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ΤΗΝ ΕΠΑΚΑΒ 2005/ 2017 
ΑΘΗΝΑ 

 Κοινοποίηση : κ. Καϊζίδη Μαηθαίο,  
Τετν. Σύμβοσλο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεζζαλονίκης. 

 

ΘΔΜΑ :        Βαθμολογία Πανελληνίων ππωταθλημάτων ανοιστού στίβος. 

 
Κύριε Πρόεδρε 
 ην εγρεηξίδην ηνπ ΔΓΑ «Σερληθέο Γηαηάμεηο» πνπ εθδίδεηαη θάζε ρξόλν από ην Γξα-

θείν Αλάπηπμεο ππάξρεη κηα δηάηαμε πνπ θαηά ηελ θξίζε καο, αδηθεί ηνπο Αζιεηέο ησλ αγσλη-

ζκάησλ Κνλίζηξαο -Field Events- (Ρίπηεο & Άιηεο).  Ζ αδηθία απηή έρεη επηπηώζεηο ζηε βαζκν-

ινγία ησλ ζσκαηείσλ θαη ζηελ εηήζηα αμηνιόγεζε απηώλ.  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ   (2005,  ζειίδα 20). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ    Δ΄ 

12)     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

• ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΙΒΟΤ 

Α)    Ζ βαζκνινγία ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ζα είλαη :    13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.  

Β)    Ζ βαζκνινγία ζηηο ζθπηαινδξνκίεο ζα είλαη:   26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2.  

Βαζκνινγνύληαη δειαδή νη 12 πξώηνη αζιεηέο-ηξηεο ή νκάδεο κε ηελ απαξαίηεηε βέβαηα πξνϋπόζεζε λα επηηύ-

ρνπλ ηα όξηα βαζκνιόγεζεο θαη θαηαβνιήο εμόδσλ ζηνλ πξνθξηκαηηθό ή ζηνλ ηειηθό ηνπ αγσλίζκαηνο. 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ζε όζα αγσλίζκαηα δηεμάγεηαη πξνθξηκαηηθόο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηειηθόο : 

Όηαλ ζηνλ ηειηθό έλαο ή πεξηζζόηεξνη αζιεηέο-ηξηεο ή νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο δελ ηεξκαηίζνπλ ή δε ζπκκεηέ-

ρνπλ ή θάλνπλ άθπξεο πξνζπάζεηεο, όπσο επίζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ από ηνλ θαλνληζκό δελ ππάξρεη θα-

ηάηαμε αζιεηή-ηξηα, απηνί ΓΔ ζα βαζκνινγνύληαη. 

Οη αληίζηνηρνη βαζκνί δε ζα δίλνληαη ζε θαλέλα άιιν αζιεηή ή νκάδα θαη ε βαζκνινγία γηα ηα αγσλίζκαηα δξό-

κσλ  (πνπ δηεμάγεηαη ηειηθόο κε ηε ζπκκεηνρή  (8) νθηώ αζιεηώλ ή νκάδσλ), ζα ζπλερίδεηαη γηα ηηο ζέζεηο 9 – 12 

από ηνλ πξνθξηκαηηθό κε ηνπο βαζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο. 

Παξάδεηγκα 1ν : ηνλ ηειηθό ησλ 200 κ. ηεξκάηηζαλ 6 από ηνπο 8 αζιεηέο. 

Ζ βαζκνινγία έρεη σο εμήο: 13-11-10-9-8-7 γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ ηειηθνύ θαη 4-3-2-1 γηα ηνπο θαιύηεξνπο αζιε-

ηέο ηνπ πξνθξηκαηηθνύ πνπ δελ πξνθξίζεθαλ ζηνλ ηειηθό θαη θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 9-12 από ηελ επίδνζή ηνπο 

ζηνλ πξνθξηκαηηθό. 

Παξάδεηγκα 2ν : ηνλ ηειηθό ησλ 10.000 κ  από ηνπο 18 αζιεηέο πνπ ηεξκάηηζαλ πέηπραλ ην όξην βαζ-

κνιόγεζεο θαη θαηαβνιήο εμόδσλ ΜΟΝΟ νη 10. 

Ζ βαζκνινγία έρεη σο εμήο : 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3. 

Παξάδεηγκα 3ν : ηνλ ηειηθό ηεο ζθαηξνβνιίαο, από ηνπο 12 αζιεηέο πνπ πξνθξίζεθαλ γηα 

λα αγσληζηνύλ ν έλαο δε ζπκκεηείρε, δύν αζιεηέο έθαλαλ κόλν άθπξεο πξνζπάζεηεο θαη 

νη ππόινηπνη ελληά (9) πέηπραλ ην όξην βαζκνιόγεζεο.  
Βαζκνινγνύληαη ΜΟΝΟ νη ελληά (9) αζιεηέο κε ηελ θιίκαθα : 13-11-10-9-8-7-6-5-4. 

mailto:rigas99as@yahoo.com
http://rigas.50webs.com/
mailto:fotkatsi@phed.auth.gr


 2 

 Με ηελ παξνύζα επηζηνιή-κειέηε ζέινπκε λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή όισλ ησλ αλ-

ζξώπσλ ηνπ ζηίβνπ (παξαγόλησλ – πξνπνλεηώλ – αζιεηώλ), ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θαη αλ 

ζπκθσλήζνπκε λα δηνξζώζνπκε ηελ ΑΓΗΚΗΑ πνπ επαλαιακβάλεηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΟΡΙΜΟΙ 

 

ηνλ θαλνληζκό ηνπ ΔΓΑ ππάξρνπλ Όξνη-Λέμεηο πνπ δπζηπρώο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ 

απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε έλλνηά ηνπο θαη νδεγνύλ ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο όπσο: 

1 Ζ δηάηαμε αληηκεησπίδεη κε ηνλ ίδην ηξόπν απηνύο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ, απηνύο πνπ 

θάλνπλ άθπξεο θαη απηνύο πνπ δελ ηεξκαηίδνπλ! 

a. Ο θαλνληζκόο ΔΓΑ  2004-05, άξζξν 180, ζηα ύλζεηα αγσλίζκαηα - γεληθνύο 

όξνπο (ζειίδα 209) νξίδεη όηη:   

……. « Κάζε αζιεηής ποσ δελ πποσπάθησε να ξεκινήσει ή να κάνει μια πποσπάθεια σε 

ένα από τα αγυνίσματα, δελ ζα ηοσ επηηρέπεηαη λα ιάβεη κέρος ζηα επόκελα αγφλίζκαηα 

θαη ζα ζεφρείηαη όηη έτεη εγκαταλείτει ηολ αγώλα. ……»  

i. Με άιια ιόγηα δελ ζπκκεηέρω ή εγθαηαιείπω ηνλ αγώλα ζεκαίλεη όηη 

δελ πξνζπαζώ λα μεθηλήζσ ή λα θάλσ κηα πξνζπάζεηα.  

ii. αθώο ππάξρεη δηαθνξά ζην ΓΔΝ ΤΜΜΔΣΈΥΩ θαη  ζην ΓΔΝ ΣΔΡ-

ΜΑΣΗΕΩ ή ΚΑΝΩ ΑΚΤΡΖ πξνζπάζεηα. 

2 Σηο άρζρο 181-ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑ - Ιζοπαιίες (ζειίδα 167) ζηελ περίπηφζε ηζοπαιίας.  

«….Οη ηζόπαιοη αζιεηές πρέπεη λα επισειπούν άλματα ζε θάζε περίπηφζε, όηαλ επηιύεηαη 

κηα ηζοπαιία. …..» 

i. Σηελ ερώηεζε πότε έναρ αθλητήρ Επισειπεί άλμα;   

ii. Τελ απάληεζε ζα πρέπεη λα ηελ αλαδεηήζεη ο Έθορος ζηε ζειίδα (124 θα-

λνληζκόο 2004-05) θαη ζην άξζξν 142  Γειώζεηο ζπκκεηνρήο.  

ηε εκ. (ii) αλαθέξεη :   

«Η παπάλειτη σςμμετοσήρ εκπερηέτεη παράιεηυε ηες έντιμηρ σςμμετο-

σήρ θαη ηες προζπάζεηας γηα ηο “ες αγυνίζεσθαι”. Ο αρκόδηος Έθορος ζα 

αποθαζίζεη ζτεηηθά ..» 

 

Δίλαη ζαθέο όηη γηα θάζε εξκελεία ησλ άξζξσλ ηνπ θαλνληζκνύ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβα-

ξά ππόςε ν όξνο ηνπ ΓΔΝ ΤΜΜΔΣΔΥΩ, ηνπ ΚΑΝΩ ΑΚΤΡΖ πξνζπάζεηα ή ηνπ ΓΔΝ ΣΔΡ-

ΜΑΣΗΕΩ.  

εκ. : νβαξέο επηπηώζεηο έρνπλ νη παξαπάλσ έλλνηεο θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηεο ηνηρεηώδνπο 

Αζιεηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηνπ ωκαηείνπ (αθνινπζεί 2
ε
 πξόηαζε- Έλζηαζε). 

 

ΕΝΣΑΕΙ - ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

1) ην 1
ν
 Παξάδεηγκα : Πσο κπνξεί λα ζεσξεζεί δίθαην;  Από ηε κηα, ν αζιεηήο πνπ πξν-

θξίζεθε ζηνλ ηειηθό θαη ήδε είλαη ζηνπο 8 θαιύηεξνπο αζιεηέο ησλ 200 κ., αλ ηξαπκα-

ηηζηεί ζηνλ ηειηθό, λα κελ πάξεη νύηε 1 βαζκό, θαη από ηελ άιιε λα βαζκνινγεζνύλ νη 

9
νο

 10
νο

 11
νο

 θαη 12
νο  

αζιεηέο από ηνλ πξνθξηκαηηθό. 

2) Οη αζιεηέο πνπ ζα πάξνπλ ηνπο 4-3-2-1 βαζκνύο αγσλίζηεθαλ ζε έλαλ αγώλα, ηνλ πξν-

θξηκαηηθό. Γηαηί απηόο πνπ πέξαζε ζηνλ Σειηθό λα ρξεηάδεηαη λα πηάζεη ηα όξηα δπν 

θνξέο γηα λα πάξεη ηνπο βαζκνύο έζησ ηνπ ηειεπηαίνπ αζιεηή ηνπ ηειηθνύ; 

3) Από ηνπο 30-40  αζιεηέο ηνπ πξνθξηκαηηθνύ ν αζιεηήο πνπ θαηάθεξε λα πεξάζεη ζηνλ 

ηειηθό ήδε μερώξηζε. Ο αζιεηήο απηόο ζα πξέπεη λα επηβξαβεπηεί ηνπιάρηζηνλ κε ην λα 

ζπκκεηέρεη ζην κνίξαζκα ηωλ βαζκώλ ηνπ ηειηθνύ.  

4) ηνλ Σειηθό ζα αγσληζηνύλ γηα ην πνηνο ζα πάξεη ηνπο 13 βαζκνύο, ηνπο 11, ηνπο 10, 

θ.ν.θ. θαη πνηνο ζα πάξεη ηνλ 1 βαζκό ηνπ ηειεπηαίνπ. Απηόο πνπ ζα ηξαπκαηηζηεί ή πνπ 

ζα θάλεη άθπξεο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα δηθαηνύηαη έζησ ηνλ 1 βαζκό ηνπ ηειεπηαίνπ 

ζηνλ ηειηθό ή ηνπο 5 βαζκνύο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο 8
αδαο 

όηαλ ζπκκεηέρνπλ κόλνλ 8 ζηνλ 

ηειηθό (ππό πξνϋπνζέζεηο). 
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5) ην 3
ν
 Παξάδεηγκα: Πνηα είλαη ε επηβξάβεπζε ηνπ αζιεηή πνπ πέξαζε ζηνλ ηειηθό ησλ 

Παλειιελίσλ αγώλσλ, ίζσο κε ηελ θαιύηεξε επίδνζε θαη πνπ ζηνλ ηειηθό έθαλε άθπξεο;  

Κακία.    Σνλ ζπκπεξηθέξεηαη (ε δηάηαμε) ζαλ λα είλαη ν ηειεπηαίνο αζιεηήο.  

a. Γηαηί ζηνλ παξαπάλσ αζιεηή δίλεη ηα έμνδα (εθόζνλ ζηνλ πξνθξηκαηηθό πηά-

ζεη ηα όξηα βαζκνιόγεζεο θαη θαηαβνιήο εμόδσλ) θαη δελ ηνπ δίλεη θαη ηνπο 

βαζκνύο αμηνιόγεζεο;   

Γηαηί δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά γηα ηελ ίδηα αγσληζηηθή παξνπζία; 

b. Δηδηθά γηα ηα αγσλίζκαηα Κνλίζηξαο (Ρίςεηο & Άικαηα) παξαπιαλά ηνπο 

ππεπζύλνπο ν ΚΑΝΟΝΗΜΟ πνπ ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε θαη ιαλζαζκέλα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «θαηάηαμεο».  

i. ηε ζειίδα 161, άξζξν 180 ηνπ Διιεληθνύ θαλνληζκνύ ΔΓΑ, § 8, 

αλαθέξεη: “…… Δπηδόζεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζε πξνθξηκαηηθό γύξν 

δελ ζα ζεσξνύληαη σο κέξνο ηεο θαηάηαμεο ηνπ ηειηθνύ αγώλα.” 

ii. ην Αγγιηθό θείκελν, Καλνληζκό 2004-05 ηεο IAAF ζην αληίζηνηρν 

άξζξν 180, ζειίδα 127 αλαθέξεη:  “… Performances accomplished in 

a qualifying round shall not be considered as part of the competition 

proper.” 

Λαλζαζκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ κεηάθξαζε ησλ : 

“part of the competition proper.” ην «κέξνο ηεο θαηάηαμεο ηνπ ηειηθνύ αγώλα».  

Πνπζελά δελ αλαθέξεηαη ε ιέμε «θαηάηαμε» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 

 Να πσο δηθαηνινγείηαη ν κεδεληζκόο όζσλ θάλνπλ άθπξεο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηε-

ιηθό εδώ θαη ρξόληα. Παξαζύξνληαη νη ππεύζπλνη από ην δελ ζα ζεσξνύληαη κέξνο ηεο 

θαηάηαμεο !!! ελώ,  

 γηα ηνπο δξόκνπο πνπ δελ αλαθέξεη θάηη παξόκνην (άξζξν 166, ζειίδα 146) νη ε-

πηδόζεηο ηνπ πξνθξηκαηηθνύ έξρνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα δώζνπλ ηνπο βαζκνύο 

ζηνλ 9
ν
, 10

ν
, 11

ν
, θαη 12

ν
 αζιεηή.      ΓΤΟ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΤΟ ΣΑΘΜΑ ; 

 

Δάλ απνδώζνπκε ζσζηά ην Αγγιηθό θείκελν πνπ ζε πεξηπηώζεηο αζπκθσλίαο είλαη απ-

ηό πνπ ππεξηζρύεη, κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο IAAF, ηόηε δελ ππάξρεη θαλέλα θώιπκα λα 

δώζνπκε π.ρ. ζηνλ θαηξνβόιν ή ηνλ επηθνληηζηή ηνπ Σειηθνύ ηνλ βαζκό ηνπ 12
νπ

 πνπ 

δηθαηνύηαη εθόζνλ ζηνλ πξνθξηκαηηθό έπηαζε ηα απαξαίηεηα όξηα. 

 

ΠΡΟΣΑΗ : 

 

Δώζηε ζηομ αθληηή ηοσ ηελικού, ποσ έκαμε άκσρες ή ηρασμαηίζηηκε ηοσς 1 ή 2 

βαθμούς (καηά περίπηωζη) ηοσ ηελεσηαίοσ αθληηή ηοσ Τελικού, εθόζομ ζηομ 

προκριμαηικό έπιαζε ηα όρια.  

Το μα βρεθεί έμας αθληηής-ηρια ζηομ ΤΕΛΙΚΟ ηωμ Παμελλημίωμ αγώμωμ είμαι 

διάκριση. Μημ ηομ σποτρεώμεηαι μα μείμει ζηημ έμαηη θέζη για μα πάρει ηοσς 4 

βαθμούς μόμο από ηομ προκριμαηικό !! 

Αμ και εζείς ηο πιζηεύεηε….. διορθώζηε ηημ ΑΔΙΚΙΑ ποσ γίμεηαι για πολλά 

τρόμια ηώρα. 
Ξαλά         09.06.2013 

Καη Ξαλά  27.07.2015 

Καη μαλά    23.11.2017 ... 

Μέρξη λα πάξω ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΜΔΝΗ απάληεζε από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ ΔΓΑ 

Με αζιεηηθνύο Υαηξεηηζκνύο 

Καηζίθαο Φώηηνο 

Σερληθόο Γηεπζπληήο Α ΡΖΓΑ 


