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 Αθήνα, 10 Μαΐου 2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 1272 

Προς 
 Τοπικές Επιτροπές  
 Σωματεία-Μέλη  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Θέμα: « Διοργάνωση Πανελλήνιων Ανοικτών Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών 
2018-19» 

 

Κύριε Πρόεδρε,  
Τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 ολοκλήρωσαν και 
φέτος τον κύκλο τους με τον Μεγάλο Τελικό στα Χανιά. 
Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους τους εμπλεκόμενους για την άοκνη προσπάθεια 
που κατέβαλαν. Συγχαίρουμε τους διοργανωτές που βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα 
και το επίπεδο των διοργανώσεων. Ξεχωριστά και με μεγάλη περηφάνια συγχαίρουμε 
τις αθλήτριες και τους αθλητές μας. Συγχαρητήρια στους προπονητές που 
καταβάλλουν τεράστιο κόπο για να ανταπεξέλθουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 
συνόλου του αγωνιστικού προγράμματος. Υποκλινόμαστε, ευχαριστούμε και 
συγχαίρουμε τους γονείς και τις οικογένειες, έτσι που εντάχθηκαν στην ευρύτερη 
"οικογένεια" του αθλήματος και  παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα στέκονται 
ακούραστοι, από κάθε άποψη,  δίπλα στα παιδιά τους.  
 
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 του ισχύοντος κανονισμού διεξαγωγής των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων,  

κ α λ ο ύ μ ε 
 τις Τοπικές μας Επιτροπές και τα Σωματεία-Μέλη μας που επιθυμούν, την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο 2018-2019,  να διοργανώσουν αναπτυξιακό πρωτάθλημα, να υποβάλουν στην ομοσπονδία το 
έγγραφο αίτημά τους,  μέχρι την 20η Μαΐου 2018.  
Πολύ σύντομα η ομοσπονδία θα δημοσιεύσει τον πλήρη απολογισμό και την σειρά αξιολόγησης της 
περιόδου 2017-18 (παραγρ. 5 του άρθρου 4 του ισχύοντος κανονισμού.)  
 

Υπενθυμίζουμε  στους ενδιαφερόμενους τα πιο κάτω σημαντικά: 

 
Ο υποψήφιος διοργανωτής, γνωρίζει ότι οφείλει  να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η 

διοργάνωση που θα αναλάβει  να είναι υψηλού οργανωτικού και αγωνιστικού επιπέδου. 

 

1. Στην αίτηση ανάθεσης διοργάνωσης αναπτυξιακού πρωταθλήματος, υποχρεωτικά θα 
περιλαμβάνονται , σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος κανονισμού, τα  ακόλουθα:  

i. Η προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής. Υπάρχει πιθανότητα απόκλισης από την επιθυμητή 
ημερομηνία των υποψήφιων διοργανωτών. Η Τεχνική Επιτροπή για λόγους εναρμόνισης με το 
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αγωνιστικό πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με τους αιτούντες μπορεί να τροποποιήσει τις 
ημερομηνίες διεξαγωγής.  

ii. Η αγωνιστική εγκατάσταση στην οποία θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα.  
iii. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός που διαθέτει η Τοπική Επιτροπή ή το Σωματείο-Μέλος, με κάθε 
λεπτομέρεια (αριθμός τραπεζιών ανά κατασκευαστή, πάχος αγωνιστικής επιφάνειας, εγκεκριμένα ή όχι 
από την ITTF, δίχτυα και στηρίγματα , ποσότητα διαχωριστικών αγωνιστικού χώρου, τραπέζια 
διαιτητών, μετρητές σκορ) καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα δώσει στην Τεχνική 
Επιτροπή τη δυνατότητα να κάνει ακριβή εκτίμηση για την επάρκεια του  αγωνιστικού υλικού  

iv. Παραχωρητήριο έγγραφο της διοίκησης της αθλητικής εγκατάστασης ότι την παραχωρεί στις 
ημερομηνίες που αναφέρονται στην αίτηση ανάθεσης διοργάνωσης. 

v. Ακριβές σχεδιάγραμμα του καθαρού αγωνιστικού χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, με τις 
διαστάσεις, τις θέσεις των  κερκίδων,   χωρητικότητας τουλάχιστον 200 ατόμων.  

vi. Γραπτή αποδοχή των όρων  του άρθρου 3, παρ. 1 & 2 του ισχύοντος κανονισμού*  
 
2. Όλες οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι και την 20η Μαΐου 2018,  θα εξετασθούν από την Τεχνική 
Επιτροπή,  η οποία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις ή ακόμη να επισκεφτεί την 
προτεινόμενη αθλητική εγκατάσταση για αυτοψία του χώρου. 

 

3. Η Τεχνική Επιτροπή θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις και θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις 
προτάσεις της , με πλήρως αιτιολογημένη, αναλυτική,  έκθεση - εισήγηση.  
 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο  θα αποφασίσει ποιές αιτήσεις θα κάνει αποδεκτές και θα τις εντάξει στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα της  αγωνιστικής περιόδου 2018-2019. 
 
Σας παρακαλούμε,  αφού μελετήσετε και πάλι όλα τα προαναφερόμενα, να καταθέσετε  τον φάκελο - 
αίτησή  σας στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας,  μέχρι την 20η Μαΐου 2018.  
 
Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά και περιμένουμε τις αιτήσεις σας.  
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ 
  
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Ε.  
     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ  
 
 
 
* Άρθρο 3 Κανονισμού 
Γενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής  
1.Για να διεξαχθεί ανοιχτό, αυτοχρηματοδοτούμενο, αναπτυξιακό πρωτάθλημα από Τοπική Επιτροπή ή σωματείο – μέλος πρέπει να πληρούνται επί ποινή απόρριψης του 

έγγραφου (κατά τα άνω) αιτήματος, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις κατ  ́ελάχιστον:  

iΤο πρωτάθλημα να διεξάγεται σε κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών με διαστάσεις τέτοιες που να εξυπηρετεί δέκα (-10-) τουλάχιστον αγωνιστικά τραπέζια διαστάσεων 10 

Χ 5 μ. και να διαθέτει κερκίδες χωρητικότητας διακοσίων(-200-) ατόμων, νομίμως αδειοδοτημένο και με έγγραφο παραχώρησης.  

ii. Ο διοργανωτής να διαθέτει δικό του αγωνιστικό υλικό προδιαγραφών I.T.T.F. ομοιόμορφο σε ποσοστό άνω του 70%.  

iii. Η ημερομηνία διεξαγωγής να ανταποκρίνεται πλήρως στα χρονικά όρια που θα θέτει η έγγραφη πρόσκληση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

iv. Να είναι πλήρως εξασφαλισμένη η κάλυψη του πρωταθλήματος με υποδομές Γραμματείας, μικροφωνική εγκατάσταση, μηχανογραφική κάλυψη και παράλληλα να ορίζει 

αριθμητικά τα άτομα για τη Γραμματεία των αγώνων, τον ή τους Επιδιαιτητές, τους επίσημους διαιτητές σε αριθμό τουλάχιστον 60%  των αγωνιστικών τραπεζιών που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και που θα τεθούν υπό έγκριση στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Φ.Ο.Επ.Α  

v. Να υπάρχει ηθική και υλική υποστήριξη από τη Δημοτική Αρχή της πόλης διεξαγωγής του πρωταθλήματος.  

vi. Να έχει εξασφαλισθεί η προβολή του πρωταθλήματος από τα πάσης φύσεως Μ.Μ.Ε. τοπικής ή και εθνικής εμβέλειας.  

vii. Να έχει ορισθεί παράβολο συμμετοχής μέσα στο πλαίσιο που θα ορίσει με την έγγραφη πρόσκλησή της η Ε.Φ.Ο.Επ.Α..  

viii. Να προσδιορίζονται και ονομαστικά τα άτομα της παραγράφου iv, καθώς επίσης και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ή ο διευθυντής αγώνων.  

2.Επιπλέον των ανωτέρω προς αξιολόγηση θα τίθενται και τα πιο κάτω:  

i. Να έχουν εξασφαλισθεί χορηγοί σε είδος ή σε χρήμα.  

ii. Να υπάρχουν προωθητικές ενέργειες με έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό.  

iii. Να έχουν εξασφαλισθεί τόποι διαμονής και διατροφής με το δυνατό καλύτερο κόστος.  

iv. Κάθε άλλη διευκόλυνση ή παροχή που θα μπορούσε να καταστήσει το πρωτάθλημα περισσότερο ελκυστικό.  


