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Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης
Τμήμα Ping-Pong

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο  Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης (Σ.Α.Τ) σε συνεργασία με τον Δήμο 
Τρίπολης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ), προκηρύσσουν το ανοικτό πρωτάθλημα

«TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2011
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης

το Σάββατο & Κυριακή 18 &19 Ιουνίου 2011

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής  :

 1.1. Στην κατηγορία των Εν Ενεργεία: Αθλητές και Αθλήτριες, γραμμένοι στη δύναμη της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α, που είχαν ή έχουν Αθλητικό Δελτίο και είναι ηλικίας 20-39 ετών, δηλαδή 
έχουν γεννηθεί το διάστημα 1972-1991.

 1.2. Στην κατηγορία των Βετεράνων: Αθλητές και Αθλήτριες, γραμμένοι στη δύναμη της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α, που είχαν ή έχουν Αθλητικό Δελτίο και έχουν κλείσει τουλάχιστον το 40 ο 

έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί έως και το 1971.

 1.3. Στην  κατηγορία  των  Ανεξαρτήτων: Αθλητές  και  Αθλήτριες  Έλληνες  πολίτες, 
ανεξαρτήτου  ηλικίας οι  οποίοι  δεν  είχαν  ποτέ  Αθλητικό  Δελτίο  σε  Σωματείο 
εγγεγραμμένο στην δύναμη της ΕΦΟΕπΑ.

 1.4. Οι συμμετέχοντες στις κατηγορίες των Εν Ενεργεία και των Βετεράνων θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους το Αθλητικό Δελτίο τους νόμιμα θεωρημένο και σε ισχύ.

 2. Όλοι οι συμμετέχοντες (Ανεξαρτήτων, Βετεράνων & Εν Ενεργεία) θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους την Αστυνομική Ταυτότητα και η συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη 
από μέρους τους της ευθύνης για την Υγεία τους.

 3. Κατηγορίες  :

Ενεργ1. Εν ενεργεία 20 - 29 ετών (γεννηθέντες 1982 - 1991)
Ενεργ2. Εν ενεργεία 30 - 39 ετών (γεννηθέντες 1972 - 1981)
Βετ1.   Βετεράνων 40 - 49 ετών (γεννηθέντες 1962 - 1971)
Βετ2.   Βετεράνων 50-59 (γεννηθέντες  1952 - 1961)
Βετ3.   Βετεράνων 60+ (γεννηθέντες έως 1951)
Αν1.    Ανεξαρτήτων έως 29 ετών (γεννηθέντες 1982 και μετά)
Αν2.    Ανεξαρτήτων 30-39 ετών (γεννηθέντες 1972 - 1981)
Αν3.    Ανεξαρτήτων 40-49 ετών (γεννηθέντες 1962 – 1971)
Αν4.    Ανεξαρτήτων 50-59 ετών (γεννηθέντες 1952 - 1961)
Αν5.    Ανεξαρτήτων 60+ (γεννηθέντες έως 1951)
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 4. Ημερομηνία  & Τόπος  :  Σάββατο  18  Ιουνίου  (Εν  Ενεργεία  & Βετεράνοι),  Κυριακή 19 
Ιουνίου 2011 (Ανεξάρτητοι), Κλειστό Γυμναστήριο Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου 
Τρίπολης (τέρμα Καλαβρύτων, GPS: 37o 31.381N,  22o 22.723E)

 5. Ώρα Προσέλευσης  :  Από   08  00   έως   09  00     (το αργότερο)
 6. Κλήρωση  : την ημέρα διεξαγωγής,  στο χώρο των αγώνων, ώρα 09:00 
 7. Ώρα Έναρξης  :  9.30 π.μ.
 8. Λήξη Δηλώσεων  : Πέμπτη 16/6/2011 στο e-mail: ping-pong  @  otenet  .  gr  , όπου πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στοιχεία όπως:  Κατηγορία (Ενεργ1/2 ή Βετ/1,2,3,4 ή Αν/  
1,2,3,4,5), Επώνυμο, Όνομα, Ημερομηνία γέννησης, Πόλη, Τηλέφωνα (Σταθερό & Κινητό), 
e-mail, καθώς και άτομα που θα συμμετάσχουν στο “ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΣΙ”

 9. Αγωνίσματα  :   α) Απλό Ανδρών   β) Απλό Γυναικών
 10. Σύστημα Διεξαγωγής  : Οι αγώνες θα γίνουν σε 12-14 τραπέζια, σε καινούργιο δάπεδο 

παρκέ. Στην πρώτη φάση «ΠΟΥΛ» (όμιλοι, ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών στην κάθε 
κατηγορία). Στη συνέχεια,  ΑΠΛΟ ΝΟΚ ΑΟΥΤ. Σύστημα Αγώνα: Ο καλύτερος των 5 σετ 
(best of five). Για κάθε κατηγορία θα διεξαχθούν και μικροί τελικοί για τον 3ο-4ο νικητή.

 11. Κανονισμοί  Διεξαγωγής  : Θα  ισχύσουν  ο  Διεθνής  Κανονισμός  Παιδιάς  καθώς  και  ο 
Κανονισμός διεξαγωγής Εσωτερικών Πρωταθλημάτων της ΕΦΟΕπΑ.

 12. Μπαλάκια  : BUTTERFLY ***
 13. Έπαθλα  :  Κύπελλο και  ΕΠΑΘΛΟ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ στους πρώτους νικητές 

κάθε κατηγορίας (βλ Παράρτημα). Δίπλωμα και Μετάλλια για 1ους, 2ους, 3ους και 4ους.
 14. Παράβολο Συμμετοχής  :  15€.
 15. Λοιπές Παροχές  : Στη διάρκεια των αγώνων: Φυσικοί χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, φρούτα. Για 

τους 150 πρώτους δηλώσαντες,  ένα  ΔΩΡΕΑΝ εμφιαλωμένο κρασί 750ml «Μοσχοφίλερο 
ΚΑΡΛΗΣ». Μετά τους αγώνες  ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο “Αρκαδικό Τσιμπούσι” για  όλους 
τους συμμετέχοντες και τα συνοδά μέλη τους (Βλέπε Παράρτημα).

 16. Λοιποί Όροι  :
 16.1. Για  να  ισχύσουν  οι  παραπάνω  αναφερόμενες  κατηγορίες  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  το 

ελάχιστο  5 δηλώσεις συμμετοχής στην κατηγορία και να παρευρίσκονται  τουλάχιστον  5 
αθλητές στην  κλήρωση  των  αγώνων.  Με  αριθμό  συμμετοχών  μικρότερο  του  5  στην 
κατηγορία, η κατηγορία συγχωνεύεται με την αμέσως μικρότερη ή την αμέσως μεγαλύτερη, 
ανάλογα  με  τις  ανάγκες  σε  αριθμό  αθλητών,  και  μετά  από  συνεννόηση  των  παρόντων. 
Ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  γυναικών  αθλητριών  που  θα  δηλώσουν  συμμετοχή  θα 
αποφασιστεί την ώρα της κλήρωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων.

 16.2. Τα ονόματα των δηλωμένων  αθλητών θα είναι ήδη αναρτημένα σε πίνακα, (σύμφωνα με  
τις υποβολές καταστάσεων των ενδιαφερομένων αθλητών).  Διευκρινίζεται πως, εάν κάποιος  
αθλητής-αθλήτρια δεν  προσέλθει  έγκαιρα στο χώρο των αγώνων (έως 09:00 το αργότερο) 
ώστε  να πιστοποιήσει  την  παρουσία  του  με  υπογραφή σε  αναρτημένο πίνακα,  μένει  εκτός  
κλήρωσης και αγώνων.

 17. Πρώτες  Βοήθειες:   Κατά  τη  διάρκεια  των  αγώνων  θα  παρίσταται  Ομάδα 
Εθελοντών/Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Παραρτήματος Τρίπολης.

 18. Ιατρική Κάλυψη:   Από ομάδα γιατρών, φίλων του Σ.Α.Τ, σε βάρδιες. 
 19. Πληροφορίες:   κ. Θεόδωρος Καρέλλας, Τηλ: 27550-91071, 6945-111852
 20. Υποβολές συμμετοχών  : μόνο με e-mail στο: ping-pong  @otenet.gr  , απ’ όπου θα λάβετε και 

επιβεβαίωση παραλαβής & καταχώρησης του αιτήματός σας (για οποιοδήποτε πρόβλημα 
καλέστε: 6979-660560). Ενημέρωση από www.tripolitennis.gr
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Αγαπητοί Φίλοι & Συναθλητές 

Μετά την επιτυχία του 1ου τουρνουά Ping-Pong στην περιοχή μας («ARCADIA Ping-Pong 
OPEN 2010», 10 Οκτωβρίου 2010),  ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης (Σ.Α.Τ) και ο Δήμος 
Τρίπολης σας καλούν να συμμετάσχετε μαζικά στο «Tripolis Ping-Pong OPEN 2011», και θα 
κάνουμε  το  καλύτερο  δυνατόν  ώστε  και  αυτή  η  διοργάνωση  να  ικανοποιήσει  πλήρως  τους 
συμμετέχοντες  και  τις  οικογένειές  τους,  και  να  είναι  προάγγελος  περισσότερο επιτυχημένων 
διοργανώσεων  στο  μέλλον,  για  την  ανάπτυξη  του  Ping-Pong  και  στην  περιοχή  μας,  στον 
ομφαλό της Πελοποννήσου,  σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και άλλες πρωτεύουσες 
πόλεις.

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε επαρκώς τους συναθλητές σας, ώστε να φροντίσουν για την 
έγκαιρη κι έγκυρη συμμετοχή τους. Ελέγξτε τις υποχρεώσεις σας και δηλώστε μόνον κι εφόσον 
είστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ  ή  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΓΙΑ  ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
1. Η Αθλητική ή Αστυνομική Ταυτότητα

2.  Ατομική  Ρακέτα (χωρίς  εξογκώματα,  εσοχές,  χαρακιές,  φθορές  στην  επιφάνεια  των 
ελαστικών ή στον ξύλινο δίσκο. Λάστιχα χρώματος Μαύρου-Κόκκινου, εγκεκριμένα, με 
σήμα της  Διεθνούς  Ομοσπονδίας  (ITTF).  Αναγραφή συνθημάτων,  αυτοκόλλητα κτλ, 
απαγορεύονται.

3. Στη διάρκεια της Προπόνησης στο χώρο αγώνων, επιτρέπεται οποιαδήποτε αθλητική 
φόρμα. Στη διάρκεια των αγώνων, ενδυματολογικά, επιτρέπονται μόνο:

 Κοντομάνικο Μπλουζάκι &  Κοντό Παντελονάκι (Υποχρεωτικά)

 Τα προβλεπόμενα παντελονάκια – μπλουζάκια, να είναι χρώματος διαφορετικού 
από εκείνο της μπάλας (λευκή) και ΜΑΤ (προτείνονται σκούρα χρώματα).

 Ατομική Ρακέτα  (Υποχρεωτική)

 Ατομική Πετσέτα (Χρήσιμη)

4. Είσοδος  στο  (καινούργιο)  παρκέ  του  αγωνιστικού  χώρου  ΜΟΝΟ με  Αθλητικά 
υποδήματα.

5. Απόσταση   Τρίπολη-Αθήνα  150Km.  Οδικό  Δίκτυο Άριστο  &  Ασφαλές.  
Χρόνος άφιξης από Αθήνα (ΙΧ) 1h:15’. Χρόνος άφιξης από Κόρινθο (ΙΧ) 40’.

6. Μετάβαση με ΚΤΕΛ Αρκαδίας ΑΕ: 2h:00’. Δρομολόγια: Πολύ πυκνά. 
Κρατήσεις-Πληροφορίες ΚΤΕΛ: 210-5153510, 2710-222560  (www.ktelarkadias.gr)
Κόστος εισιτηρίου 15,00€ (απλό) & 29,00€ (με επιστροφή)

Ο  Επιδιαιτητής  των  αγώνων,  μπορεί  να  επιτρέψει  άλλου  είδους  ενδυμασία,  εάν  αυτό  
ζητηθεί από κάποιους αθλητές.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
για το Δ. Σ. του Σ.Α.Τ

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Τσιάμπας
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Στην Αρκαδία, στο κτήμα μας στη Φτέρη Μαντινείας,
καλλιεργούμε παραδοσιακά 2.500 ρίζες μοσχοφίλερου,

με μικρή στρεμματική απόδοση και παράγουμε στο δικό  
μας σύγχρονο οινοποιείο, περιορισμένο αριθμό φιαλών,  

αυτής της μοναδικά αρωματικής ποικιλίας, 
με το έντονο "μπουκέτο" και το ποιητικό όνομα:  

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

“Έπαθλα Αρκαδικής Φιλοξενίας”
Ο  πρώτος  (1ος)  νικητής  κάθε  κατηγορίας  του  “TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2011”,  θα  έχει  την 
ευκαιρία να απολαύσει την Αρκαδική Φιλοξενία, στη μοναδικής ομορφιάς Ορεινή Αρκαδική γη και την 
ξενοιασιά  μέσα  στο  Φυσικό  Περιβάλλον,  με  δωρεάν  διανυκτερεύσεις,  σε  πολυτελή  ξενοδοχειακά 
καταλύματα, ως εξής:. 

Α) Κατηγορίες Ενεργ1, Ενεργ2, Βετ1, Βετ2, Βετ3

Δωρεάν  3ήμερη  διαμονή  για  την  οικογένεια του  1ου 

νικητή,  στο  πολυτελές  ξενοδοχειακό  συγκρότημα 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ (www.kaltezioti.gr),  σε 
δωμάτιο της επιλογής τους. Η προσφορά θα ισχύει για ένα 
έτος, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο 2012, και τα δωμάτια θα 
διατίθενται βάσει διαθεσιμότητας.

Β) Κατηγορίες Αν1, Αν2, Αν3, Αν4, Αν5

Δωρεάν 2ήμερη διαμονή σε 2κλινο, για τον 1ο νικητή, στα 
ξενοδοχεία  MAINALON RESORT (www.mainalonhotel.gr) 
ή  ARCADIA HOTEL (www.arcadiahotel.com.gr),  ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα. Η προσφορά θα ισχύει για ένα έτος, 
δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο 2012.

Δώρα από την Αρκαδική Γή
Για τους πρώτους 150 δηλώσαντες του τουρνουά θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ ένα εμφιαλωμένο 
κρασί 750ml από το μοναδικό “Μοσχοφίλερο Μαντινείας”, μια ευγενική χορηγία του 
πρότυπου οινοποιείου του κ. Κώστα Καρλή, που με πολύ μεράκι, πίστη και συνέπεια 
στην  οικογενειακή  παράδοση,  παραγάγει  σε  περιορισμένη  ποσότητα  το  υψηλής 
ποιότητας “ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΚΑΡΛΗΣ”.

«ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΚΑΡΛΗΣ»
Φτέρη Μαντινείας

22100 Τρίπολη
Τηλ: 6944-272076 

e-mail:    karliswine@gmail.com  
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“ΑΡΚΑΔΙΚΟ Τσιμπούσι”
Εμείς  οι  σύγχρονοι  Αρκάδες,  θέλοντας  να  είμαστε  συνεχιστές  της  Αρκαδικής  Παράδοσης,  που  από 
αρχαιοτάτων χρόνων ήθελε τους κατοίκους της Αρκαδίας να είναι  γενναιόδωροι και  φιλόξενοι με τους 
καλεσμένους τους, θα κάνουμε το καλύτερο για τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους, ώστε η 
επίσκεψή τους στην Ιστορική Τριπολιτσά να είναι ξεχωριστή.

Αυτή  τη  φορά,  πέρα  από  την  καινοτομία  των  “ΕΠΑΘΛΩΝ  ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ” που 
καθιερώσαμε για τους νικητές των κατηγοριών στο «ARCADIA Ping-Pong OPEN 2010», σε συνεργασία 
με το Δήμο Τρίπολης καλούμε όλους τους συμμετέχοντες, μαζί με την παρέα τους, στο “ΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΤΣΙΜΠΟΥΣΙ” που θα οργανώσουμε στον ειδυλλιακό χώρο 150στρ του Τεγεατικού Συνδέσμου (ΤΣ), ο 
οποίος και μας τον διαθέτει, στην Παλαιά Επισκοπή, στην καρδιά της ιστορικής Τεγέας, πλησίον του 
Αρχαιολογικού χώρου με το Αρχαίο Θέατρο και τον Βυζαντινό ναό (GPS: 37o 27.4598N,  22o 25.4182E).

Το “ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΣΙ” θα οργανωθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου, και δίνεται προς τιμή όλων των 
συμμετεχόντων στο TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2011. Οργανώνεται μετά το τέλος των αγώνων, και 
αναμένεται να ξεκινήσει στις 7:00μμ. Μετά από μια εξαντλητική αγωνιστική μέρα, όλοι οι καλεσμένοι 
μας  θα  μπορούν  να  απολαύσουν  παραδοσιακό  σουβλιστό  αρνί  και  γουρνοπούλα,  με  τοπικό  κρασί, 
παραδοσιακή μουσική & χορό.

Αρχικά, στις 18:00, στο χώρο του ΤΣ θα μας υποδεχθούν μέλη του ΔΣ του Τεγεατικού Συνδέσμου, που 
μαζί με Αρχαιολόγο από το μουσείο Τεγέας, θα μας ενημερώσουν σχετικά με τον ΤΣ, την Αρχαία Τεγέα 
και το χώρο φιλοξενίας μας.

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία

Α/Α Ξενοδοχείο Επικοινωνία Ενδεικτικές Τιμές

1.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ

Κάψια Αρκαδίας
www.kaltezioti.gr

2710-235823,
info@kaltezioti.gr

2κλινο: 90€, 3κλινο: 120€, Οικογενειακό Δωμάτιο: 150€.
Περιλαμβάνεται πρωινό  αμερικάνικου τύπου.

Δωρεάν Day Use μέχρι 18:00 της ημέρας αναχώρησης
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MAINALON RESORT

Πλατεία Άρεως, Τρίπολη
www.mainalonhotel.gr

2710-230300,
mainalon@otenet.gr

Μονόκλινο: 70 €, 2κλινο: 80€, 3κλινο: 90€ .
Περιλαμβάνεται πρωινό

3.

ARCADIA HOTEL

Πλατεία Κολοκοτρώνη, Τρίπολη
www  .  arcadiahotel  .  com  .  gr  

2710 - 225551
mainalon@otenet.gr

Μονόκλινο: 50 €, 2κλινο: 65€, 3κλινο: 75€.
Περιλαμβάνεται πρωινό

4.

PALATINO Rooms & 
Appartments

Πολυβίου 2, Τρίπολη
www.palatino-hotel.com

2710 241937-38
hotel.palatino@gmail.com

Rooms: Μονόκλινο: 50€, 2κλινο: 70€
Appartments: 1X: 60€, 2Χ: 80€, 3Χ: 95€, 

4Χ: 110€, 5Χ: 130€, 6Χ: 150€
Περιλαμβάνεται πρωινό

5.

ARTEMIS HOTEL

Πλατεία Άρεως, 
Τρίπολη

2710 225221-22-23
Μονόκλινο: 40€, 2κλινο: 60€, 2κλινο: 80€, 4κλινο: 100€

ΔΕΝ Περιλαμβάνεται πρωινό

Πρωϊνό προαιρετικό ή 8€ το άτομο
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