
                                                                    

 

                                                         

 ΓΙΑΝΝΙΣΑ  31-3-2016 

                                                                                                                             Αξ.Πξση: 59 

                                                                                           Πξνο : 1) ΔΓΑ  

                                                    2) ΔΑ ΔΓΑ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

                                                                                     (ΜΟΝΟ σκαηεία Πηεξίαο-Ηκαζίαο)             

         3) ΔΑ ΔΓΑ Θεζ/λίθεο 

4) ΤΝΓΔΜΟ ΚΡΙΣΧΝ 

5) Α΄ΓΑΚ ΚΑΣΔΡΙΝΗ 

            

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ & πλζέησλ ΠΚ Α’ 
 

   Η ΔΑ ΔΓΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  πξνθεξύζζεη ην ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ 

ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΣΙΒΟΤ ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ (Β’ Αγσληζηηθή Φάζε) & 

πλζέησλ ΠΚ Α’ ηνπ  2νπ Οκίινπ, κεηαμύ ησλ ζπιιόγσλ ησλ ΔΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΜΟΝΟ ΧΜΑΣΔΙΑ Πηεξίαο-Ηκαζίαο) θαη ΘΔ/ΝΙΚΗ,  ζύκθσλα κε 

ηε Γεληθή Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ 2016 θαη ηελ Κεληξηθή Πξνθήξπμε ηνπ 

Γηαζπιινγηθνύ Πξσηαζιήκαηνο Α-Γ & πλζέησλ ΠΠ-ΠΚ Α’ ηνπ ΔΓΑ,  κε ηνπο εμήο 

όξνπο : 

1. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :              ΚΤΡΙΑΚΗ 08  ΜΑΨΟΤ 2016 

 

2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ :  Α’ ΓΑΚ Καηεξίλεο 

 
3. ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ :  

ΑΝΓΡΧΝ :  

ΓΡΟΜΟΙ :   200κ - 800κ - 5000κ  - 400 εκπ. - 4 Υ 400κ 

ΑΛΜΑΣΑ :  ΜΗΚΟ – YΦΟ 

ΡΙΦΔΙ :     ΑΚΟΝΣΙΜΟ - ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  



 

 

ΓΤΝΑΙΚΧΝ : 

ΓΡΟΜΟΙ :  200κ - 800κ – 5000κ - 400 εκπ. - 4 Υ 400κ.                              

ΑΛΜΑΣΑ :  TΡΙΠΛΟΤΝ –ΤΦΟ  

ΡΙΦΔΙ :     ΑΚΟΝΣΙΜΟ  

 
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α’ :  
ΠΔΝΣΑΘΛΟ : (80 εκπ – ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ - 600κ) 

 
4. ΗΛΙΚΙΔ :  

 

 
ΑΝΓΡΔ-ΓΤΝΑΙΚΔ : Γελλεκέλνη-εο        ην   1993 & κεγαιύηεξνη-εο      
ΝΔΟΙ-ΝΔΔ : Γελλεκέλνη-εο                      ην   1994-1995-1996 
ΔΦΗΒΟΙ-ΝΔΑΝΙΓΔ : Γελλεκέλνη-εο        ην   1997-1998 
ΠΑΙΓΔ-ΚΟΡΑΙΓΔ : Γελλεκέλνη-εο       ην   1999-2000     
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α’  : Γελλεκέλεο             ην   2001-2002 (κόλν 5αζιν) 

 
5. ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ :  

Α)  ΓΙΑΓΟΥΙΚΑ ΤΦΗ 

ΤΦΟ ΑΝΓΡΧΝ : 1.78, 1.82, 1.84 ,1.86, 1.88, 1.90, &  αλά 2 εθ. 

ΤΦΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ : 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 1.58, & αλά 3 εθ. 

Β)  ΤΦΗ - ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΧΝ 

- 400 κ. εκπ. ΑΝΓΡΧΝ : 10 εκπ. Ύςνο 0,91 κ , 1ν εκπ. από αθεηεξία 45,00 κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 35,00 κ., ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 40,00 κ. 

- 400 κ. εκπ. ΓΤΝΑΙΚΧΝ  : 10 εκπ. Ύςνο 0,76 κ , 1ν εκπ. από αθεηεξία 45,00κ., 

ελδηάκεζε απόζηαζε 35,00 κ., ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 40,00 κ. 

- 80 κ εκπ.  ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α’  :  8 εκπ. Ύςνο 0,76 κ , 1ν εκπ. από αθεηεξία 

13,00κ., ελδηάκεζε απόζηαζε 8,00 κ., ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 11,00 κ.       

Γ)  ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΦΔΧΝ – ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΑΙΡΑ ΔΙΚΟ ΦΤΡΑ ΑΚΟΝΣΙΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 7,260 kg 2 kg 7,260 kg 800 gr 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ 4 kg 1 kg 4 kg 600 gr 

ΠΚ Α’ 3 kg   500 gr 
 

   



 

 Σα αγσλίζκαηα Ρίςεσλ ζα δηεμαρζνύλ κε όξγαλα ηεο δηνξγαλώηξηαο αξρήο. Όζνη 

αζιεηέο-ηξηεο ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθά ηνπο όξγαλα, ζα πξέπεη κία ώξα 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο λα ηα παξαδώζνπλ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ζηνλ 

Έθνξν ξίςεσλ ή ηνλ Γπκλαζίαξρν .  

Γ) ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΙΜΑΣΧΝ 

- Οη δξόκνη 800κ, 5000κ, 400 εκπ, 10000κ Βάδελ θαη 4 Υ 400κ, ζα δηεμαρζνύλ ζε 

Σειηθό ή ζε Σειηθέο εηξέο  

- Σα Άικαηα & νη Ρίςεηο ζε Σειηθνύο όπσο πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί. 

- Ο δξόκνο ησλ 200κ ζα δηεμαρζεί κε πξνθξηκαηηθέο ζεηξέο θαη Σειηθό ή Σειηθέο 

εηξέο, σο εμήο : 

Αγώνιζμα 
σμμεηέτονηες 

Αθληηές - Αθλήηριες 

Προκριμαηικός 
-ΣΔΛΙΚΟ 

-ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 

ειρές 
Θέζη + 

Δπίδοζη 
 

 

200μ. 

Μέτρι 8   ΣΔΛΙΚΟ 

9-16   2 ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 

17-24 3 1+5 ΣΔΛΙΚΟ 

25-32 4 2+8 2 ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 

33-40 5 2+6 2 ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 

41-48 6 1+10 2 ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 

49-56 7 1+9 2 ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 

57-64 8 1+8 2 ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 
- ηελ πεξίπησζε ησλ 2 Σειηθώλ εηξώλ νη θαηαλνκή ησλ πξνθξηζέλησλ ζα γίλεη 

βάζε ρξόλνπ σο εμήο : Α’ Σειηθή ζεηξά (1-4 & 9-12), Β’ Σειηθή εηξά (5-8 & 13-16) 

 
6, ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ :   

   Σα σκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο κε απεξηόξηζην 

αξηζκό αζιεηώλ-ηξηώλ ζε θάζε αγώληζκα θαη κε κία νκάδα ζε θάζε 

ζθπηαινδξνκία.  

Κάζε Αζιεηήο-ηξηα (θαη νη Παίδεο-Κνξαζίδεο) κπνξεί λα αγσληζηεί 

ζπλνιηθά θαη ζηηο 2 Φάζεηο ηνπ Γηαζπιινγηθνύ Πξσηαζιήκαηνο ζε 2 

Αηνκηθά Αγσλίζκαηα & 1 θπηαινδξνκία ή ζε 1 Αηνκηθό Αγώληζκα θαη 

2 θπηαινδξνκίεο 

             Δ ΚΑΘΔ ΦΑΗ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΓΧΝΙΘΔΙ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΟ Δ ΓΤΟ        

ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ.  



Δηδηθά νη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο Παίδσλ – Κνξαζίδσλ ζηελ Β’ Φάζε 

ζπκκεηέρνπλ ζηα παξαθάησ αγσλίζκαηα 

 ΠΑΙΓΔ 1999 : 200κ – 800κ – 5000κ  - 400 εκπ  

                                  4 Υ 400κ - ΜΗΚΟ  – ΤΦΟ -  ΑΚΟΝΣΙΜΟ                                                        

               ΠΑΙΓΔ 2000 : 200κ – 800κ  - 4 Υ 400κ  

                                   ΜΗΚΟ - ΤΦΟ                                

               ΚΟΡΑΙΓΔ 1999 : 200κ – 800κ – 5000κ  – 400 Δκπ  

                                              4 Υ 400κ  – ΣΡΙΠΛΟΤΝ – ΤΦΟ 

                                              ΑΚΟΝΣΙΜΟ                                    

               ΚΟΡΑΙΓΔ 2000 : 200κ – 800κ – 400 εκπ – 4 Υ 400κ   

                                              ΣΡΙΠΛΟΤΝ - ΤΦΟ   

     * Οη Παίδεο – Κνξαζίδεο πνπ γελλήζεθαλ ην 1999 κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ή  ζηα 5.000κ  ή ζηα 3.000κ Φ.Δ. 

 (δειαδή όζνη-εο αγσλίζηεθαλ ζηελ Α’ Φάζε ζηα 3000κ Φ.Δ. δελ κπνξνύλ λα 

δεισζνύλ θαη λα αγσληζηνύλ ζηε Β’ Φάζε ζηα 5000κ.) 

 

       ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α’ 2001-2002 : ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΔΝΣΑΘΛΟ 

 

                                                                                                       

ΗΜΔΙΧΗ: Δηδηθά γηα ηα αγσλίζκαηα ησλ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΧΝ   ηα ζσκαηεία έρνπλ 

δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αζιεηέο –ηξηεο πνπ είλαη δεισκέλνη-εο κόλν ζηα 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ηνπο   (κέρξη 2 αηνκηθά) κε ηελ πξνϋπόζεζε όκσο νη 

αζιεηέο –ηξηεο απηνί θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο  ζηε θπηαινδξνκία δε ζα ππεξβνύλ 

ηνλ αλώηεξν αξηζκό αγσληζκάησλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο . 

Αθληηές –ηριες ποσ αγωνίζονηαι ΜΟΝΟ ζηις Σκσηαλοδρομίες αναθέρονηαι 

σποτρεωηικά ζηη δήλωζη ζηο αγώνιζμα ηης Σκσηαλοδρομίας. 

Απαγνξεύεηαη ξεηά ε δήισζε ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ ζε πεξηζζόηεξα αγσλίζκαηα από 

απηά πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ πξνθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δήισζε γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζιεηή-ηξηα ζα ζεσξείηαη σο κε γελόκελε. 

ηνπο αγώλεο δηθαίσκα έρνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ δύλακε ησλ 

σκαηείσλ-κειώλ ηνπ ΔΓΑ ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία  ππνπξγηθή απόθαζε << 

πεξί εγγξαθήο αζιεηώλ >>. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα αμηνινγνύκελα πξσηαζιήκαηα (Παλειιήληα θαη 

Γηαζπιινγηθά) απαηηείηαη ππνβνιή δήισζεο  ζπκκεηνρήο κε ηελ νπνία ην ζσκαηείν 

δειώλεη ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΧ όηη απνδέρεηαη ηνπο  όξνπο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

πξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ ηνπ .Δ.Γ.Α.. 

 
 
 



7. ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Θα ηζρύζνπλ όξηα επίδνζεο θαη΄ αγώληζκα πνπ πξέπεη λα πεηύρνπλ νη 

αζιεηέο-ηξηεο ζηνλ Σειηθό ή Σειηθέο ζεηξέο γηα λα βαζκνινγεζνύλ θαη λα πάξνπλ 

βαζκνύο αμηνιόγεζεο ηα ζσκαηεία ηνπο . 

ηνπο αγώλεο ζα ηζρύζνπλ όξηα πνπ αληηζηνηρνύλ γηα επηδόζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζε 

ζηίβν από ειαζηηθό ηάπεηα . 

Οη βαζκνί πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο θάζε ζσκαηείνπ ζα 

ππνινγηζζνύλ γηα ηελ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ηνπ σκαηείνπ , πξνζηηζέκελνη ζηνπο βαζκνύο 

πνπ ζα πάξεη απηό θαη από ηα ππόινηπα Γηαζπιινγηθά Πξσηαζιήκαηα ηνπ 2015.  

ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α’ ΠΔΝΣΑΘΛΟ 

  Όξην βαζκνιόγεζεο :   2500   βαζκνί 

  Όξην πςειήο πξηκνδόηεζεο :    2950  βαζκνί 

Η βαζκνιόγεζε ησλ πλζέησλ ΠΠ & ΠΚ Α΄ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Νέν ύζηεκα 

Βαζκνιόγεζεο ηνπ 2015. 

 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ & ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ  Α’ (ΠΔΝΣΑΘΛΟ) 
 

    Γηα  θάζε  κία  από  ηηο  δύν  θαηεγνξίεο  ηνπ  πξσηαζιήκαηνο ζα ηζρύζεη 

ρσξηζηή  βαζκνινγία όπνπ  ζα  βαζκνινγνύληαη,  ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 

παξαθάησ,  «αζιεηέο – ηξηεο θαη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο», κε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη ζα πεηύρνπλ ην όξην βαζκνιόγεζεο. 

    Δάλ  νη  αζιεηέο - ηξηεο  ή  νη  νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο  πνπ  ζα  πεηύρνπλ ην  

όξην  είλαη  ΓΔΚΑΞΙ ( 16 ), ε  βαζκνινγία  ζηα  αηνκηθά  αγσλίζκαηα  ζα  είλαη 13 

– 11 – 10 – 9 – 8 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 θαη ζηηο  

ζθπηαινδξνκίεο  26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2. 

   Δάλ  όκσο  νη  αζιεηέο - ηξηεο  ή  νη  νκάδεο  πνπ  πέηπραλ ηα όξηα είλαη  

ιηγόηεξεο  από δώδεθα  (12), ηόηε  ε  θιίκαθα  ησλ  βαζκώλ  πνπ  ζα δίλνληαη  ζα  

είλαη  θζίλνπζα  πξνο ηα  θάησ, δηαηεξνύκελεο  ηεο  δηαθνξάο  ησλ  βαζκώλ ηνπ  

πξώηνπ  από  ην  δεύηεξν  ληθεηή  ( 2 β.  ζηα  αηνκηθά  θαη  4 β.  ζηηο  

ζθπηαινδξνκίεο ).  

Γειαδή  :    

ΔΑΝ ΠΔΣΤΥΟΤΝ ΣΑ 

ΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ 
 

ΣΑ  ΑΣΟΜΙΚΑ 

 

ΣΙ   ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΔ 

16 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2 

15 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2 

14 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2 



13 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2 

12 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 

11 12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 

10 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2 

9 10-8-7-6-5-4-3-2-1 20-16-14-12-10-8-6-4-2 

8 9-7-6-5-4-3-2-1 18-14-12-10-8-6-4-2 

7 8-6-5-4-3-2-1 16-12-10-8-6-4-2 

6 7-5-4-3-2-1 14-10-8-6-4-2 

5 6-4-3-2-1 12-8-6-4-2 

4 5-3-2-1 10-6-4-2 

3 4-2-1 8-4-2 

2 3-1 6-2 

1 2 4 

      
 ►  ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ  θάζε αζιεηήο - ηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο πνπ 

πεηπραίλεη ην όξην βαζκνιόγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 16ε ζέζε, ζα παίξλεη 

ΔΝΑ (1) βαζκό ζηα αηνκηθά θαη ΓΤΟ (2) βαζκνύο ζηηο ζθπηαινδξνκίεο. 

Π.ρ. Δάλ νη αζιεηέο-ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνύ ζα πεηύρνπλ ην όξην 

ζε θάπνην αγώληζκα είλαη 18, ηόηε ζα βαζκνινγεζνύλ-αμηνινγεζνύλ θαη νη 18 σο 

εμήο:13 – 11 – 10 – 9 - 8 - 7– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 - 1 - 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 θαη γηα ηηο 

ζθπηαινδξνκίεο ζα ηζρύζεη ε αληίζηνηρε θιίκαθα βαζκνινγίαο 26 – 22 – 20 – 18 

– 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2. 

       Θα  ηζρύζεη  θαη  θέηνο  ην  ζύζηεκα  πξηκνδόηεζεο  πςειώλ  επηδόζεσλ  

γηα  ην  δηαζπιινγηθό  πξσηάζιεκα αλδξώλ – γπλαηθώλ. Έηζη  νη  αζιεηέο - ηξηεο  

πνπ  ζα  πεηύρνπλ  επηδόζεηο  ίζεο  ή  θαιιίηεξεο  από  απηέο  ηνπ  πίλαθα  

πξηκνδόηεζεο πςειώλ επηδόζεσλ, ζα  παίξλνπλ  ηνπο  αλώηεξνπο  βαζκνύο  

ηεο  βαζκνινγηθήο  θιίκαθαο, αλάινγα θαη κε ηε ζέζε θαηάηαμεο ηνπο  θαη 

αλεμάξηεηα  από  ην  πόζνη  αζιεηέο -ηξηεο ή νκάδεο  πέηπραλ  ην  όξην  ζην  

αγώληζκά ηνπο . Δίλαη  απηνλόεην  όηη  νη  ππόινηπνη  αζιεηέο - ηξηεο  ηνπ  

αγσλίζκαηνο  απηνύ πνπ  ζα  πεηύρνπλ  ην  όξην  ζα  παίξλνπλ  ηνπο  βαζκνύο  

ηεο  θζίλνπζαο  θιίκαθαο. 

ηα αγσλίζκαηα πνπ δηεμάγεηαη πξνθξηκαηηθόο, ε πξηκνδόηεζε ζηε 

βαζκνινγία, πξνθύπηεη από ηνλ Σειηθό ηνπ αγσλίζκαηνο.        

      Με  βάζε  ηνλ  παξαπάλσ  ηξόπν  βαζκνινγίαο  ζα  αλαθεξύζζεηαη, ληθεηήο 

      ζύιινγνο  θαηά θαηεγνξία  πξσηαζιήκαηνο  (π.ρ.  Νηθεηήο  ύιινγνο  ζην 

       Γηαζπιινγηθό  Πξσηάζιεκα ζηελ θαηεγνξία ΑΝΓΡΧΝ θαη μερσξηζηά ζηελ 

       θαηεγνξία ΓΤΝΑΙΚΧΝ). 



       

       

 
  ΗΜΔΙΧΗ: 

   ► 1) Όπσο αλαθέξεηαη  ζηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό εγγξαθώλ – κεηαγξαθώλ, 

γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ αζιεηώλ – ηξηώλ πνπ παίξλνπλ κεηαγξαθή ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 5. παξ. 3 (κεηνίθεζε ιόγσ εγγξαθήο ζε αλώηεξν ή αλώηαην δεκόζην 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα)   θαη παξ. 4 α.β. (κεηνίθεζε γηα ιόγνπο επαγγεικαηηθνύο) 

ηζρύνπλ ηα παξαθάησ:  

«Γηα ηηο ηξεηο (3) πξώηεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

κεηαγξαθήο, νη βαζκνί αμηνιόγεζεο από ηηο δηαθξίζεηο ηνπ αζιεηή ζηα δηαζπιινγηθά 

θαη παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ζηίβνπ ζα κνηξάδνληαη ζηα δύν ζσκαηεία». 

     ► 2) «Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο ησλ αζιεηώλ πνπ ζα 

απνθηώληαη κεηά από πξνζθπγή ζην ΑΔΑΓ θαίηνη είρε απνξξηθζεί ε αίηεζε 

κεηαγξαθήο ηνπο από ηελ επηηξνπή κεηαγξαθώλ». 

 
 
 
9. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ ζα ππνβάιινληαη ην αξγόηεξν 

κέρξη ηελ  ΣΔΣΑΡΣΗ 04/05/2016 ειεθηξνληθά ζηα e-mail : eassegaskm@gmail.com 

ζην εηδηθό ζπλεκκέλν έληππν ηεο πξνθήξπμεο . Μεηά ηελ παξέιεπζε  ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ΓΔΝ ζα επηηξαπεί θακία αιιαγή γηα θαλέλαλ ιόγν. Οη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα 

νξηζηηθνπνηνύλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κε απηνπξόζσπε παξνπζία ζηελ Γξακκαηεία ησλ 

αγώλσλ , 45' πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγσλίζκαηόο ηνπο, κε επίδεημε ηνπ αηνκηθνύ 

δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ζθξαγηζκέλν από γηαηξό όπσο νξίδεη ν λόκνο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΓΔΚΣΗ Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ 

ηνπ ζσκαηείνπ. 

   ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζπιιόγσλ πξνο ηνπο νξγαλσηέο , πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ην ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ , ην ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ , ν 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΛΣΙΟΤ ΔΓΓΡΑΦΗ ζηνλ ΔΓΑ θαζώο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 

πξνπνλεηή. 

   Σηο δειώζεηο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ν Πξόεδξνο θαη ν  Γεληθόο Γξακκαηέαο 

ηνπ ζσκαηείνπ 
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10. ΔΠΑΘΛΑ 
     ηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο-εο ληθεηέο-ηξηεο ηεο Σειηθήο Καηάηαμεο ζα απνλεκεζνύλ 

Μεηάιιηα θαη Γηπιώκαηα 

 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

   Έμνδα κεηαθίλεζεο ζηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα 2016 ζα δνζνύλ κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ζα ππάξμεη ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, επαξθήο πξόζζεηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ .Δ.Γ.Α.. από ηελ πνιηηεία.  

  ε πεξίπησζε πνπ δνζνύλ από ην .Δ.Γ.Α.. έμνδα κεηαθίλεζεο, ην πιαίζην 

θάιπςεο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1) Γηα ηα ζσκαηεία πνπ απέρνπλ κέρξη 60 ρηιηόκεηξα από ην ηόπν δηεμαγσγήο 

ησλ αγώλσλ ΓΔΝ ζα δίλνληαη έμνδα κεηαθίλεζεο. 

2) Γηα ηα ππόινηπα ζσκαηεία θαη γηα ηνπο αζιεηέο πνπ θαηέβαιαλ ηηο ζέζεηο 1ε 

– 3ε θαη πέηπραλ ηα όξηα βαζκνιόγεζεο – θαηαβνιήο εμόδσλ, ζα θαιύπηεηαη 

100%  ΜΟΝΟ Η ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ (εηζηηήξην ιεσθνξείνπ). 

 3) Δπίζεο ζα θαιύπηνληαη αληίζηνηρα θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ ζηηο παξαγξάθνπο 1 – 2, ηα  έμνδα κεηαθίλεζεο 100% (εηζηηήξην 

ιεσθνξείνπ) ΔΝΟ  ζπλνδνύ από θάζε ζσκαηείν, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην 

ζσκαηείν ζα έρεη  έλα ηνπιάρηζηνλ αζιεηή – ηξηα ζηηο ζέζεηο θαηάηαμεο 1ε – 3ε  

ελόο αγσλίζκαηνο (πνπ θπζηθά πέηπρε θαη ηα όξηα βαζκνιόγεζεο  – 

θαηαβνιήο εμόδσλ) θαη ην ζσκαηείν ζπκκεηείρε ζηνπο αγώλεο κε 3 

ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο – ηξηεο ζπλνιηθά. 

 
12. ΓΔΝΙΚΑ  
 α) ηνπο  αγώλεο ζα ηζρύζνπλ νη θαλνληζκνί ζηίβνπ 2016-17      

 β) Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ΔΚΣΟ ΤΝΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 γ) Σα Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα απνηεινύλ πξόθξηζε θαη ζπλέρεηα γηα ηα 

      Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. Η πξόθξηζε θαη ζπλέρεηα αθνξά όια αλεμαηξέησο ηα 

      αγσλίζκαηα, αλεμάξηεηα από ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο ηνπο (απνζηάζεηο 

      βάξε νξγάλσλ – ύςε εκπνδίσλ). 

  δ) Όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε ζα ιύλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε       

      ησλ αγώλσλ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν ησλ Αγώλσλ. 

 



 

  ε) Σερληθόο Τπεύζπλνο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ν Tερληθόο ύκβνπινο  ηεο  ΔΑ 

      ΔΓΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ θ. Υαηδεβαζηιείνπ Υξήζηνο 

 
13. ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 
   Οη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί από γηαηξό κε επζύλε θαη θξνληίδα ηνπ 

ζσκαηείνπ ηνπο κέρξη θαη έλα ρξόλν πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα θαη λα 

πηζηνπνηείηαη ε άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο. 

Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί 

πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο. 

Η πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ δειηίνπ θαη ην νπνίν ζεσξείηαη από 

λνκαξρηαθό λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή αγξνηηθό ηαηξείν ή πγεηνλνκηθή ζηξαηησηηθή 

κνλάδα ή από έρνληεο νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ην Γεκόζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ηαηξνύο. Σν 

δειηίν πγείαο ηζρύεη γηα (1) έηνο από ηελ ζεώξεζή ηνπ. 

Τπεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο είλαη νη εθπξόζσπνη ησλ 

ζσκαηείσλ. 

Οη ππεύζπλνη ηεο αίζνπζαο θιήζεο ζα ειέγρνπλ ηα δειηία ησλ αγσληδνκέλσλ 

θαη δελ ζα θαηαρσξνύλ ζηα πηλάθηα θαλέλα αζιεηή ηνπ νπνίνπ ην δειηίν δελ 

είλαη ζεσξεκέλν ηαηξηθώο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 
14. ΚΤΡΧΔΙ-ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 
   Η Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζσζηήο δηεμαγσγήο ησλ Γηαζπιινγηθώλ θαη Παλειιελίσλ 

Αγώλσλ απνηειείηαη από ππεξεζηαθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο θαη ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο κε πξόεδξν έλα κέινο ηνπ Γ ηνπ ΔΓΑ . 

Έηζη , εθηόο ησλ αθπξώζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ 

γηα δηαθόξνπο ιόγνπο , (αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή , κε βάζε ηελ Γεληθή ή ηελ Δδηθή 

πξνθήξπμε ή ην Γεληθό Καλνληζκό νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ ) ,  

ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη κεηά ην πέξαο ησλ αγώλσλ , από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ .Οη 

θπξώζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη είλαη :  

 

1. Ο αζιεηήο-ηξηα ηηκσξείηαη κε έλα (1) ρξόλν απνθιεηζκό από όιεο ηηο 

δηνξγαλώζεηο  

.2. Ο ζύιινγόο ηνπ ράλεη ΟΛΟΤ ηνπο βαζκνύο ησλ αγσληζκάησλ , πνπ ν 

     αζιεηήο-ηξηα  έιαβε κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα . ηηο 

     ζθπηαινδξνκίεο , ράλεη όινπο ηνπο βαζκνύο ηνπ αγσλίζκαηνο  

      3.Ο ζύιινγόο ηνπ ηηκσξείηαη επηπιένλ θαη κε αθαίξεζε είθνζη (-20) βαζκώλ , από 

ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ησλ Γηαζπιινγηθώλ Πξσηαζιεκάησλ.  

  

    



Δηδηθά ζε πεξίπησζε  ΠΛΑΣΟΠΡΟΧΠΙΑ ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΛΧΝΔΣΑΙ Ο ΑΘΛΗΣΗ – ΣΡΙΑ,  ζα ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη 

αληίζηνηρα παξαπάλσ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη επηπιένλ ζα ηζρύνπλ  αθόκα νη 

παξαθάησ θπξώζεηο : 

1)………. 

2)………. 

3) Θα αθαηξνύληαη εθαηό (100) βαζκνί από ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ησλ 

Γηαζπιινγηθώλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ ζπγθέληξσζε ην ζσκαηείν . 

         Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΔΝΟ ΧΜΑΣΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ (ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΗΛΧΗ ΣΟΤ ) , 

ΑΤΣΟ ΣΙΜΧΡΔΙΣΑΙ ΜΔ ΑΦΑΙΡΔΗ ΒΑΘΜΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙ ΠΛΔΟΝ ΘΑ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΔΣΑΙ ΣΗΝ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΓΑ 

                                                      

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
     ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 
     1.   ENTΤΠΑ ΓΗΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά την αποστολή των  Δηλώσεων  Σσμμετοτής  και ανάλογα                                    

με τις σσμμετοτές μπορεί να γίνει αλλαγή τοσ προγράμματος . 
 

 

 

 

 

 

 

    ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΙΚΧΝ (Β' Φάζε) 

ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΤΝΘΔΣΧΝ ΠΚ Α' 
 2νο ΟΜΙΛΟ - ΚΑΣΔΡΙΝΗ – ΚΤΡΙΑΚΗ  08 ΜΑΨΟΤ 2016 
 

    ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  

    
ΧΡΑ ΓΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΦΔΙ 
15:00 80 εμπ ΠΚ Α' 5αθλο 

  15.30  ΜΗΚΟ ΠΚ Α' 5αθλο  ΦΑΙΡΑ  Α 
15:40 200μ  Γ (Προκριματικός) 

 
ΑΚΟΝΣΙΟ  Γ 

16:00 200μ  Α (Προκριματικός) ΤΨΟ  Γ    
16:20 400μ  ΕΜΠ   Γ 

 
  

16:30 400μ  ΕΜΠ   Α 
  16:40 800μ  Γ     

16:50 800μ  Α ΜΗΚΟ  Α  ΑΚΟΝΣΙΟ  Α   
17:00 5000μ  Γ 

 
ΦΑΙΡΑ ΠΚ Α' 5αθλο 

17:20 5000μ  Α       
17:40 200μ  Γ (Σελικός)    
18:00 200μ  Α (Σελικός) ΤΨΟ Α    
18:30 

 
TΡΙΠΛΟΤΝ  Γ ΑΚΟΝΣΙΟ ΠΚ Α' 5αθλο 

19:40 4 Χ 400μ  Γ     
19:50 4 Χ 400μ  Α     
20:00 600μ ΠΚ Α' 5αθλο     

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 



 



 

 

 

 

 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ 
 
 


