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 Σνπηθή Δπηηξνπή Β. Διιάδαο. 
  Γξαθεία    :  Κηήξην 1 ΓΔΘ 
  Σει. – fax :  2310237108  
  e-mail : temaked@httf.gr 

    

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Η Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. – Σνπηθή Δπηηξνπή B. Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΔΑ ΑΡΙΔ 
ΦΛΩΡΙΝΑ δηνξγαλώλεη ην 

 
ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 2017 

 

Νέωλ Αλδξώλ – Γπλαηθώλ, Δθήβωλ – Νεαλίδωλ, Παίδωλ – Κνξαζίδωλ,  
Πακπαίδωλ – Παγθνξαζίδωλ, Μίλη Πακπαίδωλ – Μίλη Παγθνξαζίδωλ. 

Σν πξωηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζην  Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ΦΛΩΡΙΝΑ , ζηηο 25 θαη 26 
Μαξηίνπ 2017. 

 

1. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 

1.1 Αζιεηέο θαη Αζιήηξηεο  γξακκέλνη ζηε δύλακε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ηωλ νπνίωλ  ην δειηίν 
Σαπηόηεηαο θαη Τγείαο έρεη ηζρύ γηα ηελ πεξίνδν 2016 – 2017 θαη ππνρξεωηηθά 
θαηαηίζεηαη ζηνλ δηαηηεηή θάζε αγώλα ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αλνηθηνύ 
πξωηαζιήκαηνο.  

εκείωζε: Γηα λα έρεη ηζρύ ην δειηίν ηαπηόηεηαο θαη πγείαο πξέπεη λα είλαη ζεωξεκέλν 
κε  ζθξαγ ίδα ,  ππνγξαθή  θα η  εκεξνκελ ία  έωο  έλα  ρξόλν  λωξί ηεξα 
από  ηελ  εκέξα  δ η εμαγωγήο  ηωλ αγώλωλ  όπωο πξνβιέπε η  ην  άξζξν 
33  §  9  ηνπ  Ν.2725/99 : 

α. Από γηαηξό. 

β. Από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ωκαηείνπ πνπ αλήθεη ν αζιεηήο – ηξηα.   

γ. Από ηελ  Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. γηα ηελ πεξίνδν 2016 - 17. 

1.2 Γηα ηηο θαηεγνξίεο Νέωλ-Αλδξώλ θαη Νέωλ-Γπλαηθώλ, αζιεηέο θαη αζιήηξηεο 
γελλεζέληεο – γελλεζείζεο  ηα έηε : 1996, 1997 θαη 1998.  

1.3 Γηα ηηο θαηεγνξίεο Δθήβωλ θαη Νεαλίδωλ, αζιεηέο θαη αζιήηξηεο γελλεζέληεο – 
γελλεζείζεο  ηα έηε : 1999, 2000 θαη 2001.  

1.4 Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παίδωλ θαη Κνξαζίδωλ, αζιεηέο θαη αζιήηξηεο γελλεζέληεο –  
γελλεζείζεο   ηα έηε : 2002, 2003 θαη 2004.  

1.5 Γηα ηηο θαηεγνξίεο Πακπαίδωλ θαη Παγθνξαζίδωλ, αζιεηέο θαη αζιήηξηεο γελλεζέληεο 
– γελλεζείζεο   2005, 2006 θαη 2007.  

1.6 Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΜΙΝΙ Πακπαίδωλ θαη ΜΙΝΙ Παγθνξαζίδωλ, αζιεηέο θαη αζιήηξηεο 
γελλεζέληεο – γελλεζείζεο  κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008.   

   Θεζζαινλίθε,  6/3/2017. 
Αξηζκόο πξωηνθόιινπ : 10. 
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ύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό Αλνηρηώλ Αλαπηπμηαθώλ Πξωηαζιεκάηωλ Ηιηθηαθώλ 
Καηεγνξηώλ, ζηελ θαηεγνξία Μίλη Πακπαίδωλ – Παγθνξαζίδωλ, ζπκκεηέρνπλ νη 
Πακπαίδεο θαη Παγθνξαζίδεο πνπ πέξα από ην ειηθηαθό δηθαίωκα ηνπο πξέπεη λα 
δειώζνπλ ζπκκεηνρή (ειεθηξνληθά) εηδηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 
Δπίζεο νη θαηεγνξίεο Νέωλ Αλδξώλ – Γπλαηθώλ, Μίλη Πακπαίδωλ – Παγθνξαζίδωλ   
δελ ζα αγωληζηνύλ ζηνλ «Σειηθό ηωλ Αλνηρηώλ Αλαπηπμηαθώλ Πξωηαζιεκάηωλ» (αξ.5 
παξ. 3.4) . 
 

2. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνπλ ζην on-line ζύζηεκα δειώζεωλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. (http://entries.httf.gr), ην ρξνληθό δηάζηεκα : Σεηάξηε 8 Μαξηίνπ έωο 

Πέκπηε 16 Μαξηίνπ 2017. 

  

3. ΚΛΗΡΩΗ 

Σελ Σξίηε 21/3/2017 θαη ώξα 16.00, ζηα Γξαθεία ηεο Σ.Δ. Β. ΔΛΛΑΓΑ- Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. 

ηελ θιήξωζε ζα ζπκπεξηιεθζνύλ κόλν αζιεηέο-ηξηεο πνπ έρνπλ θάλεη δήιωζε 

ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά  θαη έρνπλ θαηαζέζεη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ην παξάβνιν 

ζπκκεηνρήο. 

4. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

Απιό Αηνκηθό ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο.  

Διάρηζηνο αξηζκόο δειώζεωλ ζπκκεηνρήο αλά θαηεγνξία : νθηώ (8) θαη ζηελ έλαξμε ηωλ 
αγώλωλ έμη (6).  

 

5. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ  

5.1  Α΄ ΦΑΗ 

α. Η θιήξωζε  ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηνλ ΚΔΓ  ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., άξζξν 7.7, κε ηνπνζέηεζε 
δύν (2) θαβνξί ζε θάζε όκηιν, αμηνινγνύκελα από ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο ηεο 
Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, πνπ ζα ηζρύεη ηελ εκέξα ηεο θιήξωζεο. 

β. ε νκίινπο ηωλ 4ωλ αζιεηώλ - ηξηώλ θαη θαη΄ εμαίξεζε ηωλ 3ωλ  αζιεηώλ - ηξηώλ κε 
αγώλεο έλαο πξνο όινπο θαη κε ληθεηή ηνλ θαιύηεξν ηωλ 5 ζεη (best of five).  

γ. Ο 1νο θαη ν 2νο ηνπ θάζε νκίινπ αγωλίδνληαη ζηελ Β΄ θάζε (αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ 
νκίιωλ ηεο Α΄ θάζεο)  γηα ηηο ζέζεηο 1 – 4  ή 1 – 8  ή 1 – 16  ή 1 – 32. 

δ. Ο 3νο θαη ν 4νο θάζε νκίινπ γηα ηηο ζέζεηο 5+ ή 9+ ή 17+ ή 33+ (αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 
ηωλ  νκίιωλ ηεο Α΄ θάζεο). 

5.2  Β΄ ΦΑΗ  

5.2.1. Αζιεηέο-ηξηεο  πνπ θαηέθηεζαλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζηνπο νκίινπο ηεο Α΄ θάζεο  

α. ε πίλαθα λνθ-άνπη κε δηαβάζκηζε όιωλ ηωλ ζέζεωλ (εθόζνλ ππάξρεη ε ρξνληθή 
δπλαηόηεηα). 

β. Η θιήξωζε  ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηνλ ΚΔΓ  ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., άξζξν 7.7 θαη άξζξν 7.1.2 

γ. Φαβνξί ζα ηνπνζεηεζνύλ νη ληθεηέο ηωλ νκίιωλ ηεο Α΄ θάζεο, ήηνη:  

1oο ηνπ Α΄ νκίινπ => 1ν θαβνξί 
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1oο ηνπ Β΄ νκίινπ => 2ν θαβνξί 

1oο ηνπ Γ΄ νκίινπ => 3ν θαβνξί 

1oο ηνπ Γ΄ νκίινπ => 4ν θαβνξί  θ.ν.θ. 

5.2.2. Αζιεηέο-ηξηεο  πνπ θαηέθηεζαλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε ζηνπο νκίινπο ηεο Α΄ θάζεο  

α. ε πίλαθα λνθ-άνπη κε δηαβάζκηζε όιωλ ηωλ ζέζεωλ (εθόζνλ ππάξρεη ε ρξνληθή 
δπλαηόηεηα). 

β. Η θιήξωζε  ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηνλ ΚΔΓ  ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., άξζξν 7.1 θαη ην άξζξν 
7.7.3 ii, θαη 7.7.3 iii.   

γ. Γηα ηνλ νξηζκό ηωλ θαβνξί ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηειεπηαίνο πίλαθαο αμηνιόγεζεο ηεο 
Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 

εκεηώλεηαη όηη όινη νη αγώλεο ηνπ πξωηαζιήκαηνο Α΄ θάζεο, Β΄ θάζεο, λνθ – άνπη θαη 
δηαβάζκηζεο, βαζκνινγνύληαη γηα ηνλ Πίλαθα Αμηνιόγεζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 
 
 

6. ΔΠΑΘΛΑ 

ηνπο πξώηνπο Κύπειιν.  
Γίπιωκα θαη κεηάιιην ζηνπο 1νπο, 2νπο  θαη 3νπο.  
 
 

7. ΓΙΑΙΣΗΙΑ  

Έλαο (1) Δπηδηαηηεηήο (Γηεζλήο Γηαηηεηήο) θαη Δπίζεκνη Γηαηηεηέο ζε αξηζκό ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ην 60% ηωλ αγωληζηηθώλ ηξαπεδηώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

Η δηαηηεζία είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη από ηνπο - ηηο κε  ζπκκεηέρνληεο - νπζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ωξάξην αζιεηέο θαη αζιήηξηεο θαη από εζεινληέο, κε επζύλε ηωλ 

δηνξγαλωηώλ. 

 

8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηα θάζε αζιεηή – αζιήηξηα ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο είλαη 25 €. 

Σν ζπλνιηθό πνζό παξαβόιωλ αλά ζωκαηείν από ηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο 
ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη ηελ  Πέκπηε 16 Μαξηίνπ  2017 
ζην ινγαξηαζκό  

G R 1 4 0 1 1 0  0 8 0 0  0 0 0 0 /  0 8 0 4  8 1 0 3 3 3 0  Δζληθή Σξάπεδα 

ή ζηα γξαθεία ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Β. Διιάδαο, Κηήξην 1 ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε.  

Γε ζα γίλνπλ δεθηέο δειώζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από παξάβνιν ζπκκεηνρήο . 

Η απόδεημε θαηάζεζεο παξαβόιωλ πξέπεη λα απνζηαιεί κε fax ζην 2310237108, 
γξαθείν ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη επάλω ρεηξόγξαθα ηα 
νλόκαηα ηωλ αζιεηώλ – ηξηώλ γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε θαηάζεζε ηνπ παξαβόινπ.  

ε πεξίπηωζε αθύξωζεο ζπκκεηνρήο κεηά ηελ 16ε Μαξηίνπ 2017 ηα παξάβνια 
ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθνληαη. ε πεξίπηωζε αθύξωζεο κίαο ή πεξηζζνηέξωλ 
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ζπκκεηνρώλ ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα ζηείινπλ έγγξαθν πνπ λα πηζηνπνηεί ηηο 
παξαπάλω αθπξώζεηο ζην mail ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο temaked@httf.gr . 

Η Σνπηθή Δπηηξνπή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο αθύξωζεο ηνπ πξωηαζιήκαηνο ζε  
πεξίπηωζε κηθξνύ αξηζκνύ ζπκκεηνρώλ. 
                                         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

1. Η κεηαθίλεζε, δηακνλή θαη ε δηαηξνθή ηωλ αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ θαη ζπλνδώλ ηνπο 
είλαη επζύλε θαη επηινγή ηωλ ζωκαηείωλ.  
Η νξγαλωηηθή επηηξνπή ηνπ πξωηαζιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ 
δηαδηθαζία ηεο δηακνλήο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζην αλνηθηό πξωηάζιεκα θαηόπηλ 
ζπλελλνήζεωο κε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε όηη αθνξά ηηκέο θαη δηαζεζηκόηεηα,  
αλαθνηλώζεη ζύληνκα πίλαθα μελνδνρείωλ.   

2. Σν πξόγξακκα θαη ηα ωξάξηα ηωλ αγώλωλ ζα αλαθνηλωζνύλ έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. Γηα ηελ θαηαξρήλ ελεκέξωζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό άθημεο θαη αλαρώξεζεο ηνπο, νη αγώλεο ζα αξρίζνπλ ην 
άββαην 25/3 ζηηο 08.30 π.κ. θαη ε ιήμε ηνπο ππνινγίδεηαη ηελ Κπξηαθή 26/3 ζηηο 
19.00 κ.κ.   

εκεηώλεηαη όηη ε ην πξόγξακκα ηωλ αγώλωλ εμαξηάηαη απόιπηα από ηνλ αξηζκό 
ζπκκεηνρώλ αλά θαηεγνξία θαη ζπλνιηθά. 

Πιεξνθνξίεο: Γξακκαηεία ηεο Σ.Δ. Β. Διιάδαο,  θ. Σζίπνπ Μαξία, ηειέθωλν 2310237108. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                    

Αλαζηαζία Κνθθίλνπ Υξήζηνο Σξηγωλάο                                                 

Ο Πξόεδξνο Η Γξακκαηέαο 

mailto:temaked@httf.gr

