάλλιο στους Δεύτερους και Τρίτους .
Πληροφορίες: Γιάννης Κορδούτης (6977595929)
Α.Ο.ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ο πρόεδρος
ΠΑΝ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
Για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ

Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

