
 
 
 
 
 
 
Γραφείο Ανάπτυξης   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.                                  Αθήνα,   19   Ιανουαρίου  2010 
Αρµ. Υπάλ:  Μαίρη  Παναγιωτάκη 
Τηλέφωνο: 210 9323976                                             Αριθµ. Πρωτ………………… 
 
Προς: 

• Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

• ΣΩΜΑΤΕΙΑ    Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
Έδρες  τους 

 
 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
∆ΡΟΜΟΥ  ΣΕ  ΑΝΩΜΑΛΟ  Ε∆ΑΦΟΣ  2010 

 
  Από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσεται το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ∆ρόµου  σε 

Ανώµαλο Έδαφος του 2010 για τις κατηγορίες, Ανδρών – Γυναικών, Ανδρών Β΄ – 
Γυναικών Β΄, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, Παµπαίδων Α΄ - 
Παγκορασίδων Α΄ και το οποίο θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
 
 
1. ΤΟΠΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ:  
 
      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
 
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

Κυριακή  21 Φεβρουαρίου  2010 
 
 

3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
 

 3.000µ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄ Γεν.    1995 - 96 

 2.000µ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄ Γεν.    1995 - 96 

 4.000µ ΠΑΙ∆ΩΝ Γεν.    1993 - 94 

 3.000µ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Γεν.    1993 - 94 

 6.000µ ΕΦΗΒΩΝ Γεν.    1991 - 92 

 4.000µ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ Γεν.    1991 - 92 

 8.000µ ΑΝ∆ΡΩΝ Β΄ Γεν.    1988 – 89 – 90 * 

 6.000µ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ Γεν.    1988 – 89 – 90 * 
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10.000µ 

 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

 
Γεν. 1987 µέχρι 1975. * 
 
Επιπλέον έχουν δικαίωµα συµµετοχής και 
οι µεγαλύτεροι αθλητές (1974 – 73 - 72 
κ.λ.π), µε την προϋπόθεση να έχουν 
πετύχει τα έτη 2008 ή 2009 σε ένα από 
αγωνίσµατα: 3.000 – 5.000 – 10.000 – 
Μαραθώνιος και 3.000 Φ.Ε., επίδοση που 
να είναι µέσα στις 50 καλύτερες επιδόσεις 
της αντίστοιχης ετήσιας κατάταξης, 
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

 
 8.000µ 

 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
Γεν. 1987 µέχρι 1975. * 
 
Επιπλέον έχουν δικαίωµα συµµετοχής και 
οι µεγαλύτερες αθλήτριες (1974 – 73 - 72 
κ.λ.π), µε την προϋπόθεση να έχουν 
πετύχει τα έτη 2008 ή 2009 σε ένα από 
αγωνίσµατα: 3.000 – 5.000 – 10.000 – 
Μαραθώνιος και 3.000 Φ.Ε., επίδοση που 
να είναι µέσα στις 50 καλύτερες επιδόσεις 
της αντίστοιχης ετήσιας κατάταξης, 
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

 
* Στην κατηγορία ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συµµετοχή και των  
αθλητών – τριών που γεννήθηκαν τα έτη 1988 – 89 – 90, εφ’ όσον οι σύλλογοί τους 
δεν επιθυµούν να τους δηλώσουν στην κατηγορία Ανδρών Β΄- Γυναικών Β΄. 
 
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
      α) Στους  αγώνες έχουν δικαίωµα  συµµετοχής (σύµφωνα  µε όσα αναφέρονται 
και στην προηγούµενη παρ. 3)  οι αθλητές  - αθλήτριες που ανήκουν στα σωµατεία - 
µέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους 
οποίους - ες έχει εκδοθεί ∆ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ.  

β) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ 
ΑΝΩΜΑΛΟ Ε∆ΑΦΟΣ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
∆ΗΛΑ∆Η (µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4α ) 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 

 
►  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλοι οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωµα συµµετοχής ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ. 
► Στους αγώνες δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
κανένας αθλητής – τρια και για κανένα λόγο.  
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    5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

     Τα σωµατεία θα πρέπει µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 να 
έχουν καταθέσει στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Λεωφ. Συγγρού 137 – Αθήνα ΦΑΞ: 
210.9323976 – 210.9358489), τις δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων τους. 
       ∆ηλώσεις  συµµετοχής που δε θα σταλούν σύµφωνα µε την παραπάνω  
ηµεροµηνία ή δε θα έχουν υπογραφές – σφραγίδα από τον Πρόεδρο και το Γεν. 
Γραµµατέα του σωµατείου, δε θα λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι αθλητές – τριες του 
συγκεκριµένου σωµατείου δε θα αγωνίζονται.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει: 

• Να έχουν µαζί τους  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  κατά τη διάρκεια των αγώνων, τα δελτία 
αθλητικής ιδιότητας (ιατρικά θεωρηµένα σύµφωνα µε το νόµο), εκτός των 
αθλητών – τριών που είναι από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και 
οι οποίοι – ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί  µέχρι τότε τα δελτία τους από το 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει έχουν µαζί τους αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας.  

 

  Οι σύλλογοι θα πρέπει: 

• Nα υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις συµµετοχής. 

• Στις δηλώσεις να αναφέρονται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ των αθλητών – τριών 
(όπως ακριβώς αναγράφεται στο δελτίο), το έτος γέννησης, ο αριθµός 
δελτίου αθλητικής ιδιότητας του  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. καθώς και το ονοµατεπώνυµο 
του προπονητή.  

• Να έχει ο εκπρόσωπος του κατά τη διάρκεια των αγώνων αντίγραφο της 
δήλωσης συµµετοχής.  

 

•  Για τη συµµετοχή στα αξιολογούµενα πρωταθλήµατα, απαιτείται υποβολή 

δήλωσης  συµµετοχής µε την οποία το σωµατείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ 
ότι αποδέχεται τους  όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του 
πρωταθλήµατος και την εφαρµογή των κανονισµών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 
    6. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ 

 
Όλοι οι αθλητές – τριες πρέπει 45΄- 60΄ πριν από την έναρξη του  

αγωνίσµατός τους, να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως για να δηλώσουν την 
παρουσία τους προσκοµίζοντας και το δελτίο τους. 

 

    7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

     Α)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
 

ΟΙ 12 ΠΡΩΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ  ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 
Ι∆ΙΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
 (∆ηλ. όλοι οι 1οι τους ίδιους βαθµούς, όλοι οι 2οι τους ίδιους …… και όλοι 
οι 12οι τους ίδιους βαθµούς).  
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     - Οι βαθµοί του ΠΡΩΤΟΥ νικητή - τριας, ίδιοι σε κάθε κατηγορία, είναι ο αριθµός 
που µας δίνει το σύνολο των αξιολογηθέντων στην πολυπληθέστερη κατηγορία (ως 
πολυπληθέστερη κατηγορία υπολογίζουµε αυτή µε τους περισσότερους  
τερµατίσαντες). 
π.χ.  πολυπληθέστερη είναι η κατηγορία των Ανδρών. 
Τερµάτισαν 103 
Το 60% του 103 είναι 61,8 = 62 
(Στον υπολογισµό του 60% κάθε κατηγορίας, πιθανά δεκαδικά υπόλοιπά 
στρογγυλοποιούνται στην επόµενη ακέραια µονάδα). 
   Εποµένως οι βαθµοί των πρώτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ είναι 62, των 
δεύτερων 61, των τρίτων 60 ..........και των δωδέκατων 51. 

Επίσης ο 13ος στην πολυπληθέστερη κατηγορία ΜΟΝΟ (στο παράδειγµα 
είναι των Ανδρών) παίρνει 50 βαθµούς.  
 

 Για τις υπόλοιπες θέσεις µετά τη ∆Ω∆ΕΚΑΤΗ  ισχύουν τα παρακάτω: 
 

 Στην ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΗ κατηγορία ακολουθείται φθίνουσα κλίµακα µίας 
(1) µονάδας, ξεκινώντας από τον πρώτο αθλητή και φθάνοντας στον τελευταίο 
αξιολογηθέντα - θείσα, που παίρνει  ΕΝΑ (1) βαθµό. 

 
Στις ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ κατηγορίες ακολουθείται φθίνουσα κλίµακα, ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ, από τo 13ο  αθλητή - τρια µέχρι και τον τελευταίο αξιολογηθέντα  
- θείσα. 

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΚΑΘΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ: 
 
ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 13ου ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 
ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 12. 
 (δηλαδή τους 12 πρώτους αθλητές - τριες, που παίρνουν τους ίδιους βαθµούς 
αξιολόγησης σε όλες της κατηγόριες). 

 
Παράδειγµα :  

π.χ. πολυπληθέστερη η κατηγορία των Ανδρών και τερµάτισαν 103. 
Στην κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ τερµάτισαν 46 αθλήτριες.  

Το 60% του 46 είναι 27,6 = 28.  
Αξιολογούνται δηλ. οι 28 πρώτες αθλήτριες. 
 Οι 12 πρώτες αθλήτριες (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) παίρνουν τους ίδιους βαθµούς µε την 
κατηγορία των Ανδρών (πολυπληθέστερη), η 13η  ΓΥΝΑΙΚΑ βαθµολογείται µε τη 
διαφορά που προκύπτει όταν από τους βαθµούς της 12ης  αθλήτριας της κατηγορίας 
Γυναικών (που είναι ίδιοι σε όλες τις κατηγορίες), δηλ. τους 51, αφαιρέσουµε το 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ φθίνουσας κλίµακας βαθµολογίας, που για τη συγκεκριµένη 
κατηγορία είναι  3,12  ( 50:16 = 3,12 ). 
«50 είναι οι βαθµοί του 13ου αθλητή της πολυπληθέστερης κατηγορίας και 16 είναι ο 
αριθµός των υπολοίπων τερµατισάντων της συγκεκριµένης κατηγορίας που 
αξιολογούµε (Γυναικών), αφού αφαιρέσουµε τον αριθµό 12 (12 πρώτες)». 

Εποµένως η 13η αθλήτρια παίρνει 51-3,12= 47,88 βαθµούς, η 14η παίρνει 
47,88-3,12 = 44,76.....η 28η παίρνει 1 βαθµό.   
Όλοι οι τελευταίοι αξιολογηθέντες – θείσες, σε όλες τις κατηγορίες, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΑ 
(1) βαθµό.   
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Β) ► α. Στα αξιολογούµενα πρωταθλήµατα (Πανελλήνια – ∆ιασυλλογικά), οι 
βαθµοί που απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών – αθλητριών  που 
αποκτήθηκαν την τελευταία µεταγραφική περίοδο, καθ΄ υπέρβαση των διατάξεων 
του κανονισµού εγγγραφών – µετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποιών οι 
σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή µετεγγραφών, δεν 
προσµετρώνται στη βαθµολογία του πρωταθλήµατος και στην ετήσια αξιολόγηση 
του σωµατείου. 

     ► β. Οι παραπάνω αθλητές - τριες της παραγράφου Βα. αναφέρονται 
κανονικά στην κατάταξη του αγωνίσµατός τους (χωρίς βαθµολογία – αξιολόγηση), 
στην απονοµή των επάθλων και δικαιούται κάθε άλλο προνόµιο που αναλογεί στη 
θέση κατάταξής τους. Η βαθµολογία και αξιολόγηση στα αγωνίσµατα που 
συµµετέχουν οι παραπάνω αθλητές υπολογίζεται χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν η 
θέση καταταξής τους.  
 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
Για όλες τις κατηγορίες, Ανδρών – Γυναικών, Ανδρών Β΄ – Γυναικών Β΄, Εφήβων 

– Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων και Παµπαίδων Α΄ - Παγκορασίδων Α΄, οι τρεις 
(3) καλύτεροι αθλητές – τριες από κάθε σωµατείο, κατά τον τερµατισµό του αγώνα, 
αποτελούν τη βαθµολογούµενη οµάδα του. 

Το άθροισµα των βαθµών των τριών (3) καλυτέρων αθλητών-τριών κάθε 
σωµατείου αποτελεί την οµαδική βαθµολογία του. Τα σωµατεία κατατάσσονται µε 
πρώτο (1ο) αυτό που έχει τη µικρότερη οµαδική βαθµολογία, 2ο αυτό που έχει την 
αµέσως µεγαλύτερη κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, νικήτρια οµάδα ανακηρύσσεται εκείνη πού ο 3ος 
αθλητής-τρια της τερµάτισε σε καλύτερη θέση. 

Στα αγωνίσµατα πού οι σύλλογοι δε συµπληρώνουν οµάδα, οι αθλητές –τριες 
των, υπολογίζονται µόνο στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 
   
9. ΕΠΑΘΛΑ 
 

Στον πρώτο-η αθλητή –τρια της ατοµικής κατάταξης καθώς και στο πρώτο 
σωµατείο (βαθµολογία οµαδικού κατά κατηγορία) κάθε αγωνίσµατος θα απονεµηθεί 
κύπελλο.  

Στους τρεις (3) πρώτους-ες της ατοµικής κατάταξης και στα τρία (3) πρώτα 
σωµατεία (βαθµολογία οµαδικού κατά κατηγορία) κάθε αγωνίσµατος, θα 
απονεµηθούν: µετάλλια πανελληνιονίκη και διπλώµατα. 

 

10. ΙΑΤΡΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

       Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές και οι 
αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί από ιατρό πριν από τους αγώνες. 
      Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών – τριών είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η 
πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω µέρος του δελτίου του αθλητή – τριας και το 
οποίο θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή 
υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το δηµόσιο ή 
Ν.Π.∆.∆. ιατρούς.  

Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.          
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11. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

    Η παράδοση των αριθµών στους εκπροσώπους των σωµατείων θα γίνει 
την ηµέρα των αγώνων µία (1) ώρα πριν από την έναρξη του 
προγράµµατος, στη γραµµατεία, στο χώρο των αγώνων. 

 
12. ΓΕΝΙΚΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 
  α) Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες, όταν αγωνίζονται, πρέπει να φορούν 

τη στολή των συλλόγων τους. 
   β) Οι αγωνιζόµενοι θα φέρουν τον αριθµό στο στήθος και όχι στην πλάτη, 

για να διευκολυνθεί το έργο των κριτών. Μαζί µε τους αριθµούς θα 
παραδοθούν στους εκπροσώπους των σωµατείων και οι καρτέλες που θα 
φέρουν οι δροµείς και οι οποίες θα παραδίδονται στον τερµατισµό κατά την 
έξοδο από τη χοάνη. 

   Οι δροµείς που δε θα περάσουν µέσα από τη χοάνη, δε θα    
συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 

   γ) Εκπρόσωποι, προπονητές, αθλητές και αθλήτριες παρακαλούνται να µη 
συγκεντρώνονται στο χώρο της γραµµατείας κατά την έκδοση των 
αποτελεσµάτων για να αποφευχθούν τυχόν λάθη. 

   δ) Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισµοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έκδοσης 2008.  
   ε) Στους αγώνες, ότι δεν προβλέπεται από την ειδική και γενική προκήρυξη, 

θα ρυθµίζεται από τον Τεχνικό υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
 
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
 

   Τεχνικός υπεύθυνος ορίζεται ο κ. Κυριάκος Χονδροκούκης, τεχνικός 
σύµβουλος ανάπτυξης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 
 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

Στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα δρόµου σε ανώµαλο έδαφος, καταβάλλονται 
έξοδα µετακίνησης στους αθλητές-τριες σύµφωνα µε τα παρακάτω:    

α. Στα σωµατεία των αθλητών-τριών που θα καταλάβουν µία από τις 10 
πρώτες θέσεις της κατάταξης, θα καταβάλλεται το 100% των  ποσών  που  
αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα και ανάλογα µε το νοµό προέλευσης του 
κάθε αθλητή-τριας. 

β. Για τους υπόλοιπους αθλητές-τριες, που η θέση τερµατισµού τους 

είναι µέσα στο 40% των τερµατισάντων και επιπλέον τερµάτισαν µέχρι 

και την 50η θέση  του αγωνίσµατος τους θα καταβάλλεται το ½ (50%) των 
αντίστοιχων ποσών (στον υπολογισµό του 40% πιθανά µισά 
στρογγυλοποιούνται στην επόµενη ακέραια µονάδα, υπέρ των αθλητών 
και των σωµατείων). 

π.χ.  
τερµάτισαν 132: καλύπτονται 1η – 10η θέση =100%  και 11η – 50η  θέση= 50% 
τερµάτισαν   91: καλύπτονται 1η – 10η θέση =100%  και 11η – 37η  θέση= 50% 
τερµάτισαν   43: καλύπτονται 1η – 10η θέση =100%  και 11η – 18η  θέση= 50% 
τερµάτισαν   20: καλύπτονται 1η – 10η θέση =100%   
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Έξοδα µετακίνησης καταβάλλονται και στους συνοδούς των αθλητών-
τριών σύµφωνα µε τα παρακάτω:    

α. Για τα σωµατεία που έχουν από 1-9 αθλητές-τριες συνολικά, για τους 
οποίους θα καλυφθούν τα έξοδα µετακίνησης, τότε θα καλυφθούν και τα 
έξοδα   µετακίνησης  ενός  (1) συνοδού (100% του αντίστοιχου ποσού).  

β. Για τα σωµατεία που έχουν από 10 αθλητές-τριες και πάνω, για τους 
οποίους θα καλυφθούν τα έξοδα µετακίνησης, τότε θα καλυφθούν και τα 
έξοδα δύο (2) συνοδών (100% του αντίστοιχου ποσού). 

 
 

    15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Η επιτροπή σωστής διεξαγωγής και ελέγχου των πανελληνίων 
πρωταθληµάτων αποτελείται από υπηρεσιακά µέλη της επιτροπής ανάπτυξης 
και της στατιστικής υπηρεσίας, µε επικεφαλής ένα (1) διοικητικό. 

► Α) Εκτός των ακυρώσεων που µπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των 
αγώνων για διαφόρους λόγους, (αντικανονική συµµετοχή, µε βάση τη  γενική, 
την ειδική προκήρυξη  ή το γενικό κανονισµό οργάνωσης και διεξαγωγής 
πρωταθληµάτων), θα γίνεται έλεγχος και µετά το πέρας των αγώνων, από την 
επιτροπή ελέγχου. 
Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι: 

1) Ο αθλητής – τρια τιµωρείται µε ένα (1) χρόνο αποκλεισµό από όλες τις 
διοργανώσεις. 

2) Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθµούς, που κέρδισε ο αθλητής – τρια 
στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα.  

3) Ο σύλλογος του τιµωρείται επιπλέον και µε αφαίρεση εκατό (-100) βαθµών, 
από τη συνολική βαθµολογία του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος. 

4) Εάν δεν έχει βαθµούς στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα για να του αφαιρεθούν, 
τότε του αφαιρούνται εκατό (100) βαθµοί από το σύνολο των βαθµών των 
διασυλλογικών  πρωταθληµάτων. 
 Εάν έχει π.χ. µόνο 60 βαθµούς στο συγκεκριµένο πανελλήνιο πρωτ/µα, τότε 
του αφαιρούνται αυτοί οι 60 βαθµοί και του αφαιρούνται και άλλοι 40 από το 
σύνολο   των βαθµών των διασυλλογικών  πρωταθληµάτων. 

 
► Β) Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ, θα 
ισχύουν οι παρακάτω κυρώσεις: 
1) Ο αθλητής – τρια τιµωρείται µε ένα (1) χρόνο αποκλεισµό από όλες τις 
διοργανώσεις. 
2) Ο σύλλογος θα µηδενίζεται σε όλες τις κατηγορίες του πρωταθλήµατος και 
εποµένως δε θα παίρνει κανένα βαθµό στο σύνολο των αγωνισµάτων αυτού 
του πρωταθλήµατος.   
3) Εάν το σωµατείο έχει λιγότερους από 100 βαθµούς, τότε του αφαιρούνται 
οι βαθµοί του συγκεκριµένου πανελληνίου πρωτ/τος και επιπλέον του 
αφαιρούνται και από το σύνολο των διασυλλογικών πρωτ/των, τόσοι βαθµοί 
όσοι είναι απαραίτητοι για να συµπληρώσει συνολικά, 100 βαθµούς 
διασυλλογικών. 
π.χ. α) εάν έχει 125 βαθµούς στο πανελλήνιο, τότε του αφαιρούνται όλοι 
αφού το σωµατείο µηδενίζεται. 
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β) εάν έχει 80 βαθµούς στο πανελλήνιο, τότε του αφαιρούνται οι 80 βαθµοί 
και επιπλέον του αφαιρούνται  και  20 βαθµοί διασυλλογικών. 
  

► Γ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ), ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 
16. ΕΛΕΓΧΟΣ DOPING: 

 
Στους αγώνες θα γίνει έλεγχος DOPING, από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και την 

υπηρεσία ελέγχου DOPING του ΟΑΚΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
διατάξεις της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κλασικού Αθλητισµού (IAAF). 

 

 

Με  αθλητικούς  χαιρετισµούς 
 
 

  Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραµµατέας 
            
  
 
 
            Βασίλης Σεβαστής                  Παναγιώτης ∆ηµάκος 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

• Ωρολόγιο πρόγραµµα 

• Έντυπα  δηλώσεων  συµµετοχής 

• Κατάσταση οικονοµικών 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

•   Γραφείο αγώνων 

•   Γραφείο υψηλού  αθλητισµού 

•  Γραφείο εθνικών οµάδων Ε/Ν  - Π/Κ και Ε.Σ.Τ.Α. 

•  Λογιστήριο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

•  Γραφείο τύπου Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

•  Υγειονοµική επιτροπή Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

•  Γραφείο Μάρκετινγκ 

•  Υπηρεσία ελέγχου DOPING OAKA 

•  Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης DOPING (Ε.Σ.ΚΑ.Ν) 
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

09.30 4.000µ 
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 

 

09.55 3.000 µ 
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

 

10.15 6.000 µ 
ΕΦΗΒΩΝ 

 

10.45 4.000 µ 
ΠΑΙ∆ΩΝ 

 

11.05 2.000 µ 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄ 

 

11.20 3.000 µ 
ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄ 

 

11.40 6.000 µ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ 

 

12.25 8.000 µ 
ΑΝ∆ΡΩΝ Β΄ 

 

13.05 10.000 µ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

 

13.50 8.000 µ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
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Α) ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ                              
 

∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ Ε∆ΑΦΟΣ 2010 
 

Προς  Σ.Ε.Γ.Α.Σ.     (υποβάλλεται µέχρι 12-2-10)       
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ………………………………………………..ΤΗΛ……………………. 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΑΝ∆ΡΩΝ  
 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ  

ΑΘΛΗΤΗ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

Για τους γεννηθέντες το 1974 και 
µεγαλύτερους να αναφέρονται οι 
προϋποθέσεις που συµµετέχουν: 
Θέση στη λίστα – αγώνισµα - έτος 

ΕΠΩΝΥΜΟ – 
ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ 

ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

Για τις γεννηθείσες το 1974 και 
µεγαλύτερες να αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις που συµµετέχουν: 
Θέση στη λίστα – αγώνισµα - έτος 

ΕΠΩΝΥΜΟ – 
 ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1      

2      

3      
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΑΝ∆ΡΩΝ  Β΄  
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ  

ΑΘΛΗΤΗ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

     

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄  

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ 

ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΕΦΗΒΩΝ   
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ  

ΑΘΛΗΤΗ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

     

     

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ   

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ 

ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

     

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΠΑΙ∆ΩΝ   

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ  

ΑΘΛΗΤΗ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ   
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ 

ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ  Α΄  

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ  

ΑΘΛΗΤΗ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

     

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄   

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ 

ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 
ΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

 

∆ηλώνουµε ότι αποδεχόµαστε ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ τους  όρους της 
Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήµατος και την εφαρµογή των 
κανονισµών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
           
 


