
 

 

 

Σερληθνί Καλνληζκνί-Επηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε 

1. ΑΓΩΝΕ 
Οη αγώλεο απηνί ζα δηεμαρζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ Θεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κσθώλ 

2021 από ηελ  01ε  Μαΐνπ 2022 έσο 15 Μαΐνπ 2022 θαη ζα απνηεινύληαη από ηα αθόινπζα 7 

αγσλίζκαηα (3 γηα άλδξεο, 3 γηα γπλαίθεο θαη 1 γηα κηθηά): 

 

Δηνξγάλωζε Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

κνλά ✓ ✓  

δηπιά ✓ ✓  

κηθηά δηπιά   ✓ 

νκαδηθά ✓ ✓  

2. ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ 

 2.1 Πξόζθιεζε πκκεηνρήο 

Ζ ICSD θαη Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα πξνζθαιέζεη όιεο ηηο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο 

Κσθώλ - κέιε, λνκίκσο πηζηνπνηεκέλεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο.  

2.2 Επηιεμηκόηεηα 

2.2.1 Απώιεηα αθνήο 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα πεξηνξίδεηαη ζε αζιεηέο πνπ είλαη θσθνί ή/θαη βαξήθννη. 

Αλαηξέμηε ζηνπο Καλνληζκνύο Αθνπνγξάκκαηνο ηεο ICSD γηα πξόζζεηεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο απώιεηαο αθνήο. 

2.2.2 Ηιηθία 

Οη αζιεηέο πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ ειάρηζηε ειηθία γηα θάζε αγώλα πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

Αγώληζκα Καηώηαηε Ηιηθία Μέγηζηε Ηιηθία  

Μνλά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

Γηπιά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

Μηθηά δηπιά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

Οκαδηθά - - Καλέλαο πεξηνξηζκόο 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

 

2.2.3 πκκόξθωζε 

Μόλν αζιεηέο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο ησλ Deaflympics επηηξέπεηαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο. 

 

2.3 Αξηζκόο Οκάδωλ 

Γελ εθαξκόδεηαη 

 

2.4 πκκεηέρνπζεο νκάδεο 

Γελ εθαξκόδεηαη 

 

2.5 Αξηζκόο Αζιεηώλ αλά Καηεγνξία 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ θαηαλέκεηαη γηα 

θάζε αγώληζκα  σο αθνινύζσο: 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

8 8 

2.6. Αξηζκόο Αζιεηώλ αλά Αγώλα   

Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηή-ώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, 

παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

 

Δηνξγάλωζε Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

κνλά 4 4 - 

δηπιά 4 4 - 

κηθηά δηπιά - - 8 

νκαδηθά 4 4 - 

 

2.7. Αξηζκόο Αλαπιεξωκαηηθώλ ή Αιιαγώλ αλά Αγώλα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ/ αιιαγώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Δηνξγάλωζε Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

κνλά 2 2 - 

δηπιά 1 1 - 

κηθηά δηπιά - - 0 

νκαδηθά 0 0 - 

 

 



 

2.8. Όξηα ζπκκεηνρήο   
Γελ εθαξκόδεηαη 

2.9. Καλόλεο Εγγξαθήο ζηνπο Αγώλεο  (Δήιωζεο πκκεηνρήο) 
Μόλν έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο από θάζε Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ 

επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη ζπκκεηνρέο ζηε δηνξγάλσζε. 

2.10. Αζιεηέο πνπ δελ μεθηλνύλ 
Θα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100,00 USD ζε θάζε αζιεηή πνπ δελ μεθηλά, εθηόο εάλ ππνβάιεη 

γξαπηή δήισζε γηαηξνύ ζηα αγγιηθά όηη δελ πξέπεη λα ηνπ επηηξαπεί ε εθθίλεζε. 

3. ΕΓΓΡΑΦΕ  
Παξαθαινύκε αλαηξέμηε  ζην 7. Ατομικά Αθλήματα ζην Γεληθνί Σερληθνί Καλνληζκνί-

Θεξηλνί Deaflympics γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή.  

4. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΘ ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΔΘΟΡΓΑΝΩΗ  

4.1. Σερληθή Οξγάλωζε  
Ζ ICSD είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηερληθή νξγάλσζε ησλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία  Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο  (IΤTF). 

4.2. Επηηξνπέο  

4.2.1. Σερληθή Επηηξνπή  
Ζ Τερληθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD θαη άιια 

κέιε πνπ νξίδνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλνληαη από ηελ ICSD: 

 Horst-Peter Scheffel - Τερληθόο Γηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

 Alexon Piccolin     - Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

4.2.2. Επηηξνπή Δηακαξηπξηώλ 
Ζ Δπηηξνπή Γηακαξηπξηώλ ζα απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD  

θαη από ηα αθόινπζα κέιε δηνξηζκέλα από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη 

εγθεθξηκέλα από ηελ ICSD:  

 Horst-Peter Scheffel - Τερληθόο Γηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

 Alexon Piccolin     - Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

4.3. Καλνληζκνί Αγώλωλ  
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο θαη Καλνληζκνύο ηεο ITTF  

( έθδνζε: 01.08.2021 )Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε ησλ Καλόλσλ θαη 

Καλνληζκώλ ην Αγγιηθό θείκελν ζα ππεξηζρύζεη. Απξόβιεπηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ζα δηεπζεηνύληαη σο αθνινύζσο: 

4.3.1 Πεξηπηώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο Deaflympics, ην Γεληθό Τερληθό Καλνληζκό - Θεξηλώλ Deaflympics 

θαη από ηνλ παξόληα Τερληθό Καλνληζκό. 

4.3.2 Πεξηπηώζεηο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαλόλεο αγώλσλ ζα 

επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITTF. 

 

 

4.4. Εμνπιηζκόο αγώλωλ 

https://www.ittf.com/
https://www.ittf.com/


 

Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITTF. 

4.5. Έλδπζε αγώλωλ (αγωληζηηθά ξνύρα) 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITTF. 

4.5.1 Τα αγσληζηηθά ξνύρα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ 

εζληθόηεηά ηνπο, θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη ηππσκέλα ζε απόιπηε ζπκθσλία κε 

ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITTF. 

4.5.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο Καλνληζκνύο ηωλ Deaflympics 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο ζηνιέο θαη ηα ξνύρα ηνπο πνπ θνξνύλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

4.6. Κιήξωζε 
Ζ θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο Τερληθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITTF. 

4.7. Πξόγξακκα Αγώλωλ 
Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζηεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο 

ηεο ITTF 

4.8. Παξάγνληεο/Επίζεκνη Αμηωκαηνύρνη 

4.8.1 Κξηηήο/Δηαηηεηήο/Αγωλνδίθεο-Κνκηζάξηνο 
Ζ θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλεη 

από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή. Όπνπ είλαη δπλαηόλ, νη αμησκαηνύρνη ζα δηαζέηνπλ ηε 

δηεζλή άδεηα ηεο ITTF πνπ ηζρύεη γηα ην 2022. Ωζηόζν, κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ 

αμησκαηνύρνη κε ην πςειόηεξν επίπεδν εζληθήο δηαπίζηεπζεο. 

4.8.2 Οξηζκνί 
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο θαη έλαο Αληηπξόζσπνο πνπ ζα 

έρεη νξηζηεί από ηελ ICSD, ζα νξίζνπλ ηνλ εθπξόζσπν ηεο ITTF θαη ηνλ 

απαηηνύκελν αξηζκό αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα. 

4.9. Απξόβιεπηα Πεξηζηαηηθά 
Σε πεξίπησζε απξόβιεπησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη 

ηνπο Καλνληζκνύο, ε Τερληθή Δπηηξνπή ζα απνθαζίζεη. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

Τερληθήο Δπηηξνπήο, ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD. 

 

5. ΓΗΠΕΔΑ 

5.1 Γήπεδα Δηεμαγωγήο Αγώλωλ 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

Υώξνο δηεμαγωγήο Καηεγνξία αγώλα 

Parque cinquentenário (Farroupilha City 

Stadium) 

κνλά, δηπιά, κηθηά δηπιά, νκαδηθά 

 

 

 

http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250


 

5.2 Υώξνο πξνπόλεζεο 
Οη πξνπνλήζεηο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

 

Υώξνο δηεμαγωγήο Καηεγνξία αγώλα 

Parque cinquentenário (Farroupilha City 

Stadium) 

κνλά, δηπιά, κηθηά δηπιά, νκαδηθά 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

6.1 Πξόγξακκα αγώλωλ 

 

Αγώληζκα 
Ηκεξνκελία- 

Ώξα 
Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά Γήπεδν 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Οκαδηθό 

Αλδξώλ θαη 

Γπλαηθώλ 

05  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓  

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Οκαδηθό 

Αλδξώλ θαη 

Γπλαηθώλ 

06  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓  

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Γηπιά 

08  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓  

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Μηθηά Γηπιά 

08  Μαΐνπ 2022 

09:00 
  ✓ 

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Μνλά 

09  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓  

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Μνλά 

10  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓  

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Μνλά 

11  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓  

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

 

http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
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http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250


 

 

 

6.2 Πξόγξακκα Πξνπνλήζεωλ 

 

Αγώληζκα 
Ηκεξνκελία- 

Ώξα 
Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά Γήπεδν 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

πξνπόλεζε 

03 Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓ ✓ 

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Οκαδηθό 

Αλδξώλ θαη 

Γπλαηθώλ 

04  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓ ✓ 

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

Δπηηξαπέδηα 

Αληηζθαίξηζε

Γηπιά 

07  Μαΐνπ 2022 

09:00 
✓ ✓ ✓ 

Parque cinquentenário 

(Farroupilha City 

Stadium) 

 

 

6.3 Σερληθή πλάληεζε 

6.3.1 Ηκεξνκελίεο θαη Σνπνζεζίεο 
Ζ Τερληθή Σπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

 Ηκεξνκελία-Ώξα Υώξνο Δηεμαγωγήο 

Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε: 

Τερληθή Σπλάληεζε 1 

04  Μαΐνπ 2022 - 

10:00 

Pavilões da Festa da 

Uva 

Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε: 

Τερληθή Σπλάληεζε 2 

07  Μαΐνπ 2022 - 

10:00 

Pavilões da Festa da 

Uva 

 
               6.3.2 Παξαθνινύζεζε 

Κάζε ζπκκεηέρνπζα  Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ (NDSF), κπνξεί λα 

εθπξνζσπείηαη από δύν ην πνιύ αμησκαηνύρνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν 

έλαο πξέπεη λα είλαη θσθόο. Ζ NDSF κπνξεί επίζεο λα θέξεη δηεξκελέα εάλ είλαη 

απαξαίηεην. 

7. ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΚΤΡΩΕΘ 

7.1 πζθεπέο αθνήο 
Ζ ρξήζε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο αθνήο/ελίζρπζεο ή θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο 

δελ επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηνξηζκέλεο δώλεο. 

      

http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
http://www.google.com/maps/place/-29.215280,-51.351250
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http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876


 

 
7.1.1 Πεξηνρή Πεξηνξηζκέλεο Ζώλεο 
Ζ πεξηνρή απαγνξεπκέλεο δώλεο μεθηλά λα ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ν αζιεηήο 

εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαηά γηα ηελ πξνζέξκαλζε θαη ηνλ αγώλα. 

7.1.2 Παξάβαζε θαη Πνηλή 
Όηαλ παξαβηάδεηαη απηόο ν θαλόλαο, αλαηξέμηε ζην  Καλνληζκνί 

Αθνπνγξάκκαηνο,  Άξζξν 8:Παξαβηάζεηο θαη Κπξώζεηο. 

 

8. ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΕ 

8.1 Δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο 

Όιεο νη δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ITTF θαη ζα θξηζνύλ από ηελ Δπηηξνπή 

Γηακαξηπξηώλ. 

8.1.1 Οπνηαδήπνηε δηακαξηπξία πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηα Αγγιηθά ζην 

Δπίζεκν Έληππν Γηακαξηπξίαο. Τν έληππν θαη ε θαηάζεζε $100,00 πξέπεη λα 

δνζνύλ ζηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD εληόο 15 ιεπηώλ από ηελ επίζεκε 

δεκόζηα δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

8.1.2 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα απνθαζίζεη εάλ ε δηακαξηπξία ζρεηίδεηαη 

κε ην αζιεηηθό θνκκάηη ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αγώλα. Ζ Δπηηξνπή Γηακαξηπξίαο ζα 

εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζιεηηθό θνκκάηη θαη ν 

Αληηπξόζσπνο ηεο ICSD ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηαδηθαζηηθό θνκκάηη. 

8.1.3 Ζ θαηάζεζε ησλ 100,00 USD ζα επηζηξαθεί ζηνλ αηηνύληα κόλν εάλ ε 

δηακαξηπξία ζεσξεζεί έγθπξε. 

 

8.2 Δηαδηθαζία εμέηαζεο δηακαξηπξίαο 

Ζ Δπηηξνπή Γηακαξηπξίαο ζα ζπλεδξηάζεη ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ή ζε 

θαζνξηζκέλν γξαθείν ζε ρξόλν πνπ ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD. 

8.2.1 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα πξνεδξεύεη ηεο Δπηηξνπήο Γηακαξηπξίαο. 

8.2.2 Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ (SLO) ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θξάηεζε 

αίζνπζαο ζπζθέςεσλ θαη ηνπο δηεξκελείο. 

8.2.3 Ο SLO ζα επηθνηλσλήζεη θαη ζα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηακαξηπξίαο γηα ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

8.2.4 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο επαθέο κε ηνλ 

Γηεπζπληή Αγώλσλ ηεο Κξαηηθήο Αζιεηηθήο Έλσζεο. 

8.2.5 Μεηά ηελ εθδίθαζε, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα δηαβηβάζεη ην 

πξσηόηππν Δπίζεκν Έληππν Γηακαξηπξίαο (καδί κε ην ηέινο δηακαξηπξίαο εάλ ε 

έλζηαζε απνξξίθζεθε) ζηε Γξακκαηεία ηεο ICSD. Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

(SLO) ζα πξνσζήζεη έλα αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ζηελ έδξα ησλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ Κσθώλ. 

 

 

 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

 

9. ΠΡΟΘΗΚΗ 

9.1 Αγωληζηηθά ξνύρα 

9.1.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ππάιιεινη πξέπεη λα θνξνύλ ξνύρα πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ITTF. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηε 

δηαθήκηζε πάλσ ζηα ξνύρα εληόο ηνπ ρώξνπ θαη λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλνληζκνύο 

ησλ Καλόλσλ ITTF γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Κσθώλ 2022. 

9.1.2 Όινη νη αγσληδόκελνη θαη νη επίζεκνη πξέπεη λα έρνπλ ην όλνκα θαη ην 

ινγόηππν ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο ζηε θαλέια θαη ζηα ξνύρα πξνπόλεζεο. 

9.1.3 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ αξηζκό εθθίλεζεο ζην πίζσ 

κέξνο ηεο θαλέιαο. 

9.2. Κιήξωζε 

Ζ θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ITTF 

θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο. Ζ ηερληθή επηηξνπή ζα νξίζεη 

έλαλ επαξθή αξηζκό παηθηώλ θαη δεπγαξηώλ γηα θάζε αγώληζκα ζηελ ηερληθή 

ζπλάληεζε. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD απνθαζίδεη 

απνθιεηζηηθά γηα ην ρξνλνδηάγξακκα. Οη ζπκκεηέρνληεο όισλ ησλ ρσξώλ ζα 

θιεξσζνύλ σο εμήο: 

9.2.1 Τν πξώην θαη ην δεύηεξν ζεη ζέζεσλ (νκάδσλ πνπ ζα θιεξσζνύλ) από ηηο 

αληίζεηεο πιεπξέο ηεο θιήξσζεο. Τν ηξίην θαη ην ηέηαξην ζεη ζέζεσλ (νκάδσλ πνπ 

ζα θιεξσζνύλ) ζην ηέηαξην, ζην νπνίν ην πξώην θαη ην δεύηεξν δελ θιεξώζεθαλ. 

9.3. Καλόλεο Αγώλωλ 

9.3.1 Οκαδηθά  

9.3.1.1 α. Πξνθξηκαηηθόο Γύξνο 

Οη εγγεγξακκέλεο νκάδεο ρσξίδνληαη ζε νκίινπο (έλαο, δύν, ηέζζεξηο ή νθηώ 

όκηινη) ρσξηζκέλνη ν θαζέλαο από 3 έσο 5 νκάδεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνθξηκαηηθνύ γύξνπ, θάζε νκάδα παίδεη ελαληίνλ όισλ ησλ άιισλ νκάδσλ 

ελόο νκίινπ. 

9.3.1.2 β. Σειηθόο γύξνο 

Σύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ζηνλ πξνθξηκαηηθό γύξν νη νκάδεο ζα παίμνπλ 

ζηνλ ηειηθό γύξν κε ηελ εμήο κνξθή: 

9.3.1.3 Έλαο όκηινο 

Δάλ ππάξρνπλ ιηγόηεξεο από 7 νκάδεο, ην ζύζηεκα όινη ελαληίνλ όισλ ζα 

παηρηνύλ ζε έλαλ όκηιν. 

9.3.1.4 Δύν όκηινη 

Ζκηηειηθνί: 

Οη εκηηειηθνί ζα παηρηνύλ Α1 ελαληίνλ Β2 θαη Β1 ελαληίνλ Α2. 

Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ εκηηειηθώλ παίδνπλ ζηνλ ηειηθό αγώλα γηα ηελ πξώηε θαη 

ηε δεύηεξε ζέζε, ελώ νη δύν εηηεκέλεο νκάδεο ζα πάξνπλ ηελ ηξίηε ζέζε θαη νη 

δύν. 

 

 



 

 

9.3.1.5 Σξεηο όκηινη 

9.3.1.5.1 Ηκηηειηθνί 

Α. Α1 ελαληίνλ C1 

B. B1 ελαληίνλ ηνπ θαιύηεξνπ ησλ A2/B2/C2 

 

9.3.1.5.2 Σειηθνί 

Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ εκηηειηθώλ παίδνπλ γηα ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε 

ζέζε, ελώ νη δύν εηηεκέλεο ζα πάξνπλ ηελ ηξίηε ζέζε. 

 

9.3.1.5.3  Καηάηαμε 

Ζ δεύηεξε θαη ε ηξίηε νκάδα θάζε νκίινπ ζα παίμνπλ κε ζύζηεκα λνθ-άνπη 

γηα ηελ πέκπηε θαη ηηο επόκελεο ζέζεηο, ελώ ν ληθεηήο ζα θαηαηαρζεί ζηελ 

έλαηε ζέζε θαη νη εηηεκέλνη ζηηο αθόινπζεο ζέζεηο. Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ 

αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο ITTF γηα νκαδηθνύο αγώλεο (Καλόλαο 3.7.5.). 

 

9.3.1.6 Σέζζεξηο όκηινη 

9.3.1.6.1 Πξνεκηηειηθνί 

Ζ πξώηε θαη ε δεύηεξε νκάδα από θάζε όκηιν ζα παίμνπλ κε ηελ εμήο ζεηξά: 

Α. Α1 ελαληίνλ C2 

Β. Β1 ελαληίνλ D2 

Γ. C1 ελαληίνλ Α2 

Γ. D1 ελαληίνλ Β2 

Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ πξνεκηηειηθώλ ζα παίμνπλ ζηνπο εκηηειηθνύο γηα 

ηηο ηέζζεξηο πξώηεο ζέζεηο, ελώ νη εηηεκέλεο ζα παίμνπλ γηα ηελ πέκπηε έσο 

ηελ όγδνε ζέζε. 

9.3.1.6.2 Ηκηηειηθνί 

Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "A" ελαληίνλ Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "D" 

Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "Β" ελαληίνλ Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "C" 

 

9.3.1.6.3 5ε – 8ε ζέζε 

1. Ζηηεκέλνο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "A" ελαληίνλ ηνπ εηηεκέλνπ ηνπ 

πξνεκηηειηθνύ "D" 

2. Ζηηεκέλνο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "Β" ελαληίνλ ηνπ εηηεκέλνπ ηνπ 

πξνεκηηειηθνύ "C" 

 

9.3.1.6.4 5ε – 8ε ζέζε 

Νηθεηήο «1» ελαληίνλ Νηθεηήο «2» 

 

9.3.1.6.5 7ε – 8ε ζέζε 

Ζηηεκέλνο "1"  ελαληίνλ "2" 

 

9.3.1.6.6 Σειηθνί 

Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ εκηηειηθώλ παίδνπλ γηα ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε 

ζέζε, ελώ νη δύν εηηεκέλεο ζα πάξνπλ ηελ ηξίηε ζέζε. 

 



 

 

9.3.1.6.7 Καηάηαμε  

Οη νκάδεο ηεο ηξίηεο, ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ζέζεο θάζε νκίινπ ζα παίμνπλ 

κε ζύζηεκα λνθ-άνπη γηα ηελ έλαηε θαη ηηο επόκελεο ζέζεηο, ελώ ν ληθεηήο 

ζα θαηαηαρζεί ζηελ έλαηε ζέζε θαη νη εηηεκέλνη ζηηο αθόινπζεο ζέζεηο. Ζ 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο ITTF γηα νκαδηθνύο 

αγώλεο (Καλόλαο 3.7.5.). 

A3 ελαληίνλ C3 

Β3 ελαληίνλ D3 

A4 ελαληίνλ C4 

Β4 ελαληίνλ D4 

A5 ελαληίνλ C5 

Β5 ελαληίνλ D5 

 

9.3.1.7 Οθηώ όκηινη 

9.3.1.7.1 Δεύηεξνο γύξνο 

Οη ληθεηέο ησλ νθηώ νκίισλ παίδνπλ κε ηηο δεύηεξεο νκάδεο θάζε νκίινπ κε 

ηελ εμήο ζεηξά: 

 

Α. Α1 vs Δ2 

B. B1 vs F2 

C. C1 vs G2 

Γ. Γ1 vs Ζ2 

Δ. Δ1 vs Α2 

F. F1 vs B2 

G. G1 vs C2 

Ζ. Ζ1 vs D2 

 

Οη ληθεηέο ηνπ δεύηεξνπ γύξνπ ζα πξνθξηζνύλ ζηα Πξνεκηηειηθά. Οη 

εηηεκέλεο νκάδεο παίδνπλ γηα ηελ πέκπηε έσο ηελ όγδνε ζέζε. 

 

9.3.1.7.2 Πξνεκηηειηθνί / Πέκπηε - όγδνε ζέζε 

Οη ληθεηέο ησλ πξνεκηηειηθώλ ζα παίμνπλ ζηνπο εκηηειηθνύο θαη νη 

εηηεκέλεο νκάδεο παίδνπλ γηα ηελ πέκπηε έσο ηελ όγδνε ζέζε. 

1. Α ελαληίνλ Β 

2. C ελαληίνλ D 

3. Δ ελαληίνλ F 

4. G ελαληίνλ H 

 

9.3.1.7.3 Ηκηηειηθνί 

 Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "1" ελαληίνλ Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "2" 

Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "3" ελαληίνλ Νηθεηήο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "4" 

 

 



 

 

9.3.1.7.4 5ε – 8ε ζέζε 

1. Ζηηεκέλνο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "1" ελαληίνλ ηνπ ρακέλνπ ηνπ 

πξνεκηηειηθνύ "2" 

2. Ζηηεκέλνο ηνπ πξνεκηηειηθνύ "3" ελαληίνλ ηνπ ρακέλνπ ηνπ 

πξνεκηηειηθνύ "4" 

9.3.1.7.5 5ε – 6ε ζέζε 

Νηθεηήο «1» ελαληίνλ Νηθεηήο «2» 

9.3.1.7.6 7ε – 8ε ζέζε 

Ζηηεκέλνο "1" ελαληίνλ  Ζηηεκέλνο "2" 

9.3.1.7.7 Σειηθνί 

Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ εκηηειηθώλ παίδνπλ γηα ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε 

ζέζε, ελώ νη δύν εηηεκέλεο ζα πάξνπλ ηελ ηξίηε ζέζε. 

9.3.1.7.8 Καηάηαμε 

Οη νκάδεο ηεο ηξίηεο, ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ζέζεο θάζε νκίινπ ζα παίμνπλ 

κε ζύζηεκα λνθ-άνπη γηα ηελ έλαηε θαη ηηο επόκελεο ζέζεηο, ελώ ν ληθεηήο 

ζα θαηαηαρζεί ζηελ έλαηε ζέζε θαη νη εηηεκέλνη ζηηο αθόινπζεο ζέζεηο. Ζ 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο ITTF γηα νκαδηθνύο 

αγώλεο (Καλόλαο 3.7.5.). 

A3 ελαληίνλ C3 

Β3 ελαληίνλ D3 

A4 ελαληίνλ C4 

Β4 ελαληίνλ D4 

A5 ελαληίνλ C5 

Β5 ελαληίνλ D5 

 

9.4.1 ύζηεκα 

Οη νκαδηθνί αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηε κνξθή πνπ ηζρύεη γηα ηνπο 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Κσθώλ ζηνπο νπνίνπο θάζε νκάδα απνηειείηαη από 3 

παίθηεο. Ζ ζεηξά ησλ αγώλσλ ζα είλαη ε εμήο: 

Α ελαληίνλ Φ 

Β ελαληίνλ Υ 

C ελαληίνλ Z 

Α ελαληίνλ Υ 

Β ελαληίνλ Φ 

Ζ θιήξσζε γηα ηα Α, Β, Γ ή Φ, Υ, Ε ζα δηεμαρζεί πξηλ από ηελ έλαξμε ελόο αγώλα 

ηεο νκάδαο θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα νλόκαηα ησλ 

κειώλ ηεο νκάδαο ηνπο ζηνπο δηαηηεηέο, όπνπ θάζε παίθηεο ζα ιάβεη έλα γξάκκα. 

Έλαο νκαδηθόο αγώλαο ηειεηώλεη όηαλ κηα νκάδα έρεη θεξδίζεη ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο πηζαλνύο αγώλεο κνλνύ. 

 



 

 

 

Όινη νη αγώλεο ζα παίδνληαη κε 3 ληθεθόξα ζεη. Όια ηα ζέκαηα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη παξαπάλσ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ITTF πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο νκαδηθνύο αγώλεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Κσθώλ 

 

9.5.1 Μνλά, Δηπιά θαη Μηθηά 

9.5.1.1 Μνλά 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 128 ζπκκεηνρέο ζηνλ πξώην 

γύξν. Ο πξνθξηκαηηθόο γύξνο ζα δηεμαρζεί ζε γθξνππ ησλ 5 έσο 6 παηθηώλ ν 

θαζέλαο. Όινη νη αγώλεο ησλ νκίισλ ζα δηεμαρζνύλ κε ηξία ληθεθόξα ζεη. 

Ο πξώηνο θαη ν δεύηεξνο παίθηεο ζε θάζε όκηιν πξνθξίλνληαη ζηε θάζε ησλ 

λνθ άνπη. Όινη νη αγώλεο ηεο λνθ άνπη θάζεο ζα δηεμαρζνύλ κε ηέζζεξα 

ληθεθόξα ζεη (ν θαιύηεξνο ησλ επηά). 

Καη νη δύν παίθηεο ησλ κνλώλ πνπ έρνπλ ράζεη ηα εκηηειηθά παίξλνπλ ηηο 

ηξίηεο ζέζεηο. 

 

9.5.1.2 Δηπιά 

Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 64 ζπκκεηνρέο ζηνλ πξώην γύξν. 

Τα δεπγάξηα ησλ δηπιώλ από ηελ ίδηα ρώξα πξέπεη λα θιεξσζνύλ μερσξηζηά. 

Όια ηα δηπιά ζα παηρηνύλ ζε λνθ άνπη θάζε κε ηέζζεξα ληθεθόξα ζεη 

(Καιύηεξα από επηά). 

Καη νη δύν από ην δεπγάξη ησλ δηπιώλ πνπ έρνπλ ράζεη ηνπο εκηηειηθνύο 

παίξλνπλ ηελ ηξίηε ζέζε. 

 

9.5.1.3 Μηθηά Δηπιά 

Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 128 ππνβνιέο ζηνλ πξώην γύξν. 

Τα δεπγάξηα ησλ κηθηώλ δηπιώλ από ηελ ίδηα ρώξα πξέπεη λα θιεξσζνύλ 

ρσξηζηά. Όια ηα κηθηά δηπιά ζα παηρηνύλ ζε λνθ-άνπη θάζε κε ηέζζεξα 4 

ληθεθόξα ζεη (ην θαιύηεξν από ηα επηά). 

Καη νη δύν από ην δεπγάξη ηνπ κηθηνύ δηπινύ  πνπ έραζαλ ηνπο εκηηειηθνύο 

θαηαθηνύλ ηελ ηξίηε ζέζε. 

 

9.6.1 Θζνπαιία 

9.6.1.1 Ζ θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο ηεο ITTF θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Πηλγθ πνλγθ. Ζ ηερληθή επηηξνπή 

ζα νξίζεη έλαλ επαξθή αξηζκό παηθηώλ θαη δεπγαξηώλ γηα θάζε αγώληζκα 

ζηελ ηερληθή ζπλάληεζε. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο 

ICSD απνθαζίδεη απνθιεηζηηθά γηα ην ρξνλνδηάγξακκα. Οη ζπκκεηέρνληεο 

όισλ ησλ ρσξώλ ζα θιεξσζνύλ σο εμήο: 

 



 

 

9.6.1.2 Τν πξώην θαη ην δεύηεξν ζεη παξηίδσλ από ηηο αληίζεηεο πιεπξέο ηεο 

θιήξσζεο 

9.6.1.3 Τν ηξίην θαη ην ηέηαξην ζεη παξηίδσλ ζην ηκήκα, ζην νπνίν ην πξώην 

θαη ην δεύηεξν δελ θιεξώζεθαλ. 

9.6.1.4 Οη δύν πξώηνη ληθεηέο ησλ νκίισλ ζε όια ηα αγσλίζκαηα παίδνπλ ζε 

λνθ άνπη θάζε, κε ηνπο παίθηεο από ηνλ ίδην όκηιν θαη ηελ ίδηα ρώξα λα 

θιεξώλνληαη ρσξηζηά. 

 

9.7.1 Παγθόζκηα θαηάηαμε επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο 

Ζ ηνπνζέηεζε (seeding) ησλ νκάδσλ θαη όια ηα αγσλίζκαηα (κνλό, δηπιό θαη 

κηθηό δηπιό) νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα θαηάηαμε επηηξαπέδηαο 

αληηζθαίξηζεο ICSD θαη ζα αλαθνηλσζεί από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή 7 εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 

Κσθώλ 2022 θαη ζα επηβεβαησζεί από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή. 

 

9.8. Αγωληζηηθόο εμνπιηζκόο 

9.8.1 Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα 

πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνύο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ITTF. 

9.8.2 Φξεζηκνπνηνύληαη πιαζηηθέο, ιεπθέο, κπάιεο 3 αζηέξσλ Nittaku 

Premium 40+ (θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Ηαπσλία). 

 

Σεκείσζε: απηόο ν θαλνληζκόο ππόθεηηαη ζε αιιαγέο. Τειεπηαία ελεκέξσζε ηελ Πέκπηε, 10 

Φεβξνπαξίνπ 22, 04:32:23 GMT. 

 

    Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε 

 

 

 

 

 

 

https://www.deaflympics.com/sports/TT

