Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Κανονισμός Βετεράνων
Προοίμιο
Διακήρυξη αρχών - Πεδίο εφαρμογής
1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αθλείται και να συμμετέχει σε αθλητικές
δραστηριότητες.
2. Το κράτος οφείλει, με τα εξουσιοδοτημένα όργανά του, να ενθαρρύνει
όλους τους πολίτες του να αθλούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες.
3. Ο παρών κανονισμός σκοπό έχει να ρυθμίσει τα θέματα που αφορούν
στους βετεράνους αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και το
αναφαίρετο δικαίωμά τους να ασκούνται στο άθλημα τους.
Άρθρο 1ο
Έννοια – ορισμός
Βετεράνος αθλητής στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης θεωρείται
όποιος έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του
ανεξάρτητα από το αν ανήκει στη δύναμη Σωματείου – Μέλους της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και έχει ή όχι δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας
Άρθρο 2ο
Αγωνιστικές δραστηριότητες βετεράνων
1. Στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. δημιουργείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπή Βετεράνων στην οποία ανατίθενται κατ’
αναλογία όλα τα καθήκοντα που έχει η Τεχνική Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) της
για τους βετεράνους αθλητές. Επικεφαλής της επιτροπής ορίζεται
υποχρεωτικά τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
2. Η επιτροπή βετεράνων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., σε συνεργασία με την Τεχνική
Επιτροπή όσον αφορά στα θέματα των διαθέσιμων ημερομηνιών και
αγωνιστικών χώρων και ενδεχόμενα της επάρκειας των διαιτητών,
καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα των
αγωνιστικών και άλλων δραστηριοτήτων των βετεράνων στο οποίο
προσδίδει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα με την χρησιμοποίηση κάθε
πρόσφορου μέσου.
3. Η επιτροπή βετεράνων μπορεί να καταρτίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα
κάθε αγωνιστικής περιόδου συμπεριλαμβάνοντας πρωταθλήματα με απλά
ή ομαδικά αγωνίσματα κατά την κρίση της με τη μόνη όμως υποχρέωση να
ακολουθεί πιστά τις ηλικιακές κατηγορίες για τους βετεράνους που ισχύουν
κάθε φορά στην Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (I.T.T.F.).
4. Οι βετεράνοι αθλητές για την συμμετοχή τους σε ομαδικά αγωνίσματα
συγκροτούν ομάδες με δική τους πρωτοβουλία στις οποίες δίνουν
ονομασία της αρεσκείας τους με την επιφύλαξη των διατάξεων των
ολυμπιακών κανόνων, του φιλάθλου πνεύματος και των χρηστών ηθών.
5. Η ονομασία αυτή προσδιορίζει την συγκεκριμένη ομάδα βετεράνων
αθλητών για την συμμετοχή της στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και μόνον
και ισχύει για μια και μόνο αγωνιστική περίοδο. Δεν επιτρέπεται η χρήση
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της συγκεκριμένης ονομασίας από δύο ομάδες την ίδια αγωνιστική
περίοδο.
6. Σε περίπτωση κατάθεσης της ίδιας ονομασίας από δύο ομάδες, η
ονομασία αυτή δίδεται στην ομάδα που την κατέθεσε πρώτη χρονολογικά.
7. Σ’ όλα τα πρωταθλήματα βετεράνων ισχύουν κατά προτεραιότητα οι
κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
(I.T.T.F.), οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, οι εσωτερικοί κανονισμοί
της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. και τέλος οι όροι της διακήρυξης κάθε πρωταθλήματος.
8. Ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής βετεράνων εκδίδεται
Κανονισμός Εσωτερικών Διοργανώσεων Βετεράνων (Κ.Ε.Δ.Β.) που
εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Στον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται
κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
9. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά η επίλυση της οποίας δεν
προβλέπεται από όλα τα πιο πάνω κείμενα, η επίλυσή της γίνεται με
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ύστερα από εισήγηση της επιτροπής
βετεράνων.
Άρθρο 3ο
Ασυμβίβαστα
Ρητά ορίζεται ότι η ιδιότητα του βετεράνου αθλητή δεν είναι ασυμβίβαστη
με τις ακόλουθες ιδιότητες:
i.
Του προπονητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης και κάθε άλλου
αθλήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.
2725/99 όπως αυτός συμπληρωμένος και τροποποιημένος ισχύει
κάθε φορά.
ii.
Του εν ενεργεία αθλητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης ή άλλου
αθλήματος.
iii.
Του διαιτητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης και κάθε άλλου
αθλήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.
2725/99 όπως αυτός συμπληρωμένος και τροποποιημένος ισχύει
κάθε φορά.
iv.
Του μέλους του Δ.Σ. αθλητικού σωματείου που διατηρεί τμήμα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, Τοπικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή
του Δ.Σ. της.
Άρθρο 4ο
Παράβολα συμμετοχής
1. Η συμμετοχή βετεράνων αθλητών στα πάσης φύσεως πρωταθλήματα
γίνεται με την κατάθεση χρηματικού παράβολου το ύψος του οποίου
καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και
εισήγηση της οικείας επιτροπής της ομοσπονδίας.
2.
Τα πιο πάνω παράβολα δεν επιστρέφονται αν ο αθλητής δεν
συμμετάσχει για οποιοδήποτε αιτία στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
3. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την είσπραξη των παράβολων αυτών εκδίδει τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικά.
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Άρθρο 6ο
Έλεγχος υγείας βετεράνων αθλητών
Ο βετεράνος αθλητής συμμετέχει στα πρωταθλήματα που προκηρύσσει η
ομοσπονδία με έγγραφη δήλωση συμμετοχής του και υποβάλει συνημμένα
πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται όπως ορίζει η παράγραφος 9 του
άρθρου 33 του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος και
συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 7ο
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται βετεράνος αθλητής νοείται
και αθλήτρια.
2. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος οργανισμός που δύναται
να δηλώσει βετεράνο αθλητή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αντίστοιχη
διοργάνωση του εξωτερικού.
3. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. είναι δυνατόν να συνεργάζεται και να συνδιοργανώνει
πρωταθλήματα βετεράνων με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο
αυτό ή να αναθέτει τη διοργάνωση διάφορων αγωνιστικών εκδηλώσεων
στους εν λόγω φορείς ή τέλος να παρέχει την έγκρισή της για διοργάνωση
αγωνιστικών εκδηλώσεων βετεράνων στους πιο πάνω φορείς θέτοντάς τις
υπό την αιγίδα της.
Άρθρο 8ο
Ισχύς εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. της 5/9/2009
και ισχύει από την επόμενη της έγκρισής του.
Αθήνα, 06/09/2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
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