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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το 60 ΕΠΑΛ Ηρακλείου στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας
«Αθλητισμός και Μαθητές», διοργανώνει το 10 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ).
Υπεύθυνοι διοργάνωσης:
•
•

Οι μαθητές που ανήκουν στην ομάδα Επιτραπέζιας αντισφαίρισης
του προγράμματος
Επιβλέπουσα επιτροπή- Γραμματειακή υποστήριξη και επιτροπή
επίλυσης διαφόρων θεμάτων (αγωνιστικών και μη) ορίζονται οι
υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος Μπικάκης Νικόλαος,
Νοικοκυράκη Εύα και Σωμαράκη Μαρία.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Κάθε μαθητής-μαθήτρια εγγεγραμμένος-η σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
του Νομού Ηρακλείου.
Κατηγορίες:
• 1η Κατηγορία: Μαθητές άνω των 17 ετών (με έτος γεννήσεως 1997 και πρίν)
• 2η Κατηγορία: Μαθητές κάτω των 17 ετών (με έτος γεννήσεως 1998 και μετά)
• 3η Κατηγορία: Μαθήτριες ανεξάρτητα της ηλικίας τους.
Λεπτομέρειες διεξαγωγής:
Ημερομηνία: Κυριακή 11 Μαΐου 2014
Ώρα έναρξης: 09:30 π.μ. για τις κατηγορίες αγοριών
11:30 π.μ. για την κατηγορία κοριτσιών
Χώρος: Αμφιθέατρο 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Δηλώσεις συμμετοχής:
Μέχρι Παρασκευή 9 Μαϊου ώρα 2:00 μ.μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://goo.gl/zjk8uc
Απαραίτητα στοιχεία:
Σχολείο, Ονοματεπώνυμο,Φύλο,Έτος γέννησης και Τηλέφωνο επικοινωνίας
Η κλήρωση θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και ώρα:
9:00 π.μ για τις κατηγορίες αγοριών
11:00 π.μ. για την κατηγορία κοριτσιών
Τρόπος διεξαγωγής:
•
•
•

Οι αγώνες θα γίνουν στα 3 νικηφόρα set ( best of five)
Οι ελάχιστες συμμετοχές ανά κατηγορία θα είναι 8, ενώ το τελικό
ταμπλό θα είναι των 16.
Αν οι συμμετοχές είναι πάνω από 16 θα υπάρξει προκριματικός γύρος.

Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων:
•
•
•
•

Για τους ανηλίκους: ή θα συνοδεύονται από τους γονείς τους ή θα φέρουν
μαζί τους υπευθύνη δήλωση των κηδέμονων τους για την συμμετοχή τους
στους αγώνες.
Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως θα πρέπει να έχουν μαζί τους
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για την επιβεβαίωση της ηλικίας
τους.
Δεν θα υπάρχει χρηματικό ποσό συμμετοχής.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν αθλητικά ρούχα και να έχουν
μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό και μια πετσέτα.

Έπαθλα
•
•

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα.
Στους 4 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν αντίστοιχα
μετάλλια, χρυσό, αργυρό και 2 χάλκινα.
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