Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)

Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει Εσωτερικό
Πρωτάθλημα “ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Πινγκ-Πονγκ)” για το
Εαρινό εξάμηνο 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Αναλόγως των συμμετοχών, θα διεξαχθούν πρωταθλήματα στο Μονό
ή/και στο Διπλό, Ανδρών και Γυναικών,
και θα δημιουργηθούν
διαφορετικά ταμπλό για κάθε πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν μετά από συνεννόηση μεταξύ των δύο ή τεσσάρων
παικτών πάντοτε κατά τη διάρκεια των ωρών προπόνησης του αθλήματος
όπως ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου. Τα
στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων θα υπάρχουν διαθέσιμα, για τους
συμμετέχοντες, από το συντονιστή του πρωταθλήματος κ. Μαρίνο Βουκή
( voukism@ucy.ac.cy ) και από τη Γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου. Για να
υπάρξει νικητής χρειάζονται τρία νικηφόρα σετς (για τον τελικό τέσσερα σετς)
τουλάχιστον μέχρι τους 11 πόντους με απαραίτητη προϋπόθεση τη διαφορά
τουλάχιστον 2 πόντων π.χ. 11-9 αλλιώς το σετ συνεχίζεται μέχρι ο ένας παίκτης
να αποκτήσει διαφορά 2 πόντων π.χ. 12-10 ή 13-11 κτλ. Οι αγώνες θα
διεξάγονται χωρίς διαιτητή αλλά με την ύπαρξη παρατηρητή (συντονιστής του
πρωταθλήματος) μέχρι τον τελικό που θα υπάρξει διαιτητής. Σε περίπτωση
διαφωνίας θα ζητείται γνωμάτευση από τον παρατηρητή αλλιώς ο πόντος θα
επαναλαμβάνεται. Θα ακολουθούνται πάντοτε οι κανονισμοί του παιγνιδιού όπως
δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης ( www.ittf.com ).
Τα αποτελέσματα των αγώνων θα πρέπει να δηλώνονται άμεσα στο συντονιστή
του πρωταθλήματος που είναι πάντοτε παρών και θα επιβλέπει τη διαδικασία.
Σε περίπτωση που οι αγώνες δεν ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης
του επόμενου γύρου οι παίκτες του συγκεκριμένου αγώνα αυτόματα θα
ακυρώνονται και θα αποκλείονται από το τουρνουά. (εξαίρεση θα αποτελεί η
περίπτωση όπου 2 συμμετέχοντες, σε συνεννόηση, καταθέσουνε γραπτώς, στο
συντονιστή του πρωταθλήματος ή στο Γραφείο Αθλητισμού, την απόφαση τους
να προκριθεί ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες στον επόμενο γύρο). Σε τέτοια
περίπτωση θα προκρίνεται ο ένας από τους δύο.
Τα πρωταθλήματα Μονού και Διπλού θα ξεκινήσουν στις 23/3/19 ημέρα
Σάββατο. Ο πρώτος γύρος θα πρέπει να τελειώσει μέχρι το Σάββατο
6/4/19, ο δεύτερος γύρος μέχρι το Σάββατο 20/4/19 και ο τρίτος μέχρι
την Παρασκευή 3/5/19. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα πρέπει να
ολοκληρωθούν μέχρι το Σάββατο 11/5/19. Η ακριβής ώρα των
ημιτελικών και του τελικού θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση του
συντονιστή του πρωταθλήματος με τους παίκτες.

Η παρουσίαση των φοιτητικών ταυτοτήτων και ταυτοτήτων προσωπικού
Πανεπιστημίου Κύπρου πριν τη διεξαγωγή των αγώνων είναι
υποχρεωτική. Αθλητής που δεν παρουσιάζει ταυτότητα (όχι πολιτική) δε
θα μπορεί να διαγωνιστεί.
Το Ranking του Πανεπιστημίου θα υπάρχει μόνο για την κλήρωση και για
το Ladder. Θα υπολογίζονται οι επιδόσεις των προηγούμενων χρόνων στο
Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, όπου υπήρχε προηγούμενη συμμετοχή.
Το Αθλητικό Κέντρο αναμένει από όλους να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε
αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να
συντελέσουν στην εξύψωση του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Αθλητικό Κέντρο εύχεται σε όλους «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ»!!!
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής (απαιτείται η
συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που επισυνάπτεται με όλα τα
πεδία συμπληρωμένα) παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Γραφείο
Υποδοχής του Αθλητικού Κέντρου ή στο τηλ. 22894182.
Παρακαλώ σημειώστε ότι, για σκοπούς ορθού προγραμματισμού,
δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται το αργότερο
μέχρι τις 9μ.μ. , Τετάρτη, 20/3/19. Οι δηλώσεις που
κατατίθενται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα γίνονται
αποδεκτές.

