
  

Κανονισμοί 

Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

Πληροφορίες συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης έχουν αγόρια και 

κορίτσια ΑμεΑ, Γυμνασίων και Λυκείων ειδικών σχολείων καθώς και ΕΕΕΕΚ. 

Γενικά 

Οι επίσημοι κανονισμοί  όπως σε όλα τα διεθνή αθλήματα, έτσι και στην Επιτραπέζια 

Αντισφαίριση, βασίζονται στους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ITTF),  με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις αναφορικά με 

τους κανονισμούς σερβιρίσματος για τους αθλητές που αγωνίζονται με αμαξίδιο, και με 

κάποιες προσαρμογές στις ανάγκες των συμμετεχόντων.   

Ορισμοί 

 Ρακέτα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, είναι η ρακέτα με την οποία παίζεται 

αυτό το άθλημα 

 Τραπέζι Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ονομάζεται ο αγωνιστικός χώρος όπου 

διεξάγονται αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 

 Αγώνας είναι η διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ δύο παικτών να κερδίσουν 

πόντους 

 Σετ ορίζεται ως η επίτευξη 11 πόντων από τον ένα εκ των δύο αγωνιζόμενων. 

Το παιχνίδι αποτελείτε από δύο ή τρία νικηφόρα σετ. 

 Εξοπλισμός 

 Ρακέτες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

 Μπαλάκια Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

 Τραπέζια Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

 Αθλητική Περιβολή (όχι λευκό χρώμα) και αθλητικά παπούτσια  

 Παπούτσια αθλητικά και αθλητική ενδυμασία 

 Διαχωριστικά παραβάν, οριοθέτηση αγωνιστικού χώρου 

 Πίνακας επιδόσεων, όπου θα αναγράφεται το σκορ  

 Φύλλο καταγραφής επιδόσεων 

 Τραπέζι και καρέκλα για το διαιτητή 

 Καρέκλες για τους προπονητές , εκτός αγωνιστικού χώρου 

 

 

 

 

 



  

Αγωνιστικό πρόγραμμα 

Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα και θα είναι αρχικά με το σύστημα 

των ομίλων, και εν συνεχεία με σύστημα νοκ-άουτ ανάλογα με τις συμμετοχές. Το 

τελικό πρόγραμμα διεξαγωγής, θα οριστικοποιηθεί μετά το κλείσιμο των αιτήσεων 

συμμετοχής.  

Διεξαγωγή αγώνα 

1. Ο μαθητής/αθλητής θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο 30’ πριν την έναρξη που 

ορίζει η διοργανώτρια αρχή. Σε περίπτωση που ένας μαθητής δεν εμφανιστεί 

αποκλείεται από το τουρνουά 

2. Έλεγχος αν ο εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση και ο αγωνιστικός χώρος 

καθαρός. Έπειτα ο διαιτητής ορίζει την έναρξη του αγώνα. 

3. Ρίψη κέρματος για την ανάδειξη του μαθητή που θα σερβίρει πρώτος ή την  

πλευρά του τραπεζιού που θα επιλέξει ο μαθητής  να ξεκινήσει.  

4. Οι μαθητές ξεκινούν προθέρμανση, ο χρόνος που έχουν είναι 5’ 

5. Ο αγώνας αποτελείται από 2 νικηφόρα σετ στη φάση των ομίλων, και 3 

νικηφόρα σετ στη φάση νοκ-άουτ. Μετά από κάθε σετ ακολουθεί διάλειμμα 

για 1’ και αλλαγή πλευράς στο τραπέζι. 

6. Ο κάθε μαθητής δικαιούται ένα time out διάρκειας 1 λεπτού στη διάρκεια του 

αγώνα, και διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων κάθε 6 πόντους χωρίς να 

απομακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο. 

Επίδοση – Σκορ 

Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών κατά τη διεξαγωγή του 

αγώνα, την υπόδειξη για τα σέρβις και το σκορ. 

Νικητής ορίζεται ο μαθητής που θα πετύχει 2 ή 3 νικηφόρα σετ (ανάλογα με το 

σύστημα διεξαγωγής του αγώνα που έχει οριστεί πριν την έναρξη), πετυχαίνοντας 11 

νικηφόρους πόντους ή κερδίζοντας τον αντίπαλο με διαφορά δύο πόντων αν το σκορ 

φτάσει στο 10-10. 

 

Ευθύνες Συνοδού 

 Υπεύθυνος για τη συνοδεία του παιδιού που έχει αναλάβει (παροχή 

εξοπλισμού - καθοδήγηση, χρήση τουαλέτας, κρίσεις και οποιαδήποτε 

ανάγκη προκύψει για το παιδί) 

 Βεβαιώνει ότι ο μαθητής  παρευρίσκεται στο χώρο έγκαιρα για την ώρα της 

έναρξης  του αγώνα. 

 Παραδίδει τα απαραίτητα έγγραφα 

 

 

 

 

 



  

Ευθύνες Διαιτητή  

 Επικοινωνία με τη γραμματεία  

 Υπεύθυνος του εξοπλισμού του 

 Υπεύθυνος γηπέδου 

 Υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την τήρηση των κανόνων 

 

 

Ευθύνες Γραμματείας 

 Αποτελείται από δύο άτομα 

 Καταγράφει τα αποτελέσματα των ομίλων 

 Παρακολουθεί το χρόνο των αγώνων 

 Επικοινωνεί με τους συνοδούς των ομάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


