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                     Αθήνα , 17 Δεκεμβρίου 2018 
                                             

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Η Αθλητική 'Ενωση "ΑΘΗΝΑ" Μαγκουφάνας 2004 σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α και το 

ΠΕΑΠ του Δήμου Πεύκης, διοργανώνει, 

 

«5o Ανοιχτό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΕ "ΑΘΗΝΑ"ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 2019» 
στις κατηγορίες 

Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, Παμπαίδων – 
Παγκορασίδων, Μίνι Παμπαίδων – Μίνι Παγκορασίδων. 

 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Πεύκης (Συνταματάρχου Δαβάκη 

και Σάκη Καράγιωργα) στη Πεύκη, στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2019. 

 

Εκτός των άρθρων της Γενικής Προκήρυξης Ανοικτών Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων 

2018-19, ισχύουν τα παρακάτω: 

 
1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στο νέο on-line σύστημα δηλώσεων στην ιστοσελίδα της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (http://www.ttscore.io/customer/24), το χρονικό διάστημα: Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 

2018  έως Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019. 

 
2. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Τη Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00, στα Γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Αγ. Κωνσταντίνου 12. 

 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 25 €. Για αθλητές-αθλήτριες 

αδέλφια το παράβολο συμμετοχής είναι 20 € ανά αθλητή -τρια. 
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Το συνολικό ποσό παραβόλων ανά σωματείο από τις αντίστοιχες δηλώσεις 

συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 στο λογαριασμό 

 

Εθνική Τράπεζα 

IBAN GR 0110 0800 0000 0804 8056314 

Δικαιούχος: Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  

 

ή απευθείας στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Αγ. Κωνσταντίνου 12, Αθήνα. 

 

Η απόδειξη κατάθεσης παραβόλων πρέπει να αποσταλεί με fax στο 210 5223455, γραφεία 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α, όπου θα αναγράφονται επάνω χειρόγραφα τα ονόματα των αθλητών– τριών για 

τους οποίους έγινε η κατάθεση του παραβόλου. 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ 

 
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 τα παράβολα 

συμμετοχής δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας ή περισσοτέρων συμμετοχών τα 

σωματεία θα πρέπει να στείλουν έγγραφο που να πιστοποιεί τις παραπάνω ακυρώσεις στο mail 

της Ε.Φ.Ο.Επ.Α info@httf.gr 

Η Οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης του πρωταθλήματος σε 

περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο αγωνιστικός χώρος θα είναι διαθέσιμος για τους αθλητές αθλήτριες που θα 
συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 από 20:00 μέχρι 21:30. Για 
την εύρυθμη λειτουργία της προπόνησης, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον Κανναβό Σωτήρη 
(τηλ. 6979235733) μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019. 

 
Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των αθλητών, προπονητών και συνοδών τους είναι 

ευθύνη και επιλογή των σωματείων. 

Ωστόσο η Οργανωτική επιτροπή έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία της περιοχής τις 

οποίες και θα ανακοινώσει προσεχώς, για διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 

Το πρόγραμμα και τα ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της 

ομοσπονδίας. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο ημέρες με πιθανή έναρξη Σάββατο 12/01/2019 και ώρα 

09:00 και θα λήξουν τη Κυριακή 13/01/2019 κατά προσέγγιση στις 18:00. 

 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των συμμετοχών 

ανά κατηγορία και συνολικά.



Παρακαλούνται όσοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον αγωνιστικό χώρο να φορούν αθλητικά 

παπούτσια για τη προστασία του δαπέδου. 

  
 
 

                                            Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 
 
 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                     Ε.Φ.Ο.Επ.Α                                                                                                ΑΕ “ΑΘΗΝΑ ” ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 2004 
 
 
           Μανώλης  Κολυμπάδης                                                                                              Χατζηλιάδης Γεώργιος 


