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ΑθÞνα 2σΙ3Ι2Οt7

Ψε..ΟΙΟφΟ9η Τηò. ΕπΤφπÞò ΠολοιμÜχων τηò Ε.Ο.ΠΕ. και του Αηικηπκοý Συμβουλßου του
ξυΙλüγο.υ. ΠαλαιμÜχων Πετüσφαιρστþ; ηττιßÞò ενεκρßθη η σεξαγþγÞ'*υ ιjdΤßουþηυßüυ
ΠρωτοθλÞμοτοò ΠαλαιμÜχων (ηου θο γßνα σýμιfωνα μ. þ' ωþÞ (üßηυ,üμδ-πrrþþ;,;þ
στη ßολη των Ι{ΙΑΝΝΙΝΩΝ με συνδοργονωτÝò : Ε.q.ηΕ., Σγ.π-Π.λΤ.. «ο, ßεγj.ÜÝ
Δυτ.ΕλλÜδοò.

¶ρθρο 1.- ΟΜΑΔΕ ΠΟΥ D(ΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Δικαßωμα συμμετοχÞξ . Ýχουν οι ομÜδη εκεßνεò οι οηοßεò θα δηλþσουν
στιò κατηγορßεò ηλικþν Ανδμßιν 35+, 45+, 55+, Γυναικþν 35+, 42+, 50+.
β) Να. ÝΧΟυν Επωνυμßεò : Αθλητικbν Συλλüγων, ΠεροχÞò εßχαρÞπτιò παρÝαò με ελεýθερηονομασßο. -- '
γ)Θα δεΧθΟýμε κοι μεμονωμÜη ατÞσaò οθλητþν-τριþν που θα θÝJ\ουν νο δ/σωμσΓωθοýν σε
üλλη ομüδεò Þ να δημιουργÞσουν ομüδα'μεμονωμαrþν.

¶ρθρο 2.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙ-ßΛòΣΕòΙΝ ΣßΜΜΕΤΟΧΗΣ

!) Ο ΟΙjüδrò ηΟυ θο_ουμμετε}ουν στοΙΙοωτÜθλημα πρÝπει νο υποβÜλλουν στην οργονωτικÞ
ξη,l,οηÜ gυμπληρωμÝνη τη 9wημμδ/η δÞ}τυση σýμμετßχÞò σΓο ΠþτÜθλημα μÝχμ'ßü Ιηüωυ
2aL7, καθιßξ κοΙ τ!ò φωτοτυηßεò ταυτüτητοò των συμμετεßδþων 1με'e-mαßι, t';x ßß ßüχυορßμδ.

β) ΣΤην lÜÞριιηη πρÝπει νο συμμετüσχουγ οι ομÜδεò με ÞουσΦοτημÝνο εκπρüσωπü τουò τηγ
ημεφμηνßα ηου θο προσδορσθεß μετÜ την ημÝ!þ-τÞξÞò των δηλιbσων'συμμεΓοχÞò þ
γροφεßο τηò Ε.Ο.ΠΕ

γ) οι ογþνεò θο διÞοχθοýν σε 3 Ι$αστü γÞπεδο tων Ιωσιητßνων.

¶ρOρο 3.- ΑΡΜΟΔΙqΤ{ΤΑ ΟΡΓΑΝòΣΗΣ ΙΟΥ ΠΡΩJΑΘΔΗΜΑΤΟΣ

Την ΟqνÞνωση_ κα| διÞαγωγÞ του ΠραγταθλÞματοò την ονολαμβÜνα η οργονωτκÞ ΕππροηÞ
συσταθεßσα απü την ΕοΠΕ, τον ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. καßτον ΣΥ.l.ΠΕ. Αυτ. hτοωξ. ' "Γ-- 

,

ΑνÜλογο κοθÞτιτα θα Ýχουν üλεò οι ΕπτροπÝò : ΑγωνüÜκοò ααmησßο{ Εγστüσαυγ ιòλπ.

¶ρθρο 4.- Σ¸ΤΗΜΑ ΔΙΕΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡQΤΑΟΛΗΜΑΤΟΣ ò
ΑνÜλογα τον οριθμü συμμετεχüγτων - ΜÝχρι 4 ομüδεò ονÝ κατηγορßο, ιÝναò προò üλουò.
ΠλÝLον των 4 ομüδων σε ομßλουò. οι τελικοß θο δεξοχdοýν την Rßd,ο«Þ ιεΙ'ο.

¶ρθρο 5.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
_

Θο εκδοθεß μετü την lολÞρα»η



¶ρθρο 6.- ΑΘΛl,fr¸Σ ΠΟγ "D(ΟΥΝ ΔΙΙα¿ΜΑ ΣΥΜΜΕΓΟΧΗΣ

Στο ΠρωτÜθλημο Ýχουν δκοßωμο νο πÜρουν μÝροò :

1) Αθλητξ που δεν Ýχοw συμμετÜσχειρε ΕθιιικÜ ΠρωτοθλÞμστο Α1, Α2 κα Β' ΕθυκÞò
κοτηγορßοò τηò ΕΟΠΕ τιò ογωγιcmÝò ηεριüδουò 2015-2016, 2016-2OL7.

2) ΑθλÞτριεò που δατ fuουν συμμετÜqlει σε Εθυκü ΠρωτοθλÞματα Α1, Ω κστηγορþν τηò
ΕΟΠΕ πò αγωνιστικÝò περιüδουò 2015-2016, 2016-2017.

Οι κστηγορßεò σιιμμετοχÞò *ουγ ωò εξÞò :

ο) Στην ιωτηγορßα 35+ ονδριbν üσοι εßνα γατημÝνοι αηü 1973-1982
β) Στην kcrrηyopio 45+ ονδμßχ üσοι εßνοιγαητημÝνοι οηü 1963-t972
γ) Στην κατηγορßο 55+ ονδριßιν üσοι εßνα γαΛrημαrοι σπü 1962 & μεγολßmροι
δ) Στην κατηγορßα 35+ γυναικþν üσεò εßνοι γειητημÝνεò οπü 1976-1982
ε) Στην κστηγορßο 42* γυναικþν üσεò εßνοι γειτημσιη οπü ι968-t9ZS
crr) Στην κατηγορßο 50+ γυνοικßιν üση εßναι γατημüεò οπü 1967 & μεγολιττερεò

Οι μεγολýτεοοι-η σε ηλικßα, μποροßιν νο σγωυΦουν σπò μιχρστερη κòπηγορßη. Κωε
αθλητÞò-τρια επττρÝηεται νο συμμετÝχει μüνο σε μßα κστηγορßα κα! σΕ μßο ομüδο.
Στò κσπlγορßεò ανδρþν 55+ κοι 45+, μπορεßνα χρησιμοποιηΦß fuοò αθλητÞò ηλικßαò 50-54 ετþν
και Φ-,ß4 ετþν οιπßòττοιχα.
Κστηγορßεò Γυνοικþν : ΕÜν δεν εμφονιòττοýν οθλÞτριεò ανÜ κατηγορßο, τüτε το πρωτÝθλημο
θα γßνει σε μßο κατηγορßο 35+. Σπò κοτηγορßεò : 42+ μηορεßγα χρησιμοποιηθεß μη σθλÞτρη 39-
41σþν και στην κστηγορßο 50+ μια οθλÞτρια Φ-50 ετþν.
ΚατηγορΙηΑνδριßιν ι Αν δετ εμφονιστοýν ομÜδεò 35+, Þ ουτÝò θα εßνοι λτüτερεòπυν 4, ýτε
θο κgΕταχθοw στην κατηγορΙο 45+, ολλü θο υπüρφι ξεχωριστÞ βαθμολογßα γι'ουτÝò.
Για üλεò πò ηιü πÜνω περιπτιßισειò και για οποιεσδÞποτε Üλλεò θα οποφασßσα η ΕηπροπÞ
ΠρωταθλÞμστοò ηρΜ την l<λÞρωση,

¼λεò οι ΟμΦεò πρÝηει νο ξ»Ýφυν ομοιüμορφη εμφüνιση κοι οι οριθμοß γο εßναι γραμμÝνοι στηγ
ηßσω κοι εμπρüò επιφÜνειο τηò φονÝr\οò.

Ο ΔοργανωτÝò θα εκδιbσουν γιο πò Ομüδεò ονομgστικÝßò κοτοστÝσειò. Φ Ομüδη εßναι
υηοχρα,ιμÝνεò γα τιò κοταθÝτουν στην γρομμοτεßο του ογþνο 15 λεmÜ πρν την καθιεμυμÝνη
þφ gι/ορξηò.

Την ημÝρα τηò lÜÞμýσηò οι εκηρüσι,τποι των Ομüδιον θα ποροδιßυοιJν στην ΑγωνüÜκο ΕπττροπÞ
τιò τελικÝò κστοòττüσεξ με τα ονοματεπιbνυμο τωγ οθλητþν/αθλητρþν ηου θο συμμετÜσχοw
κοι §ωτοτυηßεò τασýτητοò ατüò εκÜòττου. Αηü την ημÝρο τηò lÜÞμοσηòοπογορεýεται η
οποιαδÞποτε προσθÞκη οθλητÞ-τριαò.

Η τερικÞ σýαεψη θα γßνει òΓπò 16Ι6/2017 crπò 16:00 στο ξατδοχεßο "EPIRUS ΡΑLΑCΕ'με Ýναν
εκηρüσωπο απü κüΦ ομÜδο.

¶ρθρο 7,- l«ΝΟΝΙξΜΟΙ *.ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ

Στο Πριι»üθλημα σχýουν οι tΦνονισμοß σüλσò ΕSηýν ΠρωταθλημÜτων με τιò εξÞò δηφορÝò :

α) ΜκÞτρια θmιρεßτοι η ομÜδσ πσυ ξει ιòερδßσει δýο σετ των 25 ηüιπων. Σε περßmωση
σοηαλßqò το τρßτο σετ ( που θα αναδακνýει τον νικητÞ ) θο εßνοι τωνξ.5 πüwωγ.
β) ΕÜν για οποιοδÞποτε λüγο μφεγιΦεß μιο ομÜδο, ο νικητÞò κεφßφι τον ογþνα με 2-0 σετ
( 25-0, 25-0 ),
γ) Ο ομüδεò που αγωνßζοιποι βαθμολογοýιπαι με :

Δýο (2} βοθμοýò σε περßmι,ιση νßκηò.
¸νον (1) βαθμü σε ηερßτπωση Þττοò.
0 βαθμ. σε ηερßπτωση μηδαησμοý.



L
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Ε ηερßιτιτσση που οι οßÝOεò Φ σοβαθμÞσουν για οηοιΦÞποτε θÝση, ýτε γιο τον υηολοψσμü
τηò θÝοηò θο λαμβüνοντοι υηüψη κατü σαμ προτεροüτητοò :

α) Οl βαθμοß ηου fuει συγκαττριßισει κÜθε ομÝδο στ¼υò μετοξý τουò ογþνεò.
β) Ο λüγοò του ιÜüσματοò που θα Ýχα αρθμτρÞ το νικηφüρ σετ κοι ηορονομαστÞ τα

χομÝνα σετ στουò μεταξý τουò αγþwò. .
γ) Ο λüγοò του ιÜüσμοτοò που θα Ýχα αρθμητÞ τουò τρδσμÝνουò ηüιττουò και πορbττομοστÞ

τουò χαμÝνουò πüιπουò σπ)υò μεταξý τουò αγþνεò.
δ) Ο λüγοò του κλüσματοò που θα αει οριθμητÞ το κερδσμÝνο σετ κοι πgρονομαστÞ τα

χομιßνο σετ (Ε üλουò τουò αγþνεò του πρωτοθλÞμοτò για την κüθε ομÜδο που σοβοθμεß.
ε) Ο λüγοòτου κλüηιστοò που θα Ýχα αριθμητÞ τουò κερδισμÝνουò þιπουò κοι παφνομαστÞ

mυòχαμfuουò ýιπουò σε üλοι,.ιòτουò αγþνητου πρα)ταθλÞμστòψο την κÜθε ομÜδα που
σοβαθμεß.
Οι ομÜδε4 ιÞχουν Üκοßωμο αλλογÞò λßμπερο σε κüθε σετ.

¶ρθρο 8.- ΟΙΚΟΝQΜΙΚΑ

Το Κüστοò συμμετοχÞò αθλητÞ/gθλÞτραò ( γαικü λατουργικÜ Þοδο - δητησßα } 20,00 € ψο
κüθε συμμßτÝχοιπα, το οποΙα θα κστ,αεθουν με τη δÞλοπη òπον λογαριασμü του Τομßο του
ΣΤ.Π.Π.ΑΤ. Θωμü Κουφüπουλο òπην ALPHA ΒΑΝΚ - Λογαριασβξ : 365-002101-096914 -
ΙΒΑΝ : GR1901403650365002101096914, Η€ Üμεση κοινοποßηση τηò κστüθωηò στο fax 210-
9370151 Þ crro e-mail : iassonplatslsΦyahoo.gr
Ο οικονομικüò οπολοψσμüò του ΠρωταθλÞμòττοò θα εκδοθεß απü την οκονομικÞ ΕπτροπÞ των
Πολοιμσχων τηò Ε,Ο.ΠΕ - ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. που αηαρτßφται απü τουò ΝασÜριο Χολβοτφ], Κτbστο
ΑμπελÜ, ΦωμÜ Κουρσüηουλο, μετÜ το τÝλοòτων Αγþνων.

¶ρθρο 9.-ΕΙΕΒΣΕΕ

Θο επþýοιττοι απü 1ην ορμüδιο ΕπιτροπÞ αυθημεβν.
a

ΔυμογÝ ; Θα πραγμστοηοιηθεß στσ Ξενοδοχεßο EPIRUS PALACE ( 2S € το Üτομο σε δßιÜινο
δωμÜπο με πρωßý ).
Το διιιμüτα θο κλαοθοýν μÝχρι t5|5IL7 στο τηλ. 26510-93555, βÜσει τηò φüρμαò που
επισwÜmουμε, την οποßα θο στεßλετε στο ξαrοδοχεßο και στον ΣΥ.Π.Π.ΑΤ.
Στο EPIRUS PALACE θα υπüρχει μηουφÝò {μεσημÝρ-βφδυ) γιο τουò αθλητÝò-τριη που θα
δημÝνοw σro ξατοδüχεßο με 1¸ kσr'στομο.
Οι ομüδη πρÝηει να δηλιbσουν την χρÞση του μπουφÝ μÝχμ την tI6[ZOt7.
Οl οθλητÝò-τριεζ που θο διαμεßνουν στο ξατοδοχεßο EPIRUS, θο συμμετüσχουν διορεqν στο
GALA. Σε αντßθετη πφßτπωση, η αrμμετσχÞ θα εßναι 15 € το Üτομο.

Ο Πρüεδροòτηò ΕηπφπÞò Ο ΠρüΦροò τηò ΟργονωτκÞò ΕπτμßηÞò
ýυ 13ω Πονελληνjου ΠριιτοθλÞμστοòΠαλαιμÜχων Ε.Ο.ΠΕ&

ΕητροηÞò ΠαλοιμÜχων.
Πρα:ταθλÞματοò

ΙÜdfuν ΠλατσÞò


