
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                               
Πληροφορίες : Νανά Πετκάκη - Τηλέφωνο: 210 9324436 
=========================================== 
  
Αριθμ.Πρωτ……………………    Αθήνα,    29  Απριλίου  2010                          

        
Προς: E.A.Σ – Τ.Ε  ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ   Σ.Ε.Γ.Α.Σ                                                                              
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΝΕΩΝ (Ανδρών – Γυναικών κάτω των 23 ετών)  

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΗΛΙΑ  ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ»   ΚΑΙ  «ΚΩΣΤΑ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 
 

ΠΑΤΡΑ  - «ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ»  12 – 13  ΙΟΥΝΙΟΥ  2010 
      ==================================================== 

Ο  Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  προκηρύσσει το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ - 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  και  ΝΕΩΝ (Ανδρών – Γυναικών κάτω των 23 ετών), το οποίο αποτελεί 
συνέχεια του αντίστοιχου Διασυλλογικού πρωταθλήματος σύμφωνα και με όσα αναφέρονται 
στις Τεχνικές Διατάξεις 2010 κεφ. Β, σελ. 4 και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους:  
 
1.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  -  ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:    

Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  στις  12 - 13 Ιουνίου 2010  Σάββατο και Κυριακή, 
στο  ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΣΤΗΝ  ΠΑΤΡΑ. 

 
2.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

ΑΝΔΡΩΝ  ΚΑΙ   ΝΕΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ): 
ΔΡΟΜΟΙ : 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. - 1.500μ. - 5.000μ. -  3.000μ. φυσικά εμπόδια   
110μ. εμπόδια -  400μ. εμπόδια  -  « 4Χ100μ.* -  4X400μ.»*.  
ΑΛΜΑΤΑ :  
ΥΨΟΣ -  ΕΠΙ  ΚΟΝΤΩ -  ΜΗΚΟΣ -  ΤΡΙΠΛΟΥΝ  
ΡΙΨΕΙΣ : 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ -  ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ  -  ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΝΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) :  
ΔΡΟΜΟΙ : 
100μ. – 200μ. – 400μ. -  800μ. - 1.500μ. - 5.000μ. – 3.000μ. φυσικά  εμπόδια 
100μ. εμπόδια  –   400μ. εμπόδια  -  «4Χ100μ.*  -  4Χ400μ.»*. 
ΑΛΜΑΤΑ : 
ΥΨΟΣ – ΕΠΙ  ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ -  ΤΡΙΠΛΟΥΝ  
ΡΙΨΕΙΣ : 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ -  ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ  
* Μόνο για την κατηγορία  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

3. ΗΛΙΚΙΕΣ:  
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 Στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΝΕΩΝ (Α/Γ)  

έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 
 

1) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, που έχουν 
γεννηθεί το 1987  και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες. 

2) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας ΝΕΩΝ (Α – Γ), που έχουν γεννηθεί  
τα έτη 1988 – 89 – 90. 

3) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ, που έχουν   
γεννηθεί το 1991 και το 1992.  

 
4) Επίσης οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
«ΜΟΝΟ οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 1993», έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και βαθμολόγησης – αξιολόγησης, ΜΟΝΟ στην κατηγορία  
ΝΕΩΝ (Α/Γ)» και μόνο  στα παρακάτω αγωνίσματα: 
 
Παίδες 1993: 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ.  
Κορασίδες 1993: 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 400μ.εμπόδια - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 
ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ– ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ  -  ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – 
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ. 
 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Τα  σωματεία  θα  στέλνουν  τις  δηλώσεις  συμμετοχής  στις  κατά  
τόπους  Ε.Α.Σ  μέχρι την  Παρασκευή  4  Ιουνίου 2010. Οι δηλώσεις  αφού   
ελεγχθούν για   την   ορθότητά τους   (δικαίωμα συμμετοχής – όρια  πρόκρισης 
– ηλικία – επίδοση ) θα υπογράφονται  από  τον  τεχνικό  σύμβουλο. 
  Εάν υπάρχουν αθλητές – αθλήτριες που πετύχουν τα όρια πρόκρισης 
το Σάββατο 5 ή την Κυριακή 6/6, θα συμπεριληφθούν τη Δευτέρα το πρωί 
(7/6) στις καταστάσεις των σωματείων και μετά θα σταλούν στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΔΕ ΘΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΣΤΟ  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

Οι Ε.Α.Σ  υποχρεούνται  μέχρι  τη ΔΕΥΤΕΡΑ   7  Ιουνίου  2010  να  
έχουν  καταθέσει  στο  Σ.Ε.Γ.Α.Σ (Λεωφ.  Συγγρού  137 – Αθήνα) ΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ  
αυτοπροσώπως ή με courier ή με Fax:   210 9323976 – 210 9356904 – 210 
9352820 ). 

 
    ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όλα  τα  στοιχεία   που αναφέρονται στη συνημμένη 

δήλωση συμμετοχής θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως συμπληρωμένα  και οι 
αθλητές – αθλήτριες θα δηλωθούν  ΜΟΝΟ  σε εκείνα τα αγωνίσματα  που 
δικαιούνται  και θα  ΛΑΒΟΥΝ  ΜΕΡΟΣ.  

 
 
 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
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1) Οι  Άνδρες – Γυναίκες (1987 και οι μεγαλύτεροι – ες) και οι ΝΕΟΙ (Α/Γ) 
(1988 – 89 - 90), μπορούν να δηλωθούν  και να συμμετάσχουν σε τρία  (3)  
αγωνίσματα,  εκ των οποίων απαγορεύεται να είναι και τα τρία (3) ατομικά. 

2) Οι Έφηβοι – Νεανίδες (1991-1992) μπορούν να δηλωθούν και να  
συμμετάσχουν σε δύο (2) αγωνίσματα, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που θα 
έχουν ομαδικά ή ατομικά. 
 

  * Τα αγωνίσματα που θα δηλώνονται και θα συμμετάσχουν οι 
αθλητές – αθλήτριες (Α/Γ- ΝΕΟΙ - Ε/Ν) θα είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΑ 
(ΤΑ ΙΔΙΑ) και για τις ΔΥΟ (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ του πρωταθλήματος Α/Γ και 
ΝΕΩΝ (Α/Γ),   εκτός από τις περιπτώσεις των αθλητών – τριών, που θα 
συμμετάσχουν στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών της κατηγορία Νέων 
(Α/Γ) και ισχύουν όλα όσα αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο (5). 

 
  3) Οι Παίδες - Κορασίδες (1993) και ΜΟΝΟ για την κατηγορία των  
ΝΕΩΝ (Α/Γ), μπορούν να δηλωθούν και να  συμμετάσχουν σε δύο (2)  από τα 
παραπάνω αναφερόμενα  αγωνίσματα (σελ. 2  - παρ. 3.4). 
 
    Σημείωση:  Eιδικά για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών (Α/Γ) και σύμφωνα με 
τους κανονισμούς  στίβου, τα σωματεία έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και 
αθλητές – αθλήτριες που είναι δηλωμένοι μόνο στα ατομικά αγωνίσματά τους  (μέχρι 
2 ατομικά) με την προϋπόθεση όμως ότι οι αθλητές – αθλήτριες αυτοί και με τη 
συμμετοχή τους στη σκυταλοδρομία δε θα υπερβούν τον ανώτατο αριθμό 
αγωνισμάτων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 
Αθλητές – αθλήτριες που αγωνίζονται ΜΟΝΟ στις σκυταλοδρομίες (Α/Γ) αναφέρονται 
υποχρεωτικά στη δήλωση, στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας.  
 
4) Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ορισμένα από τα 
παρακάτω αγωνίσματα του Πανελληνίου  πρωταθλήματος  « Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ)» 
αγωνιστικής περιόδου 2010, έχουν εξαντλήσει ανάλογα με τη συμμετοχή τους, τον 
αντίστοιχο  αριθμό αγωνισμάτων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ) «12-13/6/10 Πάτρα»: 
 
*  Βάδην 50.000μ.  «Α»                                     (Μέγαρα      1/11/2009)  
*  Μαραθώνιος  δρόμος   «Α/Γ»                       (Αθήνα        8/11/2009) 
 
*  Βάδην 20.000μ.  «Α/Γ & ΝΕΩΝ (Α/Γ)»           (Μέγαρα     28/3/2010)  
*  10.000μ.              «Α/Γ & ΝΕΩΝ (Α/Γ)»           (Νέα Ιωνία  15/5/2010) 
*  Σύνθετα αγωνίσματα «Α/Γ & ΝΕΩΝ (Α/Γ)» (Σχηματάρι  29–30 /5/2010) 
 
5) Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 1988 – 89 – 90 – 91 – 92 - 
93 και προγραμματίζουν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα των 
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ 4 Χ 100 και 4 Χ 400 (ΤΡΙΚΑΛΑ 10 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ), του 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ «Α/Γ» θα πρέπει στους αγώνες 
της Πάτρας  (12-13 Ιουνίου) στην κατηγορία ΝΕΩΝ (Α/Γ) να δηλωθούν και να 
αγωνιστούν αντίστοιχα, σε ΕΝΑ ή ΔΥΟ αγωνίσματα λιγότερα (ανάλογα εάν 
συμμετάσχουν σε μία ή δύο σκυταλοδρομίες στις 10-11/7), από το σύνολο των 
αγωνισμάτων που έχουν δικαίωμα να δηλωθούν και να αγωνιστούν στην 
κατηγορία ΝΕΩΝ (Α/Γ)  
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6) Στους  αγώνες  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  μόνο  οι  αθλητές – 
αθλήτριες  που  είναι εγγεγραμμένοι στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., 
σύμφωνα με την τελευταία   Υπουργική  απόφαση  «περί εγγραφής αθλητών». 

 
7) Για τη συμμετοχή στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια – 

Διασυλλογικά) απαιτείται υποβολή δήλωσης συμμετοχής με την οποία το 
σωματείο δηλώνει ότι  αποδέχεται ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους  της  γενικής  
και  ειδικής  προκήρυξης  του πρωταθλήματος και την εφαρμογή των  
κανονισμών του  Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

 
6. ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

 
- Θα ισχύσουν όρια πρόκρισης κατ’ αγώνισμα  που ο κάθε αθλητής – αθλήτρια 
θα πρέπει να έχει επιτύχει, για να δικαιούται να λάβει μέρος στους αγώνες και 
στο συγκεκριμένο αγώνισμα  (συνημμένος πίνακας Α΄, της κατηγορίας ΝΕΩΝ 
(Α/Γ). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για διευκόλυνση των σωματείων, αλλά και για 
οργανωτικούς λόγους θα ισχύσουν και για τις ΔΥΟ κατηγορίες Α/Γ  και 
ΝΕΩΝ (Α/Γ),  ΜΟΝΟ τα όρια πρόκρισης των ΝΕΩΝ (Α/Γ). 
 
Παράδειγμα: Όριο πρόκρισης στο ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ και ΝΕΩΝ (Α) = 6.75μ. 
Όλοι οι αθλητές οι γεννηθέντες το 1992 και οι μεγαλύτεροι (ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΟΙ 
(Α) – ΕΦΗΒΟΙ), που έχουν επιτύχει το όριο, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
κοινό αγώνισμα: ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ (Α). 
Επίσης οι ΠΑΙΔΕΣ (1993), οι οποίοι έχουν επιτύχει το παραπάνω όριο (6.75), 
συμμετέχουν κανονικά στον αγώνα και μετά την ολοκλήρωσή του (τελικός και 
προκριματικός), κατατάσσονται και βαθμολογούνται – αξιολογούνται  ΜΟΝΟ  
για το πρωτάθλημα  των  ΝΕΩΝ (Α). 
 
- Ως επίσημοι αγώνες για την επίτευξη των ορίων θεωρούνται οι αγώνες 
(εκτός από τις ημερίδες) που διοργανώνονται από το  Σ.Ε.ΓΑ.Σ., τις Ε.Α.Σ. – 
Τ.Ε.Σ.  ή είναι με την έγκρισή τους  και τα σωματεία (με την έγκριση του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των Ε.Α.Σ.-Τ.Ε.Σ.),  καθώς και  οι σχολικοί αγώνες  Β ΄ και Γ ΄ 
Φάση (τελική)  και το Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας. 
 
- Επίσης ισχύουν ως όρια πρόκρισης οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε 
διεθνείς συναντήσεις ή επίσημους αγώνες του εξωτερικού, όταν  
διοργανώνονται από την IAAF,  την  ΕΑΑ ή είναι με την έγκρισή τους, 
αναφέρονται δε στο διεθνές  καλαντάρι  και οι αθλητές – αθλήτριες 
συμμετέχουν με την άδεια της  ομοσπονδίας. 
 - Τα όρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί από 1/3/2010  μέχρι  και την τελευταία  
Κυριακή πριν  από  τη  διεξαγωγή του πρωταθλήματος.  
- Στις παραπάνω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι επίσημοι αγώνες  
συνθέτων για τις επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί στα επιμέρους ατομικά 
αγωνίσματα. 
 
- Ακόμη δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες που 
εκπληρώνουν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :  
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1) Να έχουν  καταταγεί  στη 12αδα του αντίστοιχου  ατομικού αγωνίσματος 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  που αγωνίστηκαν την  προηγούμενη χρονιά  
2009.  
2) Να έχουν καταταγεί στη  15αδα της ετήσιας λίστας Α-Γ ή ΝΕΩΝ (Α/Γ)  του 
προηγούμενου έτους 2009, στο αντίστοιχο όμως ατομικό αγώνισμα που θα 
συμμετάσχουν. 
- Στην περίπτωση ισοπαλίας στη δωδέκατη θέση της κατάταξης των 
Πανελληνίων πρωταθλημάτων ή της ετήσιας λίστας του 2009 (15αδα ), που 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα του 2010,  προκρίνονται όλοι οι 
ισόπαλοι αθλητές – αθλήτριες. 
 
3) Εκτός  από τους παραπάνω,  κάθε  σύλλογος  μπορεί  να  δηλώσει  

στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ) και σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην παράγραφο  5, σελίδα 3:  

 
 α)  ΕΝΑ (1)  αθλητή  -αθλήτρια,  που  δεν  πληροί  τις  παραπάνω  
προϋποθέσεις, αν από το σύλλογο αυτό δεν έχει προκριθεί κανένας 
αθλητής - αθλήτρια ή έχουν προκριθεί  μέχρι 4 αθλητές-τριες  και στις 
δύο κατηγορίες  μαζί,  Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ).  
O αθλητής αυτός θα δηλώνεται και στις ΔΥΟ (2) κατηγορίες Α/Γ και 
ΝΕΩΝ (Α/Γ), στο ίδιο αγώνισμα φυσικά. 
 
β) ΔΥΟ (2) αθλητές - αθλήτριες  που  δεν  πληρούν  τις  παραπάνω  
προϋποθέσεις, αν από το σύλλογο αυτό έχουν προκριθεί  από 5 μέχρι 8 
αθλητές-τριες  και  στις  δύο κατηγορίες  μαζί,  Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ). 

Oι δύο αυτοί αθλητές δηλώνονται και στις ΔΥΟ (2) κατηγορίες μαζί 
Α/Γ και  ΝΕΩΝ (Α/Γ), ο καθ’ ένας.   Μπορεί όμως το σωματείο να δηλώσει 
ΕΝΑ μόνο αθλητή  χωρίς όριο,  σε ΔΥΟ αγωνίσματα και στις ΔΥΟ κατηγορίες 
μαζί. Έτσι  καλύπτει και τις 2 θέσεις των αθλητών χωρίς όριο και φυσικά δεν 
έχει δικαίωμα να δηλώσει και δεύτερο αθλητή χωρίς όριο. 
 
γ) ΤΡΕΙΣ (3) αθλητές - αθλήτριες  που  δεν  πληρούν  τις  παραπάνω  
προϋποθέσεις, αν  από το σύλλογο αυτό έχουν προκριθεί  από 9 και πάνω 
αθλητές-αθλήτριες  και  στις δύο κατηγορίες μαζί,  Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ) και 
σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 3α και 
3β. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 3, 
ισχύουν και για τις δύο (2) κατηγορίες μαζί Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ). Επομένως τα 
σωματεία θα υπολογίζουν συνολικά τους αθλητές – αθλήτριές τους που έχουν 
πετύχει τα όρια ή τις προϋποθέσεις συμμετοχής και θα δηλώνουν αναλόγως 
χωρίς όριο 1 - 3 αθλητές –αθλήτριες το ανώτερο  και για τις δύο κατηγορίες 
μαζί  Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ). 

 
π.χ.  1) 100  ΑΝΔΡΩΝ και ΝΕΩΝ (Α) 
          2) 200  ΑΝΔΡΩΝ και ΝΕΩΝ (Α)   
          3) ΥΨΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΝΕΩΝ (Γ)  
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΑΘΛΗΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ     
         
ΔΕΝ θα ισχύσουν όρια πρόκρισης στα παρακάτω αγωνίσματα, που 

η συμμετοχή τους είναι ελεύθερη:  
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ΑΝΔΡΩΝ  -  ΓΥΝΑΙΚΩΝ:                4 X 100μ.  – 4 X 400μ.     
ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ):  3.000μ. φυσικά εμπόδια   
                                     

Στα  αγωνίσματα  4X100μ. Α-Γ και 4Χ400μ. Α-Γ,  θα διεξαχθούν  απ’ 
ευθείας  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
 

Η κατάρτιση των σειρών και η κλήρωση των διαδρόμων θα γίνεται από 
τον τεχνικό υπεύθυνο του πρωταθλήματος σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη 
και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

Θα ισχύσουν τα ειδικά όρια βαθμολόγησης, ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία (συνημμένοι πίνακες Β΄ και Γ΄ - τεχνικές διατάξεις 2010), που θα 
πρέπει να επιτύχουν  οι αθλητές – αθλήτριες στους αγώνες για να 
βαθμολογηθούν – αξιολογηθούν. 

Σε αντίθετη περίπτωση ανεξάρτητα από τη θέση που θα καταλάβει ένας 
αθλητής – αθλήτρια,  ΔΕΝ θα βαθμολογείται – αξιολογείται. 
 
 

7.  ΚΟΙΝΑ ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ):  
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ       Α και ΝΕΩΝ (Α)        Γ και ΝΕΩΝ (Γ) 
 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ   16.40μ.  13.80μ. 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ   50.00μ.  44.00μ. 
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ   62.00μ.  46.00μ. 
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ   58.00μ.  50.00μ. 
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ      4.70μ.    3.60μ. 
ΥΨΟΣ       2.08μ.    1.70μ. 
ΜΗΚΟΣ      7.50μ.    5.90μ. 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ    15.40μ.  12.80μ. 

 
8. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ  ΥΨΗ: 
 
Α) ΑΝΔΡΩΝ: 
  

 ΥΨΟΣ 
- Αγώνας  επιλογής  :1.85 - 1.90 – 1.95 – 2.00 – 2.05  -  2.08μ. 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ                : 1.85 - 1.90 – 1.95 - 2.00 – 2.05 – 2.10 – 2.15 –  2.20  - 
2.23 -  2.26 –  2.28 – 2.30   και στη  συνέχεια  ανά  2  εκατοστά. 
             

             ΕΠΙ  ΚΟΝΤΩ 
-          Αγώνας  επιλογής :   3.60 - 3.80- 4.00 - 4.20 – 4.30 – 4.50 – 4.60 – 4.70μ. 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ               :   3.60 - 3.80 – 4.00 - 4.20 - 4.40 – 4.60  – 4.80–4.90- 5.00 
–  5.10 –  5.20 – 5.30  - 5.35 – 5.40 – 5.45 - 5.50 – 5.55 – 5.60μ.και  στη 
συνέχεια  ανά  5  εκατοστά.    
 

Β) ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
 

* ΥΨΟΣ  
- Αγώνας επιλογής :  1.50 - 1.55 - 1.60 – 1.65 – 1.68 – 1.70μ. 
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- TEΛΙΚΟΣ :  1.50 - 1.55 – 1.65  – 1.70 –1.74 -1.78 - 1.82  - 1.85 - 1.88                       
              1.91 - 1.93μ. - 1.95μ  και στη συνέχεια ανά   2  εκατοστά. 
* ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ    
- Αγώνας επιλογής : 2.80  – 3.00* -  3.20  –  3.40 – 3.50 – 3.60μ. 
 

TEΛΙΚΟΣ         : 2.80  – 3.00* - 3.20 - 3.40 – 3.60 – 3.80 – 3.90 – 4.00 –   
4.10 – 4.20    –  4.25 μ.   και στη  συνέχεια  ανά   5  εκατοστά. 
 

* Ως όριο βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων στο επί κοντώ Γυναικών, θα 
υπολογίζονται τα 3.00 μ. 

 
9. ΟΡΓΑΝΑ  ΡΙΨΕΩΝ: 

 

Οι αθλητές – αθλήτριες θα μπορούν να χρησιμοποιούν προσωπικά 
όργανα ρίψεων, τα οποία θα προσκομίσουν έγκαιρα, πριν τον αγώνα επιλογής  
του αγωνίσματος, για ζύγιση  και μέτρηση στο  τεχνικό διευθυντή  των  
αγώνων. 

Μετά την τέλεση των αγώνων επιλογής  ΚΑΝΕΝΑ  όργανο  δε  θα 
γίνεται δεκτό. 

  
10. ΕΠΑΘΛΑ   (ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ):  

 

- Στους  τρεις  πρώτους  νικητές – νικήτριες  των  ατομικών  και  ομαδικών  
αγωνισμάτων  θα  απονεμηθούν  έπαθλα. 
- Στους  πρώτους– ες,  κύπελλο – δίπλωμα – μετάλλιο  Πανελληνιονίκη  χρυσό. 
- Στους  δεύτερους –δεύτερες,  δίπλωμα – μετάλλιο  Πανελληνιονίκη  αργυρό.  
- Στους  τρίτους – τρίτες,   δίπλωμα – μετάλλιο  Πανελληνιονίκη  χάλκινο. 
- Στους  πρώτους  νικητές  συλλόγους  της  βαθμολογίας  στην κάθε  
κατηγορία  ξεχωριστά,  Ανδρών – Γυναικών και ΝΕΩΝ (Α/Γ), θα  απονεμηθούν  
κύπελλα.  
- Κύπελλα θα απονεμηθούν αντίστοιχα και στους πρώτους συλλόγους της 
επαρχίας (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης).  
 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): 
 

           Η  βαθμολογία θα είναι: 
α)        Στα  ατομικά  αγωνίσματα: 
       13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1- 1 – 1- 1 - 1 
β)       Στις  σκυταλοδρομίες  4Χ100μ. – 4Χ400μ:    
           26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 
  

           Βαθμολογούνται δηλαδή οι 16 πρώτοι αθλητές – αθλήτριες (ξεχωριστά 
για κάθε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) και οι 16 πρώτες ομάδες σκυταλοδρομίας (Α/Γ), με την 
απαραίτητη προϋπόθεση να επιτύχουν τα όρια βαθμολόγησης «της 
αντίστοιχης βέβαια κατηγορίας Α/Γ «πίνακας Β΄» ή ΝΕΩΝ (Α/Γ) «πίνακας Γ΄» 
στον προκριματικό ή στον τελικό του αγωνίσματος. 
 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
 

Σε όσα  αγωνίσματα  διεξάγεται προκριματικός & στη συνέχεια τελικός  
θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία : 

Όταν στον  τελικό, ένας ή περισσότεροι αθλητές  δεν τερματίσουν ή δεν 
συμμετέχουν ή κάνουν άκυρες προσπάθειες, όπως επίσης και σε κάθε 
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περίπτωση που από τον κανονισμό δεν υπάρχει κατάταξη αθλητή-αθλήτριας, 
αυτοί  ΔΕ  θα βαθμολογούνται. 

Οι αντίστοιχοι βαθμοί δε θα δίδονται σε κανέναν άλλον αθλητή  ή  
ομάδα  και η βαθμολογία θα συνεχίζεται για τις υπόλοιπες θέσεις της δέκα 
εξάδας από τον προκριματικό, με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτές τις 
θέσεις. 
 
Παράδειγμα  1 :  
 

- Στον  τελικό  των  200μ.  τερμάτισαν  6  από  8  αθλητές.  
Η  βαθμολογία θα έχει ως εξής :   13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7   για  τους  αθλητές  
του  τελικού  και   4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 - 1  για τους καλύτερους αθλητές 
του προκριματικού  που δεν προκρίθηκαν στον  τελικό  και  κατέλαβαν τις  
θέσεις  9 – 16  από την επίδοση τους στον προκριματικό. 
 

Παράδειγμα  2  : 
 

- Στον  τελικό  των  5.000μ.  από  τους  18  αθλητές  που τερμάτισαν πέτυχαν 
το όριο βαθμολόγησης και  καταβολής εξόδων  ΜΟΝΟ  οι  10. 
Η  βαθμολογία  θα έχει ως  εξής  :  13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3.  
 
Σημείωση :   

α1. Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια – Διασυλλογικά), οι βαθμοί 
που  απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών – αθλητριών, που 
αποκτήθηκαν την τελευταία περίοδο μετεγγραφών, καθ΄ υπέρβαση των 
αριθμητικών διατάξεων  του  κανονισμού  εγγραφών – μετεγγραφών  του  
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν  απορριφθεί από την  
επιτροπή μετεγγραφών, δεν υπολογίζονται στη βαθμολογία του 
πρωταθλήματος και την  ετήσια  αξιολόγηση του σωματείου. 

α2. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στη γενική προκήρυξη  
κεφ. Ε΄ παρ. 14 «πριμοδότηση σωματείων από τη συμμετοχή των αθλητών – 
αθλητριών τους σε αγώνες με την  Εθνική  ομάδα». 

 

β. Οι  παραπάνω αθλητές-αθλήτριες της παραγράφου α1 αναφέρονται κανονικά 
στην κατάταξη του αγωνίσματος τους (χωρίς βαθμολογία – αξιολόγηση), στην 
απονομή των επάθλων και δικαιούται κάθε άλλο προνόμιο που αναλογεί στη 
θέση κατάταξης τους.  Η  βαθμολογία και αξιολόγηση στα αγωνίσματα που 
συμμετέχουν οι παραπάνω αθλητές – αθλήτριες υπολογίζεται χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη  η  θέση κατάταξης τους π.χ.  εάν   αυτός ο αθλητής είναι 
2ος  τους  βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτή  τη  θέση  (11)  θα τους πάρει ο 
3ος  στην  κατάταξη αθλητής  κλπ. 

 

γ. Στα  αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών εφόσον συμμετέχει σε μια ομάδα, έστω 
και ένας από τους παραπάνω αθλητές – αθλήτριες (α1) σε οποιαδήποτε φάση 
του αγωνίσματος,  ΙΣΧΥΟΥΝ οι διατάξεις των παραγράφων  α1  και  β. 

 
 
 
 
 
 

12. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 
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Οι  αθλητές –αθλήτριες σε όλα τα αγωνίσματα θα αγωνίζονται από κοινού 
(μαζί και ταυτόχρονα) και για τις δύο κατηγορίες. Θα προκρίνονται στον τελικό οι 
καλύτεροι αθλητές – αθλήτριες από το σύνολο των αγωνιζομένων, ανεξαρτήτου 
ηλικιακής κατηγορίας και δικαιώματος συμμετοχής, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα (σελίδα 10). 
 

 π.χ.  ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ: Μπορεί ένας αθλητής που ανήκει στην κατηγορία 
Παίδων (1993) και συμμετέχει μόνο στην κατηγορία των ΝΕΩΝ (Α) να προκριθεί 
στον ΚΟΙΝΟ τελικό του αγωνίσματος ΑΝΔΡΩΝ και ΝΕΩΝ (Α), όπου θα 
αγωνίζονται οι 12 καλύτεροι αθλητές από το σύνολο των αγωνιζομένων.   

 
Μετά τη διεξαγωγή των τελικού θα γίνεται ο διαχωρισμός των αθλητών 

ανάλογα με το δικαίωμα συμμετοχής.  
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελικού και του προκριματικού θα γίνεται 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ κατάταξη, βαθμολόγηση - αξιολόγηση και απονομή επάθλων, στην 
κάθε μία από τα δύο κατηγορίες:  
 
► ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ και 
 
► ΝΕΩΝ  (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω των 23 ετών). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένας αθλητής που ανήκει στην κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ (π.χ. 
1991)  είναι πρώτος στην κατάταξη στο σύνολο των αγωνιζομένων, τότε αυτός ο 
αθλητής είναι 1ος Πανελληνιονίκης και στην κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ και στην 
κατηγορία ΝΕΩΝ. Θα βαθμολογηθεί με 13 βαθμούς για κάθε κατηγορία και θα του 
γίνουν δύο απονομές επάθλων, μία για κάθε κατηγορία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤ

ΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 

  ΣΕΙΡΕΣ ΘΕΣΗ 
+ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΕΙΡΕΣ 
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100μ. - 200μ. - 400μ. -  
110μ. Εμπ. - 100μ. 
Εμπ. – 400μ. Εμπ. 

έως 8    1 

 9 - 16 2 2 + 4 1 
 17 - 24 3 1 + 5 1 
 25 - 32 4 1 + 4 1 
 33 - 40 5 1 + 3 1 
 41 - 48 6 0 + 8  

 
1 

 49 - 56 7 0 + 8 1 
 57 - 64 8 0 + 8 1 

     
800μ. έως 8    1 

  9-16 2 2 + 4 1 

 17 - 24 3 1 + 5 1 

 25 - 32 4 1 + 4 1 

     
1.500μ. μέχρι  15   1 

 > 15   2 

     
3.000μ. Φ.Ε. - 5.000μ.  -    1 

     
4Χ100 – 4Χ400μ.  -    Τελικές Σειρές

  

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ         έως 12                                           Τελικός 
        >    12                                           12 στον Τελικό  

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ    

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ    

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ           

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ    

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ    

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ    

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ    

 
 
 
        Ο καθορισμός των διαδρόμων στους τελικούς των αγωνισμάτων θα 
γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ.. – 110μ.εμπ. – 100μ.εμπ. - 400μ.εμπ.,  
σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF  και μετά από κλήρωση, η οποία θα 
γίνεται στο γραφείο του Αλυτάρχη, αμέσως μετά την εκφώνηση των 
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αποτελεσμάτων  των προκριματικών σειρών, από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των 
αγώνων και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας του προσωπικού Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
Στην κλήρωση θα παρευρίσκεται επίσης ο Αλυτάρχης και κάθε 
ενδιαφερόμενος. 

 
        Τα αγωνίσματα των ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ  (΄Αλμα σε Μήκος και 
΄Αλμα Τριπλούν), καθώς και το αγώνισμα  του Άλματος σε Ύψος   θα 
διεξάγονται σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 
 Στον προκριματικό οι αθλητές-αθλήτριες  θα χωρίζονται σε δύο γκρουπ  και 

θα προκρίνονται στον τελικό με βάση το όριο επιλογής του συγκεκριμένου 
αγωνίσματος. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται με τρεις  προσπάθειες 
(οριζόντια άλματα).  Όσοι περάσουν το όριο προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ. 
Αν δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές – αθλήτριες τότε προκρίνονται για τον 
ΤΕΛΙΚΟ οι αμέσως επόμενοι μέχρι τον 12ο της κατάταξης. Οι ισόπαλοι στη 12η 
θέση θα προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 
Τα αγωνίσματα των ΡΙΨΕΩΝ  και του άλματος  Άλμα επί Κοντώ  θα 
διεξάγονται ως ακολούθως :  

 Στον προκριματικό οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνίζονται  σε ένα  γκρουπ   
και θα προκρίνονται στον τελικό με βάση το όριο επιλογής του συγκεκριμένου 
αγωνίσματος. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται με τρεις  προσπάθειες 
(ρίψεις).  Όσοι περάσουν το όριο προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ. 
Αν δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές – αθλήτριες τότε προκρίνονται για τον 
ΤΕΛΙΚΟ οι αμέσως επόμενοι μέχρι τον 12ο της κατάταξης. Οι ισόπαλοι στη 12η 
θέση θα προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 Στους τελικούς των ΡΙΨΕΩΝ και των ΑΛΜΑΤΩΝ (εκτός από το ΥΨΟΣ και το 
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ) όλοι οι αθλητές – αθλήτριες μετέχουν με τρεις (3) προσπάθειες 
και οι 8 πρώτοι συνεχίζουν με άλλες τρεις (3) προσπάθειες.  Επίσης  θα 
ισχύσει ο  κανονισμός  που προβλέπει την αλλαγή της σειράς  των  αθλητών – 
αθλητριών με βάση την επίδοση μετά την 3η και 5η προσπάθεια. 

 Ο προκριματικός αγώνας της ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα 
διεξαχθεί στο προπονητήριο στίβου «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ». Στο χώρο τέλεσης του 
προκριματικού θα υπάρχει και η αίθουσα κλήσης των αθλητών – τριών για τον 
προκριματικό  

 
 
 
 
 
 
 
13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
 

Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν τα σωματεία από το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών και Νέων (Ανδρών – Γυναικών), θα υπολογισθούν 
για την αξιολόγηση του 2010. 

14. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
 
* ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
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  Για τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν απευθείας τελικές σειρές ή τελικός, θα 
πρέπει να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών-αθλητριών, από 
τους εκπροσώπους των Σωματείων στην Αίθουσα Κλήσης, το πρωί (10.30-11.30) την 
ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος τους. 

   
* ΑΙΘΟΥΣΑ  ΚΛΗΣΗΣ 

- Όλοι  οι  αθλητές –αθλήτριες  πρέπει  να παρουσιάζονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στην  
Αίθουσα Κλήσης, για  να  δηλώσουν  την  παρουσία  τους, προσκομίζοντας το 
αθλητικό τους  δελτίο και με χρόνο προσέλευσης  1 ώρα  πριν την έναρξη του 
αγωνίσματός τους  (προκριματικός – αγώνας επιλογής).   
Για  τους  τελικούς  45΄  πριν  τη  διεξαγωγή  του  κάθε  αγωνίσματος, με εξαίρεση το 
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ στο οποίο ο χρόνος προσέλευσης θα είναι 1 ώρα πριν την έναρξη 
του αγωνίσματος. 
- Στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών θα γίνεται η δήλωση συμμετοχής στην 
Αίθουσα Κλήσεως από τον εκπρόσωπο του Σωματείου  ΜΙΑ ΩΡΑ πριν τη διεξαγωγή 
της 1ης τελικής  σειράς.  Επίσης ο εκπρόσωπος του Σωματείου είναι υποχρεωμένος 
να προσκομίζει τα δελτία των συμμετεχόντων αθλητών – αθλητριών, ενώ τον τελικό 
έλεγχο συμμετοχής θα κάνει ο επικεφαλής κριτής δρόμων πριν την έναρξη του 
αγωνίσματος της σκυταλοδρομίας. 

* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
- Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων στίβου έκδοσης 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  2008 και τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις 2010 – 2011. 
- Ότι  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  θα  ρυθμίζεται  από  τους Τεχνικούς  
Υπευθύνους και τον Αλυτάρχη  των  αγώνων,  σύμφωνα με τους κανονισμούς 
αγώνων στίβου.  
- Είναι  δυνατή η  κατάργηση  προκριματικού  ή  αγώνα  επιλογής  σε  κάποιο  
αγώνισμα,  εφόσον  δεν  υπάρχει  μεγάλη  συμμετοχή. 

* ΑΠΟΝΟΜΕΣ  
- Μετά  τη  διεξαγωγή  κάθε  τελικού  αγωνίσματος  οι  3 πρώτοι  νικητές – νικήτριες, 
κάθε κατηγορίας, πρέπει  να   προσέρχονται  στο χώρο απονομής  των  επάθλων. Θα 
γίνεται πρώτα η απονομή για την κατηγορία των Α/Γ και αμέσως μετά για την 
κατηγορία των ΝΕΩΝ (Α/Γ).  

                                                       
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

 
 ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 12 ΠΡΩΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΙΑΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  
 

 
 
 
Στα  σωματεία των  αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν  μια  από τις   8  

πρώτες  θέσεις  της ΕΝΙΑΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ κατάταξης (και των ΔΥΟ κατηγοριών ΜΑΖΙ) 
και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ 
(συνημμένος πίνακας Β΄), θα  υπολογισθούν  τα  ποσά   που αναφέρονται  στο 
συνημμένο  πίνακα εξόδων μετακίνησης και ανάλογα  με  το  νομό  προέλευσης  του 
κάθε  αθλητή-αθλήτριας.  

Στα  σωματεία των  αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν  μία  από  τις  
θέσεις  9η  – 12η  της ΕΝΙΑΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ κατάταξης (και των ΔΥΟ κατηγοριών  
ΜΑΖΙ) και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια καταβολής εξόδων της κατηγορίας 
Α/Γ (συνημμένος πίνακας Β΄),  θα  υπολογισθεί  το ½  των αντίστοιχων  χρηματικών 
ποσών. 
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Αθλητής  ή  αθλήτρια  που  προκρίνεται σε  τελικό  και  δε  συμμετέχει  λόγω  
τραυματισμού  ή  άλλης  αιτίας, ή δεν τερματίζει ή ακυρώνεται ή κάνει άκυρες 
προσπάθειες, δικαιούται  τα  χρήματα που  προβλέπονται  από  την  προκήρυξη  με 
την  προϋπόθεση  να  έχει  διεξαχθεί  προκριματικός, στον  οποίο  έχει  συμμετάσχει, 
προκριθεί  και  έχει  επιτύχει  το  όριο  βαθμολόγησης  και  καταβολής  εξόδων  
μετακίνησης. Στην  περίπτωση  αυτή  καταβάλλεται ολόκληρο το ποσόν, εφόσον στον  
τελικό συμμετέχουν μέχρι 7 αθλητές –αθλήτριες και το   ½ , εφόσον  συμμετέχουν  
μέχρι 12  αθλητές – αθλήτριες.              

Αθλητής – αθλήτρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που  προκρίνεται  απ’ ευθείας  
σε  τελικό  και  δε  συμμετέχει  για  οποιαδήποτε  αιτία  ή δεν τερματίζει ή ακυρώνεται 
ή  κάνει  άκυρες  προσπάθειες  ΔΕ  δικαιούται  έξοδα  μετακίνησης. 

 
Για  τον  κάθε  αθλητή – αθλήτρια  θα  υπολογισθούν  μία  φορά  τα  

αντίστοιχα  έξοδα μετακίνησης  σε κάθε περίπτωση. 
 

Επίσης καλύπτονται τα έξοδα (100% του ποσού) ενός (1) συνοδού αν 
βαθμολογούνται – αξιολογούνται από ένας μέχρι  δέκα  αθλητές – αθλήτριες και  δύο 
(2) συνοδών αν βαθμολογούνται-αξιολογούνται  από έντεκα αθλητές – αθλήτριες και 
περισσότεροι. 

Οι αριθμός των συνοδών, θα υπολογίζεται από κοινού, για το σύνολο 
των αθλητών – τριών που θα βαθμολογούνται και από τις δύο κατηγορίες  μαζί 
«Α/Γ και ΝΕΩΝ (Α/Γ)». 
  

Για   την   είσπραξη   των  εξόδων  για  τους  αθλητές –  αθλήτριες  και  
συνοδούς  οι  εκπρόσωποι  των  συλλόγων, πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους στο  
στάδιο,  γραμμάτιο  είσπραξης  του  σωματείου  και  σχετική  εξουσιοδότηση. 

 
16.        ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

              
  Με την φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα 
πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικά  πριν από τους αγώνες. 
  Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η 
πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας και 
το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή 
υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή 
Ν.Π.Δ.Δ  ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή του.  

 
 
 
 
 
 
 
17.        ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 

 
   Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου είναι υποχρεωμένη να 
διασφαλίσει με κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια 
των αγώνων.    
        Γι’ αυτό πέρα από την παρουσία γιατρού θα πρέπει να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 
καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων. 
 

18. ΕΛΕΓΧΟΣ  DOPING: 
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Στους αγώνες θα γίνει έλεγχος DOPING , από το ΕΣΚΑΝ και πάντα 

σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Κλασικού Αθλητισμού (I.A.A.F) 
  

19. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
 

Η επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των Πανελληνίων 
πρωταθλημάτων  αποτελείται  από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής 
ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας, με πρόεδρο ένα μέλος του Δ.Σ. του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν  κατά την διάρκεια των 
αγώνων για διαφόρους λόγους, (πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή, 
με βάση την ειδική και γενική προκήρυξη ή το γενικό κανονισμό οργάνωσης 
και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων), θα γίνεται έλεγχος και μετά το 
πέρας των αγώνων από την  παραπάνω επιτροπή για τη διαπίστωση τυχόν 
παραβάσεων. 

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται για τις παραπάνω περιπτώσεις 
αντικανονικής συμμετοχής είναι: 
 

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

 
2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς των αγωνισμάτων που ο 

αθλητής – αθλήτρια έλαβε μέρος στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Αν πρόκειται 
για σκυτάλη όλους τους βαθμούς της σκυτάλης. 

 
3. Ο σύλλογος του τιμωρείται με μείον είκοσι  (-20) βαθμούς από την αξιολόγηση 

του αντίστοιχου πρωταθλήματος και εάν δεν έχει βαθμούς να του αφαιρεθούν 
τότε του αφαιρούνται  εκατό  (100) βαθμοί  διασυλλογικού   πρωταθλήματος. 

 
4. Ειδικά σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας και παραποίησης των στοιχείων με 

τα οποία δηλώνεται ο αθλητής-αθλήτρια θα ισχύουν όσα αναφέρονται 
παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 και επί πλέον το σωματείο θα 
μηδενίζεται και στις δύο κατηγορίες των αθλητών-αθλητριών του 
πρωταθλήματος και επομένως δεν θα παίρνει κανένα βαθμό στο σύνολο των 
αγωνισμάτων αυτού του πρωταθλήματος.  
 
 
 
- Εάν το σωματείο έχει λιγότερους από είκοσι (20) βαθμούς, τότε του 
αφαιρούνται οι βαθμοί του Πανελληνίου πρωταθλήματος και επί πλέον του 
αφαιρούνται και από το σύνολο των διασυλλογικών πρωταθλημάτων τόσοι 
βαθμοί όσοι είναι απαραίτητοι για να συμπληρώσει συνολικά,  εκατό (100) 
βαθμούς διασυλλογικών (αναλογία 1 βαθμός Πανελληνίου πρωταθλήματος 
αντιστοιχεί σε 5 βαθμούς διασυλλογικών). 

 
     5. Σε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου από αξιολογούμενο 

πρωτάθλημα (μετά από έγγραφη δήλωσή του), το σωματείο αυτό θα 
τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επί πλέον θα παραπέμπεται στη δικαστική 
επιτροπή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
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20. ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ   ΤΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤ/ΤΟΣ  Α-Γ  & ΝΕΩΝ (Α/Γ):  

 
Τεχνικοί  υπεύθυνοι  ορίζονται, ο Τεχνικός  Διευθυντής  Αγώνων κ. 

Αθανάσιος Ράπτης,  ο  Εθνικός προπονητής κ. Κώστας Σπανίδης και ο 
Τεχνικός Ανάπτυξης κ. Απόστολος Αποστολόπουλος,  με αρμοδιότητες 
όσα αναφέρει το άρθρο 112 των κανονισμών  αγώνων στίβου έκδοσης 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  2008, καθώς και το άρθρο 14 του γενικού κανονισμού οργάνωσης 
και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων στίβου (Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2008) και  σε 
συνεργασία  με τον Αλυτάρχη και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας του 
προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 
21. ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  &  ΟΡΓΑΝΩΝ  

 
           Τεχνικοί  υπεύθυνοι  εγκαταστάσεων και οργάνων ορίζονται,  οι κ.κ. 
Ανδρέας Γκόγκας Μέλος της Επιτροπής Αγώνων και  Διονύσης 
Κουτρουμπάνος Τεχνικός Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Βόρειας 
Πελοποννήσου, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον Τεχνικό υπεύθυνο των 
αγώνων, τον Αλυτάρχη και το Γυμνασίαρχο επί θεμάτων προετοιμασίας του 
αγωνιστικού χώρου, λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων  και  οργάνων.   
=========================================================== 

  Ο  Πρόεδρος      Ο  Γεν. Γραμματέας 
        
 
 

       Βασίλης  Σεβαστής              Παναγιώτης Δημάκος
                    
 
Συνημμένα :  Ωρολόγιο  πρόγραμμα  
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Παμπελοποννησιακό Στάδιο – Ε.Σ.Κ.Α.Ν.– Ε.Ο.Κ.Κ.Α.- Κεντρική Eπιτροπή Kριτών – Ε.Ρ.Τ.    
 
Εσωτερική  διανομή Σ.Ε.Γ.Α.Σ.: 
Επιτροπές ανάπτυξης  και  αγώνων - Ε.Σ.Τ.Α. -  Λογιστήριο -   Γραφείο  τύπου  - Στατιστική -   
Υγειονομική υπηρεσία. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ (Α-Γ)  
ΩΡΟΛΟΓΙΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   

ΣΑΒΒΑΤΟ  12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010   

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/Γ 
Προκριματικός-Αγώνα Επιλογής- 
ΤΕΛΙΚΟΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

          

09.00 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ  50.00μ.   ΠΡ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

09.30 ΕΠΙ   ΚΟΝΤΩ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ  3.60μ.     

09.30 ΥΨΟΣ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ  2.08μ.   2 group 

09.30 ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ  15.40μ.   2 group 

09.45 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Γ Αγώνας Επιλογής-ΟΡΙΟ 44.00μ.     

09.45 100μ.  Εμπόδια Γ Προκριματικες  Σειρές   

10.00 110μ. εμπόδια Α Προκριματικες  Σειρές   

10.30 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 16.40μ.     

10.30 100μ. Γ Προκριματικες  Σειρές   

10.50 100μ. Α Προκριματικες  Σειρές   

11.00 ΜΗΚΟΣ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ  5.90μ.   2  group 

11.15 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 62.00μ.   

11.15 400μ. Γ Προκριματικες  Σειρές   

11.35 400μ. A Προκριματικες  Σειρές   
 
 

17.00 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.10 ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.00 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.05 100μ.  εμπόδια  Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.15 ΥΨΟΣ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.20 110μ. εμπόδια  Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.35 100μ.  Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.45 100μ.  Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.50 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.55 ΜΗΚΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

20.00 400μ.  Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

20.10 400μ.  Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

20.20 1.500μ. Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

20.30 1.500μ. Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

20.30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

20.45 3.000μ. Steeple   Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

21.00 3.000μ. Steeple   Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

21.20 4 X 100μ.  Γ ΤΕΛΙΚΕΣ   ΣΕΙΡΕΣ   

21.45 4 X 100μ.  Α ΤΕΛΙΚΕΣ   ΣΕΙΡΕΣ   
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          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ &ΝΕΩΝ (Α-Γ)  

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ   

   ΚΥΡΙΑΚΗ  13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

          

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/Γ 
Προκριματικός-Αγώνα Επιλογής- 
ΤΕΛΙΚΟΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

08.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ  58.00μ.   ΠΡ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

09.00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 4.70μ.     

09.00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 12.80μ.   2  group 

09.00 ΥΨΟΣ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 1.70μ.   2  group 

09.15 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 50.00μ.     

09.15 400μ. εμπόδια Γ Προκριματικες  Σειρές   

09.35 400μ. εμπόδια Α Προκριματικες  Σειρές   

10.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 13.80μ.     

10.00 800μ. Γ Προκριματικες  Σειρές   

10.20 800μ. Α Προκριματικες  Σειρές   

10:30 ΜΗΚΟΣ Α Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 7.50μ.   2  group 

10.45 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γ Αγώνας Επιλογής- ΟΡΙΟ 46.00μ.     

10.45 200μ. Α Προκριματικες  Σειρές   

11.10 200μ. Γ Προκριματικες  Σειρές   

16.15 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

17.00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

17.00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

17.40 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.00 400μ. εμπόδια Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.10 ΥΨΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.15 400μ. εμπόδια Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.25 200μ.  Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.35 200μ.  Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.40 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.40 ΜΗΚΟΣ Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.45 800μ. Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

18.55 800μ. Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.05 5.000μ. Α ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.10 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.25 5.000μ. Γ ΤΕΛΙΚΟΣ   

19.55 4 X 400μ.  Γ ΤΕΛΙΚΕΣ   ΣΕΙΡΕΣ   

20.15 4 X 400μ.  Α ΤΕΛΙΚΕΣ   ΣΕΙΡΕΣ   
 


