
 
 

Ιωάννινα  10/5/2018 

ΡΟΚΗΥΞΗ 
 

Η  Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Πολιτιςμοφ, Περιβάλλοντοσ, Νεολαίασ και Άκλθςθσ του Διμου 

Ιωαννιτϊν, με τθ ςυνεργαςία  του Α.Σ. Φίλοι Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ Ιωαννίνων 

διοργανϊνει το :  

1οΕΓΑΣΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΡΙΤΑΡΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗΣ  

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγϊνεσ  κα διεξαχκοφν  ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του 3ουΓυμναςίου Ιωαννίνων 

(Δθμουλίτςα-Πατατοφκου Ιωάννθ, 453 33 Ιωάννινα) .  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Eνιλικεσ  άνω των 18 ετϊν ανεξάρτθτοι  ακλθτζσ-τριεσ, που κατά  διλωςθ τουσ  δεν ζχουν 

δελτίο ςε κάποιο ςωματείο μζλοσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

Επίςθσ κάκε ομάδα ζχει δικαίωμα να δθλϊςει ζναν ακλθτι (άνω των 18)  με δελτίο ςτθν 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α, του ιδίου εργαςιακοφ  χϊρου .  

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ πρζπει απαραίτθτα να είναι κάτοικοι Διμου Ιωαννιτϊν.  

Στο ρόςτερ κάκε οµάδασ δθλϊνονται μζχρι 10 παίκτεσ. 

ΔΕΛΤΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Κάκε οµάδα υποχρεοφται να ζχει δελτία όλων των παικτϊν κεωρθμζνα από τθν 

οργανωτικι επιτροπι. Τα δελτία κα είναι ζγκυρα εφόςον ςυνοδεφονται από 

φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ακλθτι και ιατρικό πιςτοποιθτικό.  

2. Πριν τθν ζναρξθ του τουρνουά πρζπει να κατατεκεί ςτθν οργανωτικι επιτροπι :  

I. Οµαδικι κατάςταςθ ςυμμετεχόντων και υπεφκυνθ διλωςθ που να 

αναφζρει τουσ ακλθτζσ που ζχουν δελτίο . 

II. Δελτία των ακλθτϊν (για κεϊρθςθ)  

III. Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ και τισ (2 όψεισ)  

IV. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου αςφάλιςθσ ι άλλου επίςθµου εγγράφου που να 

αποδεικνφει τθν ιδιότθτα ι τθν εργαςιακι ςχζςθ του αγωνιηοµζνου µε το 

ςυγκεκριµζνο χϊρο, ιδιότθτα ι εργαςιακι ςχζςθ που πρζπει να ζχει ο 

ακλθτισ τουλάχιςτον δφο (2) µινεσ - πριν τθν αίτθςθ για ζκδοςθ δελτίου.  

V. Ατοµικι ιατρικι βεβαίωςθ του ζτουσ 2018, από γιατρό πακολόγο ι 

καρδιολόγο, µε ευκφνθ του αγωνιηόμενου ακλθτι. 

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/dimoulitsa-patatoukou-ioanni-ioannina-45333/


 
 

Σθμείωςθ: Ακλθτισ που δε κα κατακζςει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογθτικά, 

δε κα ςυμμετάςχει ςτο τουρνουά.  

1. Τα δικαιολογθτικά κα εξεταςτοφν από τθν οργανωτικι επιτροπι και κα ενθμερωκεί 

για τθν ζγκριςι τουσ ο υπεφκυνοσ εκπρόςωποσ κάκε οµάδασ.  

2. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςυνοδεφουν το δελτίο του κάκε ακλθτι ςε κάκε 

αγϊνα. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ημζρα: Κυριακι 

(Το πρωτάκλθμα κα διεξαχκεί ςε 3  ι 4 αγωνιςτικζσ που κα διαμορφωκοφν ανάλογα με τον 

αρικμό των ςυμμετοχϊν) 

Ώρεσδιεξαγωγισ:10.30 – 15.30 

Σθμείωςθ: Οι ομάδεσ κα πρζπει να βρίςκονται ςτο κλειςτό γυμναςτιριο μιςι ϊρα  

τουλάχιςτον,πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Η κάκε ομάδα μπορεί να δθλϊςει από 3 ζωσ 5 ακλθτζσ (άνω των 18).  

Νικιτρια αναδεικνφεται θ ομάδα  που κα φκάςει πρϊτθςτισ 4 νίκεσ, ςτα 7 παιχνίδια . 

Κάκε παιχνίδι τελειϊνει ςτα τρία (3) νικθφόρα ςετ  των 11 πόντων,δθλαδι 3-0, 3-1, 3-2). 

Ο κάκε αγϊνασ περιλαμβάνει 7 παιχνίδια, δθλαδι πρϊτα 3 ατομικά παιχνίδια, ςτθ 

ςυνζχεια 1 διπλό και εφόςον δεν βγει κάποιοσ νικθτισ (να κερδίςει δθλαδι τα 4 πρϊτα 

παιγνίδια)ςυνεχίηεται ο αγϊνασ με τα 3 ατομικά( με άλλθ προκακοριςμζνθ ςειρά), ζτςι 

ϊςτε κάποια ομάδα να φκάςει ςτισ 4 νίκεσ 

 

Αναλυτικά:  
 
Hκάκε ομάδα δθλϊνει τουσ τρεισ (3) παίκτεσ τθσ, με τουσ οποίουσ επικυμεί να ξεκινιςει τον 
αγϊνα, χωρίσ να γνωρίηει τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των παικτϊν τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 
Η 1θ Ομάδα ζχει τα γράμματα = A, B, C, θ 2θ Ομάδα ζχει τα γράμματα = Υ, Χ , Ζ .  
Μετά τθν διεξαγωγι των τριϊν (3) πρϊτων αγϊνων δθλ. Α-Υ  , Β-Χ  και  C-Zκα  γίνεται το 
διπλό με δυνατότθτα επιλογισ να αγωνιςκοφν ιδθ ακλθτζσ που ζπαιξαν ςτο ατομικό, αλλά 
και 2 ακλθτζσ, που δεν αγωνίςκθκαν κακόλου ςτο ατομικό.   
Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα να αγωνιςκεί ζνασ ακλθτισ που ζπαιξε ςτο ατομικό και ζνασ 
ακλθτισ που δεν αγωνίςκθκε, είναι επιλογι τθσ κάκε ομάδασ.  
Εφόςον μετά τατζςςερα  (4)  παιγνίδια  δθλ, τα 3 ατομικά και το 1 διπλό ζχει φκάςει 
κάποια ομάδα ςτισ 4 νίκεσ , ο αγϊνασ ζλθξε, γιατί ο ςτόχοσ  είναι οι 4 νίκεσ.  
Όμωσ εάν το ςκορ ζχει διαμορφωκεί  ςε 2-2 , 3-1 ο αγϊνασ ςυνεχίηεται  με τθν παρακάτω 
ςειρά  ατομικϊν αγϊνων μζχρι τθν επίτευξθ  των τεςςάρων νικϊν από κάποια ομάδα.  
Η ςειρά μετά το διπλό κα είναι: Α-Χ, C-Y και Β-Ζ .  
Επομζνωσ το αποτζλεςμα κα μπορεί να είναι 4-0, 4-1, 4-2 ι 4-3.  
Ιςοπαλία δεν υπάρχει .  
 



 
 
Δυνατότθτα αλλαγισ είτε λόγω τραυματιςμοφ , είτε λόγω τακτικισ  κα υπάρχει μόνο μια 
φορά. 
Δεφτερθ αλλαγι δεν επιτρζπεται. 
 
Από τον αρικμό ςυμμετοχϊν κα εξαρτθκεί το αν θ διεξαγωγι των αγϊνων, του 
πρωτακλιματοσ κα γίνειδθλαδι ςε ζναν ι δφο ομίλουσ. 
Στθν περίπτωςθ ενόσ ομίλου, απευκείασ κα προκφπτουν οι τρεισ (3) πρϊτεσ ομάδεσ, αφοφ 
κα αγωνιςκοφν όλεσ μεταξφ τουσ. 
 Στθ περίπτωςθ δφο ομίλων,πάλι οι ομάδεσ του κάκε ομίλου κα αγωνιςκοφν όλεσ μεταξφ 
τουσ, οι πρϊτεσ ομάδεσ των ομίλων κα παίξουν μεταξφ τουσ για τθν 1θ, 2θ κζςθ και οι 
δεφτερεσ ομάδεσ των ομίλων κα αγωνιςκοφν για τθν 3θ κζςθ  
 
 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ  
Θα υπάρχουν επίςθμοι Διαιτθτζσ  τθσ επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ, ωσ επιδιαιτθτζσ των 

αγώνων. Θα ιςχφςει ο κανονιςμόσ Διαιτθςίασ των αγώνων τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

Τζλοσ κα υπάρχει και γραμματεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ του εργαςιακοφ 

πρωτακλιματοσ.  

ΕΡΑΘΛΑ. 

Στθ 1θ ομάδα κφπελλο και μετάλλια.  

Στθ 2θ και 3θ ομάδα μετάλλια . 

Δίπλωμα ςυμμετοχισ ςε όλουσ. 

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

Για πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ ςυμμετοχισ : 

1. Διεφκυνςθ Νεολαίασ και Άκλθςθσ, 2651083965, dna@pkdi.gr , ϊρεσ επικοινωνίασ 

8.30-14.30 

2. Βραηιτοφλθσ Νίκοσ,6976 682762 μετά τισ 17.00  

 
ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Δθλϊςεισ  ςυμμετοχισ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι τθν Παραςκευι 18 Μαΐου ςφμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα  διλωςθσ :  

  

mailto:dna@pkdi.gr


 
 

 

1ο ΕΓΑΣΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΙΤΑΡΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗΣ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………………………………………………………………………. 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Προι Συμμετοχισ/Υπεφκυνθ Διλωςθ: Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δθλϊνω ότι: «ςυμμετζχω ςτον «1ο ΕΓΑΣΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΙΤΑΡΕΖΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗΣ» με τθν απόλυτθ προςωπικι μου ευκφνθ και ότι παραιτοφμαι από κάκε 

απαίτθςθ εναντίον των διοργανωτών για πικανι ηθμία απ’ οποιαδιποτε αιτία». 

Τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνω ςτθ διλωςθ είναι ακριβι.  

Ο/Η  Εκπρόςωποσ τθσ Ομάδασ 

 

 

 


