
 

ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 

 

Ο ΓΣ Πίνδαρος Θηβών και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Θηβαίων  και  τον ΣΕΓΑΣ, προκηρύσσουν Αγώνες 
Στίβου, µε την επωνυµία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ 2017» σύµφωνα µε 
τους παρακάτω όρους : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ∆ηµοτικό Στάδιο Θηβών. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:  Όπως στο ωρολόγιο πρόγραµµα  

ΗΛΙΚΙΕΣ:   Σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του ΣΕΓΑΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές-τριες που ανήκουν στην 
δύναµη του ΣΕΓΑΣ, σύµφωνα µε τους όρους της Γενικής προκήρυξης 
του 2017. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές-τριες που επιθυµούν να 
λάβουν µέρος στους Αγώνες θα πρέπει να δηλώσουν την συµµετοχή 
τους, µε το αρχείο (excel) που επισυνάπτεται, στο email της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας stibos04@otenet.gr µέχρι την Κυριακή 
25 Ιουνίου 2017. Μετά το πέρας της προθεσµίας ουδεµία δήλωση θα 
γίνει δεκτή. Στο αρχείο δηλώσεων συµµετοχής (excel) 
συµπληρώνονται υποχρεωτικά όλες οι στήλες και ιδιαίτερα η 
επίδοση (φετινή ή περυσινή). 



ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ : Στους 
Αγώνες τα όργανα ρίψεων, τα ύψη και οι αποστάσεις των εµποδίων θα 
είναι αυτά των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών. 

ΕΠΑΘΛΑ : Στους τρεις (3) πρώτους-τες νικητές-τριες κάθε αγωνίσµατος 
θα απονεµηθούν ∆ιπλώµατα και Μετάλλια. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ∆εν θα καλυφθούν έξοδα µετακίνησης. Παρα µόνο για 
τους αθλητές – τριες που προέρχονται από αποµακρυσµένες περιοχές θα 
καλυφθούν  τα έξοδα διαµονής-διατροφής τους εφόσον έχει προηγηθεί η 
έγκριση της συµµέτοχης και αποζηµίωσης τους από τον υπεύθυνο του 
αγώνα. Τηλ. 6974666010 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ : Οι αθλητές-τριες πρέπει 45́  τουλάχιστον πριν 
από την έναρξη κάθε αγωνίσµατος, να παρουσιάζονται στην αίθουσα 
κλήσης αυτοπροσώπως για να δηλώσουν την παρουσία τους. Στους 
αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισµοί του ΣΕΓΑΣ τελευταίας έκδοσης. 
Τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων θα είναι ο Κωνσταντίνος Μπουλούκος, 
Τεχνικός Σύµβουλος της ΕΑΣ Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας. Τα αρχικά 
και διαδοχικά ύψη στα άλµατα (ύψος-κοντώ) θα καθοριστούν από τον 
τεχνικό υπεύθυνο των αγώνων, ανάλογα µε τις συµµετοχές των αθλητών-
τριών. 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων 
οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν 
από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών 
είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη 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 ΝΠ∆∆ Ιατρούς αλλά και ιδιώτες. Υπεύθυνοι για την 
τήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι οι εκπρόσωποι των σωµατείων. Το 
δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη  θεώρησή του. ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-
ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. 

Με αθλητικούς χαιρετισµούς 

Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραµµατέας 

Κοκοντίνης Ευάγγελος   Τσούγκα ∆ήµητρα 




