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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ITTF 
Όλες οι αθλήτριες και όλοι οι αθλητές των ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών - Γυναικών - 

Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών - Εφήβων - Νεανίδων συμπεριλαμβανομένων και 
των αθλητριών και αθλητών ΑμεΑ, για να έχουν τη δυνατότητα να αγωνισθούν το 2018  

σε διεθνείς αγώνες  World Tour και World Junior Circuit, πρέπει να συμπληρώσουν, να 
υπογράψουν και να στείλουν στην Ομοσπονδία την ειδική φόρμα που ονομάζεται 
"Conditions of Participation".  

Η φόρμα "Conditions of Participation" επισυνάπτεται αλλά επίσης μπορείτε να την βρείτε 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://results.ittf.link/images/participation/ITTF_Events_Conditions_of_Participation_A4.pdf 
 

Οι ενήλικοι αθλητές και αθλήτριες υπογράφουν την φόρμα και την αποστέλλουν στην 
Ομοσπονδία σε μορφή pdf, .jpg, .gif or .png format (max 1024 Kb)  
 

Όσες και όσοι είναι κάτω των 18 ετών,  υπογράφουν οι ίδιοι αλλά προσυπογράφουν και οι 
γονείς ή οι έχοντες την γονική μέριμνα την φόρμα “Acknowledge of Consent for 
Minors” , η οποία βρίσκεται μαζί με την πρώτη φόρμα "Condition of Participation" . 

Οι υπογεγραμμένες φόρμες πρέπει να κατατεθούν από 
την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στο ηλεκτρονικό σύστημα της ITTF  το 
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.  

Από την 16η Ιανουαρίου 2018,  το σύστημα δηλώσεων συμμετοχής της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας θέτει περιορισμούς. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
δεκτές, αλλά  θα περιέρχονται σε σύστημα αναμονής,  θα εξετάζονται οι 
φόρμες Conditions of Participation" / “Acknowledge of Consent for Minors”  και 
θα γίνονται  δεκτές μετά την παρέλευση 2-3 ημερών. 

 
 Αθλήτριες και αθλητές που δεν έχουν στο παρελθόν αγωνισθεί σε διεθνείς αγώνες της ITTF /ETTU 

μαζί με τις πιο πάνω φόρμες πρέπει να μας στείλουν (σκαναρισμένο) αντίγραφο διαβατηρίου ή 
αστυνομικής ταυτότητας.  
 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017 

 
Στέλλα Νικολουδάκη 

Διευθύντρια Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
Αγίου Κωνσταντίνου 12 

104.31 Αθήνα 
Τ: 210 5225879, 210 5227103 

F: 210 5223455 
e-mail: info@httf.gr 

 Καλούμε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους να μας υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά,  συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες τις  πιο πάνω φόρμες, το 
συντομότερο δυνατό,  για να εξασφαλίσουμε την ομαλή καταχώρησή τους στο 
σύστημα  δηλώσεων της ITTF. 

 e-mail: info@httf.gr 
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