
 
 

 
 
ΣΟΜΕΑ ΑΓΨΝΨΝ                                                                                       
Πληροφορήες: Υωτεινέ Κασήδη 
Σηλ.:  211-1877735 
Email: competition@segas.gr 
======================= 

 
Αριθμ. Πρωτ:      Αθένα, 26Μαΐου 2021 
 
Προς:  E.A. .Ε.Γ.Α.. 
(Για ενημάρωση σωματεήων τους)      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο  .Ε.Γ.Α..  προκηρύσσει ταΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΣΙΒΟΤ ΑΝΔΡΨΝ–
ΓΤΝΑΙΚΨΝ& Κ23 ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ, τα οποία αποτελούν συνέχεια των αντιστοίχων 
ΔιασυλλογικώνΑγώνων Ανδρών –Γυναικών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 
Σο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  
 
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  -  ΣΟΠΟ  ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ:    
Σααγωνίσματα κορμού των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων θα διεξαχθούν το Ϋββατο 5 και την 
Κυριακέ 6Ιουνήου 2021, στην Πάτρα - «ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΣΑΔΙΟ». 
 
2. ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ: 
2.1 ΑΝΔΡΨΝ& Κ23 ΑΝΔΡΨΝ: 
ΔΡΟΜΟΙ: 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. - 1.500μ. - 5.000μ. -  3.000μ. με Υυσικά Εμπόδια - 110μ. με Εμπόδια -  
400μ. με Εμπόδια  -  4Φ100μ.* - 4X400μ.* 
*μόνο για την κατηγορία των Ανδρών 
ΑΛΜΑΣΑ:  
Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Σριπλούν  
ΡΙΧΕΙ: 
φαιροβολία -  Δισκοβολία -  φυροβολία – Ακοντισμός 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑ   

ΑΝΔΡΨΝ - ΓΤΝΑΙΚΨΝ & Κ23 ΑΝΔΡΨΝ - ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΗΛΙΑ ΜΙΑΗΛΙΔΗ»& «ΚΨΣΑ ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ» 

ΠΫτρα, «ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΣΑΔΙΟ»   

Ϋββατο 5& Κυριακέ 6Ιουνήου 2021 
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2.2 ΓΤΝΑΙΚΨΝ& Κ23 ΓΤΝΑΙΚΨΝ:  
ΔΡΟΜΟΙ : 
100μ. – 200μ. – 400μ. -  800μ. - 1.500μ. - 5.000μ. – 3.000μ. φυσικά  εμπόδια - 100μ. εμπόδια  – 400μ. 
εμπόδια - 4Φ100μ.* - 4Φ400μ.* 
*μόνο για την κατηγορία των Γυναικών  
ΑΛΜΑΣΑ: 
Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Σριπλούν  
ΡΙΧΕΙ: 
φαιροβολία -  Δισκοβολία -  φυροβολία - Ακοντισμός 
 
3. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΓΨΝΙΜΑΣΨΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ:  
 

Ανδρών Γυναικών 

1η ημάρα 2η ημάρα 1η ημάρα 2η ημάρα 

100μ. 200μ. 100μ. 200μ. 

400μ. 800μ. 400μ. 800μ. 

1500μ. 5000μ. 1500μ. 5000μ. 

110μ. Εμπ. 400μ. Εμπ. 100μ. Εμπ. 400μ. Εμπ. 

3000μ. Υ.Ε.  3000μ. Υ.Ε.  

4Φ100μ. 4Φ400μ. 4Φ100μ. 4Φ400μ. 

    

Άλμα Επί Κοντώ Άλμα σε Ύψος Άλμα σε Ύψος Άλμα Επί Κοντώ 

Άλμα Σριπλούν Άλμα σε Μήκος Άλμα Σριπλούν Άλμα σε Μήκος 

φαιροβολία Δισκοβολία Δισκοβολία φαιροβολία 

φυροβολία Ακοντισμός Ακοντισμός φυροβολία 

 
4. ΗΛΙΚΙΕ:  
το  Πανελλένιο  ΠρωτΫθλημα  ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ και Κ23 δικαήωμα συμμετοχέςάχουν: 
 
4.1Άνδρες – Γυναήκες:οι αθλητές – αθλήτριες, που έχουν γεννηθεί το 1998και οι μεγαλύτεροι – 
μεγαλύτερες. 
 
4.2Κ23:οι αθλητές – αθλήτριες, που έχουν γεννηθεί  τα έτη 1999 – 2000 – 2001. 
 
4.3Κ20:οι αθλητές – αθλήτριες, που έχουν γεννηθεί το 2002και το 2003. 
 
4.4Κ18: οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί ΜΟΝΟ το 2004, έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
και βαθμολόγησης ΜΟΝΟστο Πανελλένιο ΠρωτΫθλημα της κατηγορήας Κ23 και ΜΟΝΟστα 
παρακάτω αγωνίσματα: 

 
Κ18 Άνδρες (γεννημάνοι το 2004): 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – ΑΛΜΑ Ε ΤΧΟ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΨ – ΑΛΜΑ Ε 
ΜΗΚΟ – ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ  

 
Κ18 Γυναήκες (γεννημάνες το 2004): 
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 400μ.εμπόδια – ΑΛΜΑ Ε ΤΧΟ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΨ – 
ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ – ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ – ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ 

 
ΗΜΕΙΨΗ:Οι αθλητάς – αθλέτριες της κατηγορήας Κ18 γεννημάνοι το 2004, άχουν δικαήωμα να 

δηλωθούν και να αγωνιστούν σε άνα ΜΟΝΟ ατομικό αγώνισμα από τα παραπΫνω. 
 
 



 3 

5. ΔΗΛΨΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ: 
5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕΣΑ από την ανακοίνωση της 
κατάταξης των αθλητών ανά αγώνισμα με emailαπό τη ΠΕΜΠΣΗ 27 ΜΑΪΟΤ μέχρι και την 
ΔΕΤΣΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΤ 2021 και ώρα 14:00στον .Ε.Γ.Α.. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
entries@segas.grκαθώς και στις κατά τόπους Ε.Α.. .Ε.Γ.Α.. Μετά την παρέλευση αυτής της 
προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμμία δήλωση συμμετοχής. 
 
Η επεξήγηση της διαδικασίας περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5. 
 
ημείωση: ε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κ. Υωτεινή Κασίδη, 
στο τηλέφωνο 2111877735. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: ΟΙ ΔΗΛΨΕΙΤΜΜΕΣΟΦΗ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ 
ΑΠΟΣΕΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΙΗΜΟ MAILΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤέ ΣΗ Ε.Α.. ΠΟΤ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΟ ΨΜΑΣΕΙΟ. 
ΔΗΛΨΕΙ ΠΟΤ ΑΠΟΣΕΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΨΠΙΚΑ MAILSΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ. 
 
5.2 Ο .Ε.Γ.Α.. θα καταχωρεί την ηλεκτρονική δήλωση του σωματείου και παράλληλα με ευθύνη 
των Σεχνικών υμβούλων των Ε.Α.. οι δηλώσεις θα ελέγχονται  για την  ορθότητά τους 
(δικαίωμα συμμετοχής – όρια πρόκρισης – ηλικία – επίδοση) και θα υπογράφονται  από  τον  
Σεχνικό  ύμβουλο. 
Οι Ε.Α.. .Ε.Γ.Α.. υποχρεούνται  μέχρι  την ΣΡΙΣΗ1ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 να έχουν ενημερώσει πρώτα τα 
σωματεία τους και στη συνέχεια τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.με email στο entries@segas.gr ΜΟΝΟεάν υπάρχουν 
οποιεσδήποτε διορθώσεις - συμπληρώσεις στις δηλώσεις των σωματείων.  
Προσοχέ: Οι Ε.Α.. .Ε.Γ.Α.. θα άχουν την τελικέ ευθύνη να ενημερώσουν τα σωματεήα της 
δύναμές τους για οποιεσδέποτε τροποποιέσεις γήνουν στις δηλώσεις που άχουν καταθάσει τα 
σωματεήα στον .Ε.Γ.Α.. και στις Ε.Α..  
 
5.3 Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα 
εγγραφής (Excel) που σας έχει αποσταλεί και η οποία έχει αναρτηθεί στο site της Ομοσπονδίας. 
 
5.4 Σαυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει 
ΑΝΕΠΙΥΤΛΑΚΣΑότι αποδέχεται τους όρους των Σεχνικών Διατάξεων, της  Ειδικής  Προκήρυξης 
του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του .Ε.Γ.Α.. 
ΠΡΟΟΦΗ! Όλα  τα  στοιχεία που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα  πρέπει  
να  είναι  πλέρως συμπληρωμάνακαι οι αθλητές – αθλήτριες θα δηλωθούν  ΜΟΝΟ  σε εκείνα τα 
αγωνίσματα  που δικαιούνται  και στα οποία θα  ΛΑΒΟΤΝ  ΜΕΡΟ. 
 
Διευκρήνηση: στη δήλωση συμμετοχής θα αναφέρονται μόνο οι αθλητές – αθλήτριες που 

πραγματικΫ άχει προγραμματιστεή να συμμετάχουν. Οι εκπρόσωποι των σωματείων, ΔΕΝ πρέπει 
να δηλώνουν αθλητές – αθλήτριες που γνωρίζουν εξ’ αρχής ότι δεν θα  συμμετέχουν. 
 
5.5 ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΨΝ ΛΙΣΨΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΨΝ 
ΑΘΛΗΣΨΝ ΑΝΑ ΑΓΨΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΔΗΛΨΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
 Μετά την ολοκλήρωση των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων όλων των ομίλων οι ΕΑ 

ΕΓΑ θα αποστείλουν άμεσα στον ΕΓΑ τα αποτελέσματα των αγώνων συνοδευόμενα 
από τα αντήστοιχα πινΫκια καθώς και τις εκτυπώσεις του Υώτο-Υήνις, 

 Η κεντρική υπηρεσία του ΕΓΑ αφού συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσματα, θα 
προχωρήσει στον έλεγχοκαι την επεξεργασία τους καθώς και στη δημιουργία λίστας με την 
κατάταξητων αθλητών-τριών ανά αγώνισμα, 

mailto:entries@segas.gr
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 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λίστας ανά αγώνισμα ο ΕΓΑ θα αναρτήσει στο 
επίσημο site της Ομοσπονδίας όλες τις λίστες των αγωνισμάτων για ενημέρωση όλων των 
υλλόγων, 

 Κατόπιν οι ύλλογοι θα πρέπει να αποστείλουν στον ΕΓΑ τις δηλώσεις συμμετοχής του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος και σε καμμία περίπτωση πριν έ αργότερα από  το χρονικό 
διάστημα που αναφέρεται στην παρ. 5.1, 

 Μετά την επεξεργασία και καταχώρηση των δηλώσεων συμμετοχής θα ανακοινώνονται στο 
site της Ομοσπονδίας οι τελικές λίστες συμμετοχής των αγωνισμάτων προκειμένου να 
ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΟΚΡΙΗ  
6.1 ΑΓΨΝΑ ΠΡΟΚΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ ΛΙΣΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΨΝ 
ΑΓΨΝΙΜΑΣΨΝ: 
τους  αγώνες  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν οι αθλητές  - αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών»,  σε 
σωματεία – μέλη του .Ε.Γ.Α.. και έχουν προκριθεί για να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Α-Γ & Κ23, από τους Διασυλλογικούς Αγώνες Α-Γτου 2021, που αποτελούν τον 
αγώνα - κριτήριο πρόκρισηςκαι σύμφωνα με τις Σεχνικές Διατάξεις (που ισχύουν ΜΟΝΟ για το 
2021) που αναφέρονται στην παράγραφο 7. 
 
6.2 «ΕΛΕΤΘΕΡΗ» ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΘΛΗΣΨΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗ ΛΙΣΑ ΣΨΝ 
ΑΓΨΝΙΜΑΣΨΝ (εκτός από τα αγωνήσματα των1.500μ., 5.000μ. & 3.000μ. με Υ.Ε., για τα οποήα 
η συμμετοχέ αναφάρεται στην παρΫγραφο 6.3& 6.4) 
«ΙΦΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΕ-ΣΡΙΕ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΗΜΜΕΝΟΙ – Ε ΣΟ 1994 ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣΕΡΟΙ – ΡΕ  (μάχρι 27 ετών  «1994 – 1995 – 1996 κ.λ.π.»). 
Επιπλέον των όσων περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6.1 κάθε  σύλλογος  θα έχει το δικαίωμα 
να δηλώσει  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικώνμε «ελεύθερη» συμμετοχέ δηλ. 
επιπλέον της λίστας,συνολικά τρεις (3) αθλητές-τριες, με την προϋπόθεση ότι ο ένας (1) αθλητής-
τρια θα ανήκει υποχρεωτικά σε μία από τις δύο κατηγορίες Α-Γ ή Κ23. 
 
Διευκρήνιση: 
Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε ΕΝΑ μόνο ατομικό αγώνισμα. την περίπτωση που ένας 
ύλλογος δηλώσει τον έναν από τους παραπάνω τρεις (3) αθλητές σε δύο αγωνίσματα, τότε 
καλύπτει τις δύο από τις τρεις θέσεις που έχει δικαίωμα με «ελεύθερη» συμμετοχή. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: οι ύλλογοι θα πράπει να δηλώσουν με ελάυθερη συμμετοχέ αποκλειστικΫ τους 
αθλητάς-τριες που θα συμμετάχουν με βΫση τον επιτρεπόμενο αριθμό που ορήζει η απαρούσα 
παρΫγραφος και όχι μεγαλύτερο αριθμό αθλητών. 
 
6.3 ΟΡΙΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΑΓΨΝΙΜΑ ΣΨΝ 1.500μ. 
το αγώνισμα των 1.500μ.θα ισχύσει η «ελεύθερη» συμμετοχέ αθλητών – τριών, με την 
προϋπόεση ότι θα πρέπει να έχουν επιτύχει και το παρακάτω όρια συμμετοχής: 
 

Αγώνισμα Άνδρες Γυναήκες 

1.500μ. 4:08.14 5:05.14 

 
6.4ΟΡΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ ΣΨΝ 5.000μ. & ΣΨΝ 3.000μ. ΜΕ Υ.Ε. 
Ειδικά για τα αγωνίσματα των 5.000μ. Ανδρών και Γυναικών καθώς και των 3.000μ. με Υυσικά 
Εμπόδια, θα ισχύσει η «ελεύθερη»συμμετοχέ αθλητών – τριών,με την προϋπόεση ότι θα πρέπει 
να έχουν επιτύχει και τα παρακάτω όρια συμμετοχής: 
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6.4.1Αγώνισμα 5.000μ. 
Όρια συμμετοχής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Αγώνισμα Άνδρες Γυναήκες 

5.000μ. 15:50.00 19:30.00 
1.500μ. 4:05.00 4:55.00 

3.000μ. 9:13.00 11:10.00 

10.000μ. 33:20.00 40:45.00 

3.000μ. με Υ.Ε. 9:58.00 12:18.00 

 
6.4.2Αγώνισμα 3.000μ. με ΥυσικΫ Εμπόδια 
Όρια συμμετοχής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Αγώνισμα Άνδρες Γυναήκες 

3.000μ. Υ.Ε. 10:00:00 12:30.00 

1.500μ. 4:10:00 5:20:00 

3.000μ. 9:05:.00 12:00:00 
5.000μ. 15:35:00 20:50:00 

 
6.5. Σα όρια συμμετοχής των παραγράφων 6.3 & 6.4 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα άτη 2020& 
2021 

 
7. ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ (ισχύουν μόνο για το 2021): 
Από τους Διασυλλογικούς Αγώνες Ανδρών - Γυναικών  θα προκρίνονται οι αθλητές-τριεςγια το 
ενιαίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών και Κ23. 
 
7.1 Πήνακας - αριθμός προκρινομάνων αθλητών/ομΫδων ανΫ αγώνισμα: 
 

Αγώνισμα – ΟμΫδα αγωνισμΫτων Αριθμός προκρινομάνων αθλητών 

100μ. – 200μ. – 110/100μ. με Εμπ. 
24 (20 + 4 με αντίθετο άνεμο εφ’ όσον 

σημειώθηκαν επιδόσεις πάνω από -2.1) 

400μ. – 400μ. με Εμπ. 24 

800μ. –1.500μ. – 5.000μ. – 3.000μ. με Υ.Ε.  16 

Αγωνίσματα Κονίστρας 14 

4Φ100μ. – 4Φ400μ. 
ελεύθερη συμμετοχή  

(απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή του 
υλλόγου στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα) 

 
Διευκρινέσεις: 
 ε κάθε αγώνισμα θα προκρίνονται τουλάχιστον 3 αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας 

Κ23 (έτη γέννησης 1999 – 2004) και ο αντίστοιχος αριθμός θα αφαιρείται από την 
κατηγορία Α-Γ π.χ. 17  «Άνδρες»  + 3  «Κ23» = 20. 

 
 Οι αθλητές – αθλήτριες της προολυμπιακής ομάδας και επίλεκτοι αθλητές - αθλήτριες, μετά 

από απόφαση του .Ε.Γ.Α.. και προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκρότηση της εθνικής 
μας ομάδας, εν όψει της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων, 
ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στους διασυλλογικούς αγώνες ή όχι, συμμετέχουν στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α-Γ & Κ23 σε όποιο αγώνισμα επιλέξουν να αγωνιστούν. 
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7.2 Επήλυση ισοπαλήας 
ε περίπτωση ισοπαλίας (με την ίδια επίδοση) στις τελευταίες θέσεις πρόκρισης, η  ισοπαλία θα 
επιλύεται από την κεντρική υπηρεσία της Ομοσπονδίας, συγκρίνοντας μεταξύ τους τα 
αποτελέσματα των αντίστοιχων αγωνισμάτων, τα οποία και θα λαμβάνονται ως ενιαίο αγώνισμα 
– αποτέλεσμα, από όλα τα πινάκιατων αγώνων των Ε.Α..και σύμφωνα με τους κανονισμούς 
στίβου του .Ε.Γ.Α.. 

ΑναλυτικΫ: 
7.2.1 Αγωνήσματα δρόμων – Άρθρο 21.2 (πρώην 167.2): 
«Αν υπάρχει ισοπαλία σε  οποιαδήποτε θέση κατάταξης θα λαμβάνεται υπ’όψιν ο 
πραγματικός χρόνος που σημείωσαν οι αθλητές με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου 
(0,001 sec)». 

 
ε περίπτωση που υπάρχει ισοπαλία για την τελευταία θέση πρόκρισης (πάνω από ένας 
αθλητές),είτε με πλήρη αυτόματη χρονομέτρηση είτε με χρονομέτρηση χειρός, τότε θα 
ισχύουν τα παρακάτω: 

 
7.2.1.1 Αγωνήσματα που διεξΫγεται προκριματικός 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. 
110/100μ. με Εμπ. – 400μ. με Εμπ.: 
τους αθλητές – αθλήτριες με την ίδια επίδοση, θα δίνεται το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον προκριματικό γύρο του 
αγωνίσματος. 

 
7.2.1.2 Αγωνήσματα που δεν διεξΫγεται προκριματικός: 1.500μ. - - 5.000μ. – 3.000μ. 
με Υ.Ε. 
τα παραπάνω αγωνίσματα δεν προβλέπεται προκριματικός γύρος. Για τον λόγο 
αυτό σε περίπτωση ισοπαλίας θα εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε αγώνισμα ο 
συνολικός αριθμός των τελικών συμμετεχόντων και η τελική απόφαση θα 
ανακοινώνεται μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων συμμετοχής. 

 
Διευκρήνηση για χρονομάτρηση χειρός: 
Όλες διοργανώσεις που δεν θα υπάρχει Πλήρης Αυτόματη Φρονομέτρηση (Υώτο-Υίνις), οι 
επιδόσεις χειρός θα μετατρέπονται σε ηλεκτρονική χρονομέτρηση με την προσθήκη 0.24 

δευτερολάπτων (100μ. – 110/100μ. με Εμπόδια – 200μ.) ή 0.14 δευτερολάπτων (400μ. και πάνω) 
και σύμφωνα με τα παρακάτω:  
 
Οι χρόνοι χειρός πρώτα θα στρογγυλοποιούνται στο πιο αργό ένα δέκατο του δευτερολέπτου και 
στη συνέχεια ο συντελεστής μετατροπής 0,24 ή 0,14 θα πρέπει να προστεθεί δηλ.: 

 
Φρόνος Φειρός + 0.24 έ 0,14 = Φρόνος Πλέρους Αυτόματης Φρονομάτρησης 

 
π.χ. 100μ. επίδοση 11.21 χειρός, μετατροπή σε 11.30 και στη συνέχεια προσθέτουμε 0.24 στην 
επίδοση. Η νέα επίδοση είναι τώρα 11.54. 
 
7.3 Αγωνήσματα κονήστρας: 

7.3.1 Ρίψεις – Οριζόντια  Άλματα  (Άρθρο 25.22  πρώην 180.22): 
Μια ισοπαλία θα επιλύεται με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των αθλητών που ισοβαθμούν. 
τη συνέχεια, αν είναι απαραίτητο, η ισοπαλία θα επιλύεται με την τρίτη καλύτερη 
επίδοση, κ.ο.κ.». 

 
7.3.2 Κάθετα Άλματα (Άρθρο 26.8  πρώην 181.8α& 8β): 
Αν δύο ή περισσότεροι αθλητές υπερβούν το ίδιο τελικό ύψος, η διαδικασία καθορισμού 
των θέσεων κατάταξης θα είναι η εξής: 
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 Ο αθλητής με τον μικρότερο αριθμό προσπαθειών στο ύψος που υπερπηδήθηκε 
τελευταίο θα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση, 

 Αν μετά από αυτό οι αθλητές παραμένουν ισόπαλοι, ο αθλητής με το μικρότερο 
συνολικό αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών σε όλον τον αγώνα μέχρι το ύψος 
που υπερπηδήθηκε τελευταίο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, θα καταλαμβάνει 
την υψηλότερη θέση. 

ε περίπτωση που η ισοπαλία παραμένει θα διεξάγεται αγώνας «μπαράζ» μεταξύ των 
ισόπαλων αθλητών-τριών για όλες τις ισόπαλες θέσεις μέχρι και την 14η.  
 
Προσοχή:Ειδικά για τα κάθετα άλματα για την πρόκριση των αθλητών – τριών στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, απ’ όλους του Ομίλους των Διασυλλογικών Αγώνων, θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν: 
 η επίδοση στην κανονική διάρκεια του αγώνα καθώς και  
 η επίδοση στον αγώνα «μπαράζ» 

 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αθλητής δεν συμμετέχει στον αγώνα μπαράζ 
αυτόματα θα κατατάσσεται τελευταίος μεταξύ των ισόπαλων αθλητών – αθλητριών. 

 
ε κάθε περίπτωση θα εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες επίλυσης των ισοπαλιών, ώστε 
τελικά στη λίστα κατάταξης του αγωνίσματος να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε αγώνισμα 
14αθλητές – αθλήτριες. 

 
7.4.Επιδόσεις με ευνοϊκό ή αντίθετο άνεμο: 
ε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για τα αγωνίσματα δρόμων (100μ. - 200μ. – 110μ./100μ. με 
Εμπόδιαστους  ομίλους όπου έχει καταγραφεί επίσημη ένδειξη ανεμομέτρου με αντίθετο άνεμο 
πέραν των  
–2,0  (-2,1,   - 2,2 – 2,3….), οι αθλητές – αθλήτριες με τις 4 καλύτερες επιδόσεις και οι οποίοι δεν 
συμπεριλαμβάνονται αρχικά στις 20 καλύτερες επιδόσεις, θα προκρήνονται πλάον των 20 
αθλητών-τριών για να συμμετάχουν στο Πανελλένιο ΠρωτΫθλημα. 
 
Οι παραπάνω αθλητές-τριες θα μετέχουν στον προκριματικό γύρο του αγωνίσματος μαζί με τους 
υπόλοιπους προκριθέντες αθλητές από τον οποίο θα προκρίνονται οι 8 ή οι 16 αθλητές για τον 
τελικό  ή τις τελικές σειρές του αγωνίσματος. 
 
7.5υμμετοχή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

Όταν ένας αθλητής – αθλήτρια δεν συμμετέχει στους διασυλλογικούς αγώνες Α-Γ, λόγω: 
 
 αποδεδειγμένου τραυματισμού* ή 

 τραυματιστεί* κατά τη διάρκεια των Διασυλλογικών Αγώνων ή  

 συμμετέχει τις ίδιες ημερομηνίες σε άλλους αγώνες με την έγκριση του .Ε.Γ.Α.. 

και με την προϋπόθεση ότι ο παραπάνω  αθλητής - τρια την προηγούμενη χρονιά 2020, 
κατέλαβε μία από τις 4 πρώτες θάσεις, στην ΕΣΗΙΑ ΛΙΣΑ ΕΠΙΔΟΕΨΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 

ΣΙΒΟΤ Α-Γ ΣΟΤ2020των αθλητών-τριών με έτη γέννησης 2003 & μεγαλύτεροι – ρες, τότε ο 
συγκεκριμένος αθλητής – τρια μπορεί να συμμετέχει το 2021  στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα (μετά από ειδική έγκριση του .Ε.Γ.Α..), στο ίδιο όμως αγώνισμα που είναι 
στις 4 καλύτερες επιδόσεις του 2020. 
 
Μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής του για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα υποβάλλεται και η 
σχετική ιατρική βεβαίωση για τον τραυματισμό. 
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ε αυτή την περίπτωση οι αθλητές θα προκρίνονται επιπλέον της λίστας κατάταξης των αθλητών 
ανά αγώνισμα από τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα.  
 
*Διευκρινέσεις αναφορικΫ με τραυματισμό αθλητέ-τριας: 
Όταν προϋπάρχει τραυματισμός και ο αθλητής δεν συμμετέχει στους Διασυλλογικούς Αγώνες, τότε 
ο αθλητής αυτός πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του σωματείου του για τους 
Διασυλλογικούς Αγώνες με την ένδειξη «τραυματίας»  και επίσης πρέπει να σταλεί στον .Ε.Γ.Α.. 
και η σχετική ιατρική βεβαίωση για τον τραυματισμό, 
 
7.6κυταλοδρομίες 
Η συμμετοχή των υλλόγων στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών θα είναι ελεύθερη με την 
προϋπόθεση ότι οι ύλλογοι είχαν συμμετάσχει στους Διασυλλογικούς Αγώνες Α-Γ με αντίστοιχες 
ομάδες (για τα 4Φ100μ. και για τα 4Φ400μ.). 
 
τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα τα σωματεία θα έχουν τη 
δυνατότητα να αγωνιστούνμε διαφορετικούς αθλητές – αθλήτριες από τους αθλητές που  
αγωνίστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες.  
 
Σα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 θα διεξαχθούν στις 
7Ιουνίου 2021 στην Πάτρακαι η συμμετοχή των υλλόγων θα είναι ελεύθερη. 
 
7.7 ύνθετα Αγωνίσματα 
Σα σύνθετα αγωνίσματα για την κατηγορία Κ23 θα διεξαχθούν εκτός του κορμού των 
αγωνισμάτων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α-Γ και Κ23 και θα διεξαχθούν στην Πάτρα τη 
Δευτέρα 7 και την Σρίτη 8Ιουνίου 2021. 
 
8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ : 
8.1 Οι  Άνδρες – Γυναήκες(1998 και οι μεγαλύτεροι – ες) και οι Κ23 (1999 – 2000 - 2001), μπορούν 
να συμμετέχουν σε τρία  (3)  αγωνίσματα,  εκ των οποίων απαγορεύεται να είναι και τα τρία 
(3)ατομικά. 
 
8.2 Οι Κ20 (2002- 2003) μπορούν να  συμμετέχουν σε δύο (2) αγωνίσματα, ανεξάρτητα από 
τονχαρακτήρα που θα έχουν ομαδικά ή ατομικά. 
 

ΠΡΟΟΦΗ: Σα αγωνήσματα που θα δηλωθούν και θα συμμετάχουν οι αθλητάς – 
τριεςΚ23 & Κ20 θα εήναι  ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ  ΚΟΙΝΑ (ΣΑ ΙΔΙΑ) και για τις ΔΤΟ (2) 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ του πρωταθλέματος Α-Γ και Κ23 Α-Γ),   
 
8.3 Οι Κ18 γεννημένοι το 2004μπορούν να  συμμετέχουν σε ΕΝΑ (1) από τα αναφερόμενα  
αγωνίσματα στην παράγραφο 4.4 και συγκεκριμένα σε ένα ατομικό αγώνισμα ΜΟΝΟ 
εφ΄όσονσυμμετάσχουν σε ένα (1) ΜΟΝΟ αγώνισμα στο αντίστοιχο πρωτάθλημα σκυταλοδρομιών 
των Κ23 (Πάτρα, 7Ιουνίου 2021). ε περίπτωση που συμμετάχουν σε δύο (2) αγωνίσματα 
σκυταλοδρομιών ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α-Γ και Κ23 
(Πάτρα, 5&6Ιουνίου 2021). 
 
8.4 ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΛΨΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΨΝ ΑΘΛΗΣΨΝ – 
ΑΘΛΗΣΡΙΨΝ ΣΑ ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ ΣΨΝ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΨΝ: 

8.4.1. Οι αθλητάς – αθλέτριες άχουν δικαήωμα να δηλωθούντο ανώτερο σε δύο ατομικΫ 
αγωνήσματα, Α-Γ,  Κ23 & Κ20 (παρ. 8.1 &8.2)έ άνα ατομικό αγώνισμαΚ18 (παρ. 8.2 
&8.3)και επιπλάον στα αγωνήσματα των σκυταλοδρομιών (εκτός των Κ18). ε 
περήπτωση που στη δέλωση του συλλόγου αθλητές – τρια δεν άχει δηλωθεή και στα 
αγωνήσματα των σκυταλοδρομιών δεν θα μπορεή να συμμετάχει σε αυτΫ.  
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ε κΫθε περήπτωση όμως οι αθλητάς – αθλέτριες αυτοή με τη συμμετοχέ τους στις 
σκυταλοδρομήες  δεν θα πράπει να υπερβούν τον ανώτατο αριθμό αγωνισμΫτων που 
άχουν δικαήωμα συμμετοχές. 

 
8.4.2Αθλητές – αθλήτριες που αγωνίζονται ΜΟΝΟ στις σκυταλοδρομίες θα πράπει να 
αναφάρονται υποχρεωτικΫ στη δέλωση, στο αντήστοιχο αγώνισμα της σκυταλοδρομήας. 

 
Προσοχέ: αθλητάς-τριες που δεν εήναι δηλωμάνοι σε ατομικό αγώνισμα έ δεν εήναι 
δηλωμάνοι στις σκυταλοδρομήες δεν θα μπορούν να συμμετάχουν στο πρωτΫθλημα.  

 
8.4.3τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών οι ύλλογοι μπορούν να δηλώσουν το 

ανώτερο μάχρι 8 αθλητάς-τριες για κάθε σκυταλοδρομία. 
 
8.5Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν ήδη συμμετάσχει στα παρακάτωαγωνίσματα που έχουν 
διεξαχθεί πρινή πρόκειται να διεξαχθούν μετΫ τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου Πανελληνίου  
Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών & Κ23 2021, εξαντλούν ανάλογα με τη συμμετοχή τους, τον 
αντίστοιχο  αριθμό αγωνισμάτων που έχουν δικαίωμα για να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών &Κ23 (Πάτρα, 5&6 Ιουνίου 2021): 

 

Αγώνας 
Σόπος & 

ημερομηνήα διεξαγωγές 

ΒΫδην 35χλμ. Ανδρών– Γυναικών Μέγαρα, 28/02/2021 

ΒΫδην 20χλμ. Ανδρών – Γυναικών& Κ23 Μέγαρα, 18/04/2021 

10.000μ. Ανδρών – Γυναικών& Κ23 ΕΑΚΝ Αγ Κοσμά, 16/05/2021 

κυταλοδρομήες Κ23 Α-Γ Πάτρα, 7/06/2021 

 
8.6 τους  αγώνες  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  μόνο  οι  αθλητές – αθλήτριες  που  είναι 
εγγεγραμμένοι στα σωματεία – μέλη του .Ε.Γ.Α.., σύμφωνα με την τελευταία   Τπουργική  
απόφαση  «περί εγγραφής αθλητών». 
 
8.7 Για τη συμμετοχή στα Πρωταθλήματα (Πανελλήνια – Διασυλλογικά) απαιτείται υποβολή 
δήλωσης συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ότι αποδέχεται ΑΝΕΠΙΥΤΛΑΚΣΑ τους 
όρους των Σεχνικών Διατάξεων,τηςΕιδικής  Προκήρυξης  του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή 
των  Κανονισμών του  .Ε.Γ.Α..  
 
8.8ΣΑ ΨΜΑΣΕΙΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΚΤΠΡΙΟΤ ΑΘΛΗΣΕ (πριν τη 
συμπλέρωση του 27ου άτους της ηλικήας τους) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΤΔΑΖΟΤΝ Ε 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ (ΑΕΙ – ΣΕΙ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΟΤΝ ΚΑΣΑΘΕΕΙ 
ΣΟΝ ΕΓΑ ΠΡΙΝ ΣΗ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΟΤΔΨΝ ΓΙΑ 
ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΩΚΟ ΕΣΟ 2020 - 2021 ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΙΦΤΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΕΓΓΡΑΥΨΝ – ΜΕΣΑΓΡΑΥΨΝ ΟΜΟΓΕΝΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ ΑΘΛΗΣΨΝ ΣΟΤ ΕΓΑ 
(εφημερήδα της Κυβάρνησης, αρ. φύλλου 2345/18 Νοεμβρήου 2008, Ϋρθρο 6 ). 
 
ΕιδικΫ για τους αθλητάς – αθλέτριες που άχουν πΫρει μεταγραφέ το 2020, η σχετικέ βεβαήωση 
άχει έδη κατατεθεή με τα δικαιολογητικΫ για την άγκριση της μεταγραφές. 
 
9.ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΗ  ΣΟΤ  ΑΓΨΝΕ  ΕΠΙΛΟΓΗ:  
 

Αγωνήσματα Ανδρών Γυναικών 

φαιροβολήα 15.90μ. 12.50μ. 

Δισκοβολήα 47.60μ. 41.00μ. 
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Ακοντισμός 62.00μ. 44.00μ. 

φυροβολήα 57.00μ. 48.00μ. 

Άλμα Επή Κοντώ 4.80μ. 3.70μ. 

Άλμα σε Ύψος 2.00μ. 1.70μ. 
Άλμα σε Μέκος 7.40μ. 5.80μ. 

Άλμα Σριπλούν 15.00μ. 12.20μ. 

 
 
10. ΔΙΑΔΟΦΙΚΑ  ΤΧΗ: 
10.1 ΑΝΔΡΨΝ:           
10.1.1 ΑΛΜΑ Ε ΤΧΟ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ (σε περήπτωση που διεξαχθεή): 
Α΄ Γκρουπ: 1,95μ. - 2,00μ. 
 
Β΄ Γκρουπ:1,84μ.** - 1,86μ.* – 1,91μ. – 1,96μ. – 2,00μ. 
*1,86μ. όριο βαθμολόγησης Ανδρών 
**1,84μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
 
Διευκρήνιση: ο προκριματικός του αγωνήσματος θα ξεκινέσει από το 1,84μ. ΜΟΝΟ για την 
κατηγορήα των Κ23. Κατόπιν ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 1,86μ. ΜΟΝΟ για την κατηγορήα των 
Ανδρών. Αμάσως μετΫ ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 1,91μ. από το οποήο και θα συνεχιστεή ο 
προκριματικός του αγωνήσματος. 
 
ΑΛΜΑ Ε ΤΧΟ - ΣΕΛΙΚΟ: 
1,88μ. - 1,93μ. - 1,98μ. – 2,03μ. - 2.08μ. – 2.12μ. – 2.16μ. – 2.19μ. – 2.22μ. – 2.25μ. & στη συνέχεια ανά 
2 εκ. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί προκριματικός τα διαδοχικά ύψη του ΣΕΛΙΚΟΤ θα 
είναι τα παρακάτω: 
1,84μ.** - 1.86μ.* – 1,92μ. - 1,98μ. – 2,03μ. – 2,08μ. – 2,12μ. – 2,16μ. – 2,19μ. –  2,22μ. – 2,25μ. και στη  
συνέχεια  ανά  2  εκατοστά. 
*1,86μ. όριο βαθμολόγησης Ανδρών 
**1,84μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
 
Διευκρήνιση: σε περήπτωση που δεν θα διεξαχθεή προκριματικός ο τελικός τουαγωνήσματος θα 
ξεκινέσει από το 1,84μ. ΜΟΝΟ για την κατηγορήα των Κ23. Κατόπιν ο πέχης θα τοποθετηθεή 
στο 1,86μ. ΜΟΝΟ για την κατηγορήα των Ανδρών. Αμάσως μετΫ ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 
1,92μ. από το οποήο και θα συνεχιστεή ο τελικός του αγωνήσματος. 
 

 
 
 
 
 

 
10.1.2 ΑΛΜΑ ΕΠΙ  ΚΟΝΣΨ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ(σε περίπτωση που διεξαχθεί προκριματικός): 
Α΄ Γκρουπ: 4,70μ. – 4,80μ. 
 
Β΄ Γκρουπ:3,60μ. – 4,00μ. – 4,10μ. – 4,20μ. – 4,30μ. – 4,40μ. – 4,50μ. – 4,60μ. – 4,70μ. – 4,80μ. 
*3,60μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
**4,00μ. όριο βαθμολόγησης Ανδρών 
 
 

Γιοργάνωζη Δπίδοζη ζσμμεηοτής 

Ολσμπιακοί Αγώνες 2,33μ. 

Εσρωπαϊκό U23 2,16μ. 

Εσρωπαϊκό U20 2,12μ. 



 11 

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ - ΣΕΛΙΚΟ: 
4,40μ. – 4,60μ. – 4,80μ. – 4,95μ. – 5,05μ. στη συνέχεια ανά 10εκ. έως το 5,55μ. & στη συνέχεια ανά 5 
εκ. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί προκριματικός τα διαδοχικά ύψη του ΣΕΛΙΚΟΤ θα 
είναι τα παρακάτω: 
3,60μ.* - 4,00μ.** – 4,40μ. – 4,60μ. - 4,80μ. – 4,95μ. – 5,05μ. στη συνέχεια ανά 10εκ. έως το 5,55μ. & 
στη συνέχεια ανά 5 εκ. 
*3,60μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
**4,00μ. όριο βαθμολόγησης Ανδρών 

 
 
 
 
 

 
 

10.2 ΓΤΝΑΙΚΨΝ: 
 
10.2.1 ΑΛΜΑ Ε ΤΧΟ– ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ(σε περίπτωση που διεξαχθεί): 
Α΄ Γκρουπ: 1,68μ. – 1,70μ. 
 
Β΄ Γκρουπ:1,50μ.* – 1,55μ.** – 1,60μ. – 1,65μ. – 1,68μ. – 1,70μ. 
*1,50μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
**1,55μ. όριο βαθμολόγησης Γυναικών 
 
TEΛΙΚΟ: 
1,65μ. – 1,69μ. - 1,73μ. - 1,76μ. - 1,79μ. – 1,81μ. & στη συνέχεια ανά 2 εκ. 
 
 
ΠΡΟΟΦΗ: σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί προκριματικός τα διαδοχικά ύψη του ΣΕΛΙΚΟΤ θα 
είναι τα παρακάτω: 
1,50μ.* - 1,55μ.** – 1,60μ. – 1,65μ. – 1,70μ. –1,75μ. - 1,79μ. – 1,81μ. -και στη συνέχεια ανά 2 
εκατοστά. 
*1,50μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
**1,55μ. όριο βαθμολόγησης Γυναικών 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.2 ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΨ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ (σε περίπτωση που διεξαχθεί): 
Α΄ Γκρουπ: 3,60μ. – 3,70μ. 
 
Β΄ Γκρουπ:3,00μ.*  – 3,10μ.** -  3,30μ. – 3,50μ. – 3,60μ. – 3.70μ. 
 
Διευκρήνιση: ο προκριματικός για το Β’  Γκρουπ θα ξεκινέσει από τα 3,00μ. ΜΟΝΟ για την 
κατηγορήα των Κ23. Κατόπιν ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 3,10μ. ΜΟΝΟ για την κατηγορήα των 
Γυναικών. Αμάσως μετΫ ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 3,30μ. από το οποήο και θα συνεχιστεή ο 
προκριματικός του αγωνήσματος. 

ΔιοργΫνωση Επήδοση συμμετοχές 

Ολυμπιακοί Αγώνες 5,80μ. 

Ευρωπαϊκό U23 5,25μ. 

Ευρωπαϊκό U20 5,05μ. 

Γιοργάνωζη Επήδοση συμμετοχές 

Ολσμπιακοί Αγώνες 1,96μ. 

Εσρωπαϊκό U23 1,81μ. 

Εσρωπαϊκό U20 1,79μ. 
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ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ - ΣΕΛΙΚΟ: 
 
TEΛΙΚΟ: 3,45μ. - 3,65μ. – 3,80μ. – 3,95μ. - 4,05μ. – 4,15μ. – 4,25μ. - 4,35μ. – 4,40μ.& στη συνέχεια 
ανά 5 εκ. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί προκριματικός τα διαδοχικά ύψη του ΣΕΛΙΚΟΤ θα 
είναι τα παρακάτω: 
3,00μ.* – 3,10μ.** -  3,40μ. – 3,65μ. – 3.80μ.– 3,95μ. – 4,05μ. – 4,15μ. – 4,25μ. - 4,35μ. – 4,40μ. & στη 
συνέχεια ανά 5 εκ. 
*3,00μ. όριο βαθμολόγησης Κ23 
**3,10μ. όριο βαθμολόγησης Γυναικών 
 
Διευκρήνιση: το αγώνισμα θα ξεκινέσει από τα 3,00μ. ΜΟΝΟ για την κατηγορήα των Κ23. 
Κατόπιν ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 3,10μ. ΜΟΝΟ για την κατηγορήα των Γυναικών. Αμάσως 
μετΫ ο πέχης θα τοποθετηθεή στο 3,40μ. από το οποήο και θα συνεχιστεή ο τελικός του 
αγωνήσματος. 
 

 
 
 
 
 

 
11. ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  ΡΙΧΕΨΝ: 
Οι αθλητές – αθλήτριες κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
προσωπικά όργανα ρίψεων, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν δύο (2) ώρες πριν την ώρα 
έναρξης του αγωνίσματος για έλεγχο στον Γυμνασίαρχο των αγώνων που θα βρίσκεται στην 
Αίθουσα Κλήσης. 
Διευκρήνιση: Σα προσωπικά όργανα που θα συμπεριληφθούν στα όργανα διεξαγωγής του 
αγωνίσματος θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους συμμετάχοντες αθλητάς στο 
αγώνισμα. 
 
12. ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ: 
Θα ισχύσουν τα ειδικΫ όρια βαθμολόγησης, ξεχωριστΫ για κΫθε κατηγορήαπου θα πρέπει να 
επιτύχουν οι αθλητές – αθλήτριες στους αγώνες για να βαθμολογηθούν. ε αντίθετη περίπτωση 
ανεξάρτητα από τη θέση που θα καταλάβει ένας αθλητής-τρια, ΔΕΝ θα βαθμολογείται. 

 
Διευκρήνηση: 
ύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελικού και του προκριματικού θα γίνεται ΞΕΦΨΡΙΣΗ 

κατάταξη, βαθμολόγηση και απονομή επάθλων, για κάθε μία από τα δύο κατηγορίες:  
 
 ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ και 
 Κ23 ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ 
 

ΗΜΕΙΨΗ: Εάν ένας αθλητής που ανήκει στην κατηγορία Κ20 (π.χ. 2002)  είναι πρώτος στην 
κατάταξη του αγωνίσματος στο σύνολο των αγωνιζομένων, τότε αυτός ο αθλητής είναι 1ος 
Πανελληνιονίκης και στην κατηγορία ΑΝΔΡΨΝ και στην κατηγορία Κ23 ΑΝΔΡΨΝ. Θα 
βαθμολογηθεί με 13 βαθμούς για ΚΑΘΕ κατηγορία και θα του γίνουν ΔΤΟ απονομές επάθλων, 
μία για κάθε κατηγορία. 

 

Γιοργάνωζη Δπίδοζη ζσμμεηοτής 

Ολσμπιακοί Αγώνες 4,70μ. 

Εσρωπαϊκό U23 4,05μ. 

Εσρωπαϊκό U20 4,00μ. 
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13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
Η  βαθμολογία θα είναι ως ακολούθως και ΞΕΦΨΡΙΣΗ για κάθε κατηγορία δηλ. Ανδρών – 
Γυναικών και Κ23 Ανδρών - Γυναικών: 
 
13.1 ΑτομικΫ  αγωνήσματα: 
13 – 11 – 10 - 9 – 8 - 7 – 6 – 5 - 4–3 – 2 -1 
 
13.2κυταλοδρομήες (4Φ100μ. – 4Φ400μ.):    
26 – 22 – 20 - 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 
 
Επεξέγηση: Βαθμολογούνται δηλαδή οι 12 πρώτοι αθλητάς – αθλέτριες και οι 12 πρώτες ομΫδες 
σκυταλοδρομήαςΞΕΦΨΡΙΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, με την απαραίτητη προϋπόθεση να 
επιτύχουν τα όριαβαθμολόγησης της κατηγορίας Α-Γ ή Κ23 Α-Γ (συνημμένοι Πίνακες Γ1 &Γ2)στον 
Προκριματικό (εφ΄όσον διεξαχθεί) ή στον τελικό του αγωνίσματος. 

 ΑναλυτικΫ: 

 Κ
ΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ: Κατάταξη –Βαθμολογήσητων αθλητών – αθλητριών 
που γεννήθηκαν τα έτη 2003 και οι μεγαλύτεροι – ρες. 
 

 Κ
ΑΣΗΓΟΡΙΑ Κ23 (ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ): Κατάταξη – Βαθμολογήση των αθλητών – 
αθλητριών που γεννήθηκαν τα έτη 1999 – 2000 – 2001 – 2002 - 2003και 2004. 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  ΓΙΑ  ΣΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Όταν στον τελικό ενός αγωνίσματος, ένας ή περισσότεροι αθλητές  δεν τερματίσουν ή δεν 
συμμετέχουν ή κάνουν άκυρες προσπάθειες, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που από τον 
κανονισμό δεν υπάρχει κατάταξη αθλητή-αθλήτριας, αυτοί  ΔΕΝ  θα βαθμολογούνται. 
Οι αντίστοιχοι βαθμοί δεν θα δίδονται σε κανέναν άλλον αθλητή  ή  ομάδα. 
 
ΠαρΫδειγμα:  
- τον  τελικό  των  200μ.  τερμάτισαν  6  από  8  αθλητές.  
Η  βαθμολογία θα έχει ως εξής:   13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7. 
 
Διευκρήνηση: 
όταν  στον  τελικό  ενός αγωνίσματος ένας  ή  περισσότεροι  αθλητές – τριες συμμετέχουν και 
τερματίσουν κανονικά στα αγωνίσματα δρόμων ή κάνουν έστω και μία έγκυρη προσπάθεια στα 
αγωνίσματα αλμάτων – ρίψεων, αλλά δεν πετύχουν το όριο βαθμολόγησης το οποίο όμως έχουν 
πετύχει στον προκριματικό (σε όσα αγωνίσματα διεξαχθεί), τότε βαθμολογούνται κανονικά  με 
τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση κατάταξής τους στον τελικό. 
 
14. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΑΓΨΝΙΜΑΣΨΝ: 
Οι  αθλητές – τριες σε όλα τα αγωνίσματα θα αγωνίζονται από κοινού (μαζί και ταυτόχρονα) και 
για τις δύο κατηγορίες (Α-Γ & Κ23).  
Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθώς και η πρόκριση στον τελικό κάθε 
αγωνίσματος αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Δ’. 
 
15. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΨΝ ΔΙΑΔΡΟΜΨΝ ΣΑ ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ ΚΑΘΨ ΚΑΙ ΣΗ 
ΕΙΡΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΤ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΨΝ ΑΓΨΝΙΜΑΣΨΝ ΚΟΝΙΣΡΑ: 
15.1 ΔρομικΫ αγωνήσματα: 
Η κατανομή των αθλητών – τριών σε σειρές και διαδρόμους καθώς και η σειρά κατάταξης θα  
προκύπτει κατά προτεραιότητα από τις επιδόσεις από τους Διασυλλογικούς Αγώνες και σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.1.7. 
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Ο καταρτισμός του τελικού ή των τελικών σειρών ανάλογα με τις συμμετοχές καθώς και ο 
καθορισμός των διαδρόμων στους τελικούς / τελικές σειρές των αγωνισμάτων θα γίνεται σύμφωνα 
με τα παρακάτω:  

15.1.1 Αγωνήσματα: 100μ. - 200μ. – 400μ. 
15.1.1.1 Διεξαγωγέ μήας (1) τελικές σειρΫς - τελικός χωρής τη διεξαγωγέ 
προκριματικού (συμμετοχέ μάχρι 8 αθλητών) 
τα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα σε περίπτωση που μετέχουν μάχρι 8 
αθλητάς-τριες θα διεξάγεται ΣΕΛΙΚΟ. Η κατανομή των αθλητών-τριών σε 
διαδρόμους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της WorldAthletics(άρθρο 
20.4 πρώην 166.4)  και μετά από κλήρωση η οποία θα βασίζεται στην κατάταξη των 
αθλητών-τριών με βάση την επίδοση πρόκρισης. Μια κλήρωση (για κληρώσεις 

βλάπε παρΫγραφο 15.1.6)θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 3-4-5-6 / 4 
καλύτερες επιδόσεις, μια κλήρωση για τους διαδρόμους 7-8 / 5η& 6η καλύτερη 
επήδοση και μια κλήρωση για τους διαδρόμους 1-2 / 7η& 8η καλύτερη επήδοση.  

 
15.1.1.2 Διεξαγωγέ δύο (2) τελικών σειρών χωρής τη διεξαγωγέ προκριματικού 
(περισσότεροι από 8 και άως 16 αθλητάς) 
ε περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από 8 και άως 16 αθλητάς-τριεςθα 
διεξάγονται απ’ ευθείας 2 ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ. Οι αθλητές-τριες θα κατατάσσονται 
στις σειρές ανάλογα με την κατάταξη των αθλητών-τριών με βάση την επίδοση 
πρόκρισης: 

 
Αγώνισμα 100μ.: 
Α΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν την 9η μέχρι και την 16η 

καλύτερες  
επιδόσεις. 

 
Β΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν την 1η μέχρι και την 8η επίδοση.  
Οι κληρώσεις για τους διαδρόμους θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.1.6. 

 
Αγωνήσμτα200μ. – 400μ.: 
Α΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ: 

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 5η - 6η – 7η - 8η  καλύτερη επίδοση, θα 
κληρώνονται (βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους 3-4-5-6,  

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 11η – 12η καλύτερη επίδοση, θα 
κληρώνονται (βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους 7 – 8 και 

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 15η και 16η καλύτερη επίδοση, θα 
κληρώνονται (βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους  1 – 2 . 

Β΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ:  

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 1η – 2η – 3η – 4η καλύτερη επίδοση θα 
κληρώνονται (βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους 3 – 4 – 5 – 6, 

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 9η  - 10η καλύτερη επίδοση θα κληρώνονται 
(βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους  7 – 8  και  

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 13η  και 14η καλύτερη επίδοση θα 
κληρώνονται (βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους 1 - 2.  
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15.1.1.3 Διεξαγωγέ δύο (2) τελικών σειρών μετΫ από τη διεξαγωγέ 
προκριματικού (περισσότεροι από 16 αθλητάς) 
την περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από 16 αθλητάς-τριες θα 
διεξάγεται προκριματικός και στη συνέχεια 2 ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ. Η πρόκριση θα 
καθορίζεται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Δ΄ και η κατάταξη των αθλητών 
μετά από τον προκριματικό θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.5 

 
Διαδικασήα διεξαγωγές Σελικών ειρών: 
 
Αγώνισμα 100μ.: 
Α΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί από την 9η μέχρι και  
την 16η θέση από τον προκριματικό (παρ. 15.1.5). 

 
Β΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί από την 1η μέχρι και 
την 8η θέση από τον προκριματικό (παρ. 15.1.5). 
Οι κληρώσεις για τους διαδρόμους θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο (βλέπε παρ.15.1.6). 
 

Αγωνήσμτα200μ. – 400μ.: 
Α΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ: 

 οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί από την 5η   άως την 8η  θέση από τον 
προκριματικό (παρ. 15.1.5), θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 3-4-5-6,  

 οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί στην 11η και 12η θέση από τον 
προκριματικό (παρ. 15.1.5), θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 7 – 8 και 

 οι αθλητές – τριες  που έχουν καταταγεί στην 15η και 16η θέση από τον 
προκριματικό (παρ. 15.1.5), θα κληρώνονται για τους διαδρόμους  1 – 2 . 

Β΄ ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ:  

 οι αθλητές – τριες  που έχουν καταταγεί από την 1η άως την 4η θέση από τον 
προκριματικό (παρ. 15.1.5) θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 3 – 4 – 5 – 
6, 

 οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί στην 9η και 10η θέση από τον 
προκριματικό (παρ. 15.1.5) θα κληρώνονται για τους διαδρόμους  7 – 8  και  

 οι αθλητές – τριες  που έχουν καταταγεί στην 13η  και 14η θέση από τον 
προκριματικό (παρ. 15.1.5) θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 1 - 2.  

15.1.2 Αγωνήσματα: 800μ. - 110μ. με Εμπ. – 100μ. με Εμπ. – 400μ. με Εμπ.  
15.1.2.1 Διεξαγωγέ ΣΕΛΙΚΟΤ χωρής τη διεξαγωγέ προκριματικού (συμμετοχέ 
μάχρι 8 αθλητών) 
τα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα σε περίπτωση που μετέχουν μάχρι 8 

αθλητάς-τριες θα διεξάγεται ΣΕΛΙΚΟ. Η κατανομή των αθλητών-τριών σε 
διαδρόμους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF (άρθρο 166.4 - 
σελίδα 209)  και μετά από κλήρωση η οποία θα βασίζεται στην κατάταξη των 
αθλητών-τριών με βάση την επίδοση πρόκρισης. Μια κλήρωση (για κληρώσεις 
βλάπε παρΫγραφο 15.1.6) θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 3-4-5-6 / 4 
καλύτερες επιδόσεις, μια κλήρωση για τους διαδρόμους 7-8 / 5η& 6η καλύτερη 

επήδοση και μια κλήρωση για τους διαδρόμους 1-2 / 7η& 8η καλύτερη επήδοση.  
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15.1.2.2 Διεξαγωγέ ΣΕΛΙΚΟΤ μετΫ από τη διεξαγωγέ προκριματικού 
(περισσότεροι από 8 αθλητάς-τριες) 
την περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από 8 αθλητάς-τριες θα διεξάγεται 
προκριματικός και στη συνέχεια ΣΕΛΙΚΟ. Η πρόκριση θα καθορίζεται σύμφωνα 
με τον συνημμένο Πίνακα Δ΄ και η κατάταξη των αθλητών μετά από τον 
προκριματικό θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.5. 
Διαδικασήα διεξαγωγές του Σελικού: 
Οι αθλητές – τριες που κατετάγησαν μετά τον Προκριματικό από την 1η μέχρι και  
την 8η θέση (σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.5): 

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 1η – 2η – 3η – 4η επίδοση θα κληρωθούν 
(βλέπε παρ. 15.1.6) για τους διαδρόμους 3-4-5-6, 

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 5η  - 6η επίδοση στους διαδρόμους  7 – 8  και  

 οι αθλητές – τριες που έχουν την 7η   και 8η επίδοση, στους διαδρόμους 1 - 2.  
 
15.1.3Αγωνήσματα: 1.500 - 4Φ100μ. – 4Φ400μ.  
τα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα τα οποία θα διεξάγονται κατευθείαν σε 1 ή 
περισσότερες ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ, ανάλογα με τη συμμετοχή και τον προγραμματισμό του 
ωρολογίου προγράμματος,  η κατανομή των αθλητών/ομάδων στις σειρές (όπου αυτό 
απαιτείται π.χ. 1.500μ., 4Φ100μ. 4Φ400μ. κ.α.) θα καθορίζεται με βάση τις καλύτερες 
ατομικές/ομαδικές επιδόσεις, για τη χρονιά που διεξάγεται το πρωτάθλημα ή την καλύτερη 
επίδοση της προηγούμενης χρονιάς καθώς και με τα όσα ορίζει η παρούσα προκήρυξη.   
 
15.1.4Αγωνήσματα: 5.000μ. – 3.000μ. με Υ.Ε.  
τα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα θα διεξάγονται κατευθείαν σε 1 ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΡΑ. 

 
15.1.5Διαδικασήα κατΫταξης αθλητών-τριών από προκριματικό (σύμφωνα με  

τον αριθμό των προκριματικών σειρών): 
15.1.5.1 Πρόκριση με θάση και επήδοση 
Μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού η κατάταξη θα γίνεται σύμφωνα με το 
Ϋρθρο 20.3 (πρώην 166.3)των Κανονισμών τίβου της WorldAthletics, προκειμένου 
να κατανεμηθούν οι αθλητές-τριες στον ΣΕΛΙΚΟ του αγωνίσματος και σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται παρακάτω: 

 Νικητής της ταχύτερης σειράς 

 Νικητής της 2ης ταχύτερης σειράς 

 Νικητής της 3ης ταχύτερης σειράς, κ.ο.κ. 

 Σαχύτερος χρόνος της 2ης θέσης 

 2ος ταχύτερος χρόνος της 2ης θέσης 

 3ος ταχύτερος χρόνος της 2ης θέσης, κ.ο.κ. 
και τελειώνοντας με: 

 Ο προκρινόμενος με τον ταχύτερο χρόνο 

 Ο προκρινόμενος με το 2ο ταχύτερο χρόνο 

 Ο προκρινόμενος με τον 3ο ταχύτερο χρόνο, κλπ. 
 

ΠΡΟΟΦΗ!!!: Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΠΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ ΙΟΠΑΛΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ 
ΘΈΗ ΠΟΤ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΚΡΙΗ ΒΑΕΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΣΕ ΘΑ ΜΕΙΨΝΟΝΣΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΒΑΕΙ ΦΡΟΝΟΤ (Ϋρθρο 20.8 πρώην 166.8 & σημειώσεις).  

 
15.1.5.2 Πρόκριση με επήδοση 
Οι αθλητές θα κατανέμονται στους διαδρόμους σύμφωνα με την επίδοση που 
επέτυχαν στον προκριματικό του αγωνίσματος και σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Προκρινόμενος με την καλύτερη επίδοση 

 Προκρινόμενος με την 2η καλύτερη επίδοση 
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 Προκρινόμενος με την 3η καλύτερη επίδοση, κ.ο.κ. 
 

15.1.6 Κληρώσεις διαδρομών σε τελικούς έ τελικάς σειράς αγωνισμΫτων 
τα πρωταθλήματα που διοργανώνονται με το ύστημα Διαχεήρισης Αγώνων του 
ΕΓΑ, όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται αυτόματα μέσα από το σύστημα. 
ε διαφορετική περίπτωση οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται όπως μέχρι σήμερα 
στον χώρο του Αλυτάρχη.  

 
15.1.7 ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΓΙΑ ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ: 

 σε όσα ΔρομικΫ Αγωνήσματα διεξαχθούν Σελικάς ειράς, η Σελικέ ΚατΫταξη θα 
γήνεται βΫσει χρόνου απ’ όλες τις σειράς. 

 
 σε περήπτωση που κΫποιος από τους συμμετάχοντες αθλητάς για κΫποιο λόγο δεν 

άχει επήδοση κατΫ την τράχουσα αγωνιστικέ περήοδο (SeasonBest), θα μπορεή να 
λαμβΫνεται υπόψη  η περσινέ του ατομικέ επήδοση έ σημαντικέ/ες νήκη/ες που 
σημεήωσε κατΫ την περσινέ περήοδο σε διοργανώσεις εξωτερικού & εσωτερικού 
έ οποιαδέποτε Ϋλλη πληροφορήα μπορεή να συγκεντρωθεή από τους 
διοργανωτάς. 

 

15.2 Αγωνήσματα Κονήστρας 
15.2.1Οριζόντια Άλματα και Ρήψεις  
Οι Προκριματικοί και οι Σελικοί στα αγωνίσματα των ΟΡΙΖΟΝΣΙΨΝ ΑΛΜΑΣΨΝ  (Άλμα 
σε Μήκος και Άλμα Σριπλούν) καθώς και των ΡΙΧΕΨΝ θα διεξάγονται σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  

15.2.1.1 Για την καλύτερη διευκόλυνση των συμμετεχόντων αθλητών και εφ’ όσον οι 
συνθήκες   το επιτρέπουν  (ύπαρξη 2 σκαμμάτων οριζοντίων αλμάτων ή 2 βαλβίδων 
φαιροβολίας κ.α.) θα χωρίζονται σε δύο γκρουπ  (Α΄ και Β΄ Γκρουπ).  
Η σύνθεση των γκρουπ θα αποφασήζεται μετΫ την ολοκλέρωση του ελάγχου των 
δηλώσεων από τους υπευθύνους του ΕΓΑ και τα γκρουπ των πιο πΫνω 
αγωνισμΫτων κονήστρας θα ανακοινώνονται στο επήσημο site της Ομοσπονδήας. 

 
15.2.1.2 Από τους προκριματικούς οι αθλητές-αθλήτριες  θα προκρίνονται στον 
τελικό με βάση το όριο επιλογής του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Οι αθλητές και οι 
αθλήτριες θα πραγματοποιούν τρεις προσπάθειες. Όσοι περάσουν το όριο 
προκρίνονται για τον ΣΕΛΙΚΟ.  
ε περίπτωση που δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές – αθλήτριες τότε προκρίνονται 
για τον ΣΕΛΙΚΟ οι αμέσως επόμενοι μέχρι τον 12ο της κατάταξης. Οι ισόπαλοι στη 
12η θέση θα προκρίνονται για τον ΣΕΛΙΚΟ, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 
Προσοχέ: στον προκριματικό του Άλματος Σριπλούν Γυναικών οι αθλέτριες θα 
άχουν τη δυνατότητα να επιλάξουν να αγωνισθούν από βαλβήδα 11μ. έ βαλβήδα 
9μ., το οποήο και θα πράπει ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ να το δηλώσουν στην αήθουσα 
κλέσης, κατΫ τη διΫρκεια της δέλωσης παρουσήας καθώς και στον Έφορο του 
αγωνήσματος κατΫ την εήσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.  

 
Ο ΣΕΛΙΚΟ ΣΟΤ ΑΓΨΝΙΜΑΣΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΒΑΛΒΙΔΑ 11μ. 
 
15.2.1.3 τους τελικούς των αγωνισμάτων όλοι οι αθλητές – αθλήτριες μετέχουν με 
τρεις (3) προσπάθειες και οι 8 πρώτοι συνεχίζουν με άλλες τρεις (3) προσπάθειες.  Η  
αλλαγέ της σειρΫς  των  αθλητών – αθλητριών με βΫση την επήδοση μετΫ την 3η 
προσπΫθεια θα εφαρμόζεται στους τελικούς των αγωνισμΫτων. 
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15.2.1.4 τον τελικό των αγωνισμάτων οι αθλητές θα αγωνίζονται με την 
αντίστροφη σειρά της κατάταξης από τον προκριματικό π.χ. ο 1ος στην κατάταξη 
αθλητής θα αγωνίζεται τελευταίος και ο τελευταίος 1ος. ε περίπτωση ισοπαλίας στη 
σειρά κατάταξης θα διενεργείται κλήρωση για τη σειρά που θα αγωνίζονται οι 
αθλητές στον τελικό. 
ε περίπτωση μη διεξαγωγής προκριματικού η σειρά που θα αγωνίζονται οι 
αθλητές θα βασίζεται στις επιδόσεις πρόκρισης (λίτσα κατάταξης) για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο. 
ημεήωση: σε περήπτωση που κΫποιος από τους συμμετάχοντες αθλητάς για 
κΫποιο λόγο δεν άχει επήδοση κατΫ την τράχουσα αγωνιστικέ περήοδο 
(SeasonBest), θα μπορεή να λαμβΫνεται υπόψη  η περσινέ του ατομικέ επήδοση έ 
σημαντικέ/ες νήκη/ες που σημεήωσε κατΫ την περσινέ περήοδο σε διοργανώσεις 
εξωτερικού & εσωτερικού έ οποιαδέποτε Ϋλλη πληροφορήα μπορεή να 
συγκεντρωθεή από τους διοργανωτάς. 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ ΣΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΙΨΝ ΑΛΜΑΣΨΝ ΚΑΙ 
ΣΨΝ ΡΊΧΕΨΝ: 
ε περήπτωση συμμετοχές σε άνα αγώνισμα περισσοτάρων από 8 αθλητών οι 
αθλητάς με μη άγκυρη επήδοση σε καμμήα περήπτωση δεν ισοβαθμούν και δεν 
προκρήνονται στον τελικό του αγωνήσματος έ στις τρεις τελικάς προσπΫθειες των 
αγωνισμΫτων  

 

15.2.2 ΚΫθετα Άλματα 
Οι Προκριματικοί στα αγωνίσματα των ΚΑΘΕΣΨΝ ΑΛΜΑΣΨΝ (Άλμα σε Ύψος και Άλμα 
Επί Κοντώ) θα διεξάγονται ως ακολούθως:  

15.2.2.1 τον προκριματικό των αγωνισμάτων των καθέτων αλμάτων (Άλμα Επί 
Κοντώ και Άλμα σε Ύψος), εφ’ όσον διεξαχθεί, θα ακολουθηθεί η παρακάτω 
διαδικασία προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι συμμετέχοντες αθλητές-
τριες. 

 
Διαδικασήα: 
- οι αθλητές-τριες θα δηλώσουν ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ στην Αίθουσα Κλήσης σε ποιο 
γκρουπ του προκριματικού επιθυμούν να συμμετέχουν ανάλογα με τα διαδοχικά 
ύψη που αναφέρονται στην παρ. 9, προκειμένου να χωριστούν σε δύο (2) γκρουπ 
ως ακολούθως: 
1ο γκρουπ: όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία με τα διαδοχικά ύψη 
που καθορίζονται στην παρ. 9 της παρούσας προκήρυξης και 
2ο γκρουπ: όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία με τα 
διαδοχικά ύψη που ορίζει η προκήρυξη (παρ. 9).  
Σρόπος διεξαγωγές: 
- μετά το τέλος της προθέρμανσης, η οποία θα είναι κοινή και για τα δύο (2) 
γκρουπ, θα ξεκινάει ο προκριματικός με τις προσπάθειες των αθλητών του 1ου 
γκρουπ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών των αθλητών του 1ου 
γκρουπ θα ξεκινούν τις προσπάθειες οι αθλητές του 2ου γκρουπ. 

 
ΠΡΟΟΦΗ: οι αθλητές του 1ου γκρουπ σε περίπτωση μη επίτευξης του ορίου 
επιλογής δεν θα άχουν τη δυνατότητα να συμμετάχουν και στο 2ο γκρουπ. 

 
  Διευκρινέσεις: 

 Όσοι περΫσουν το όριο επιλογές και από τα δύο γκρουπ προκρίνονται για 
τον τελικό, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετεχόντων στον ΣΕΛΙΚΟ του 
αγωνίσματος. 
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 ε περίπτωση που δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές-τριες τότε θα 
προκρίνονται για τον τελικό οι αμέσως επόμενοι αθλητές-τριες που πέτυχαν 
τις ΚΑΛΤΣΕΡΕ ΕΠΙΔΟΕΙ από τον προκριματικό μέχρι να συμπληρωθεί 
ο αριθμός 12. Οι ισόπαλοι στη 12η θέση θα προκρίνονται για τον ΣΕΛΙΚΟ, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

ΠΡΟΟΦΗ: την περίπτωση που οι προκρινόμενοι για τον τελικό με τις καλύτερες 
επιδόσεις ανεβάζουν τον αριθμό πολύ περισσότερο από τους 12 τότε θα είναι στη 
διακριτική ευχέρεια των Σεχνικών Τπευθύνων του Πρωταθλήματος σε συνεργασία 
με τον Αλυτάρχη να διενεργούναγώνα μπαρΫζ προκειμένου ο αριθμός των 
αθλητών-τριών που θα μετέχουν στον τελικό να μην ξεπερνά τους 12. 

 την περίπτωση που οι αθλητές του ενός γκρουπ αποφασίσουν να 
σταματήσουν σε κάποιο από τα διαδοχικά ύψη του προκριματικού (δεν 
ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους μέχρι το όριο πρόκρισης), χωρής αυτό 
να άχει αποφασιστεή από τον Έφορο του αγωνήσματος, τους Σεχνικούς 
Τπευθύνους του Πρωταθλέματος και τον ΑλυτΫρχη και ο αριθμός των 
προκρινόμενων αθλητών-τριών υπερβαίνει τους 12, τότε αυτόματα θα 
αποκλεήονται από τον τελικό του αγωνήσματος και στον Σελικό θα 
προκρίνονται όσοι έχουν υπερβεί ΜΟΝΟ το όριο επιλογής. 

 
15.2.2.2 Οι Σελικοή στα αγωνίσματα των ΚΑΘΕΣΨΝ ΑΛΜΑΣΨΝ (Άλμα σε Ύψος 
και Άλμα Επί Κοντώ) θα διεξΫγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
WorldAthletics και σύμφωνα με όσα αναφάρονται στην παρούσα προκέρυξη. 

 
15.2.3 τους τελικούς των αγωνισμάτων κονίστρας οι αθλητές θα αγωνίζονται με την 

αντήστροφη σειρΫ της κατΫταξης από τον προκριματικό π.χ. ο 1ος στην κατάταξη αθλητής 
θα αγωνίζεται τελευταίος και ο τελευταίος 1ος. ε περίπτωση ισοπαλίας θα διενεργείται 
κλήρωση για τη σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές στον τελικό. 
ε περίπτωση μη διεξαγωγής προκριματικού η σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές θα 
βασίζεται στις επδόσεις πρόκρισης (λίστες κατάταξης) για την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο.  Επίσης σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες αθλητές για κάποιο 
λόγο δεν έχει επίδοση κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (SeasonBest), θα μπορεί να 
λαμβάνεται υπόψη  η περσινή του ατομική επίδοση ή σημαντική/ες νίκη/ες που σημείωσε 
κατά την περσινή περίοδο σε διοργανώσεις εξωτερικού & εσωτερικού ή οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία μπορεί να συγκεντρωθεί από τους διοργανωτές. 
 
15.2.4 ε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. καιρικές συνθήκες κ.α.) που οι συμμετέχοντες 
αθλητές στον προκριματικό ενός αγωνίσματος κονίστρας είναι μάχρι 14 θα υπάρχει η 
δυνατότητα, μετά από απόφαση του Σεχνικού Τπευθύνου του Πρωταθλήματος σε 
συνεργασία με τον Αλυτάρχη των αγώνων, στον Σελικό του αγωνίσματος να προκρίνονται 
όλοι οι αθλητές χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικού.  
 

15.3 υμμετοχέ Κυπρήων αθλητών 
Ο ΕΓΑ θα εξετάσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής Κυπρίων αθλητών κατά περίπτωση, μετά από 
σχετικό αιτήμα της Κ.Ο.Ε.Α.. Οι Κύπριοι αθλητές εφ’ όσον εγκριθεί η συμμετοχή τους, θα 
μετέχουν στον προκριματικό των αγωνισμάτων (εφ’ όσον διεξαχθούν) και στους τελικούς των 
αγωνισμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζει η παρούσα προκήρυξη,και μόνο ένας αθλητής (αν έχουν 
προκριθεί παραπάνω από ένας). 

 
16. ΑΙΘΟΤΑ  ΚΛΗΗ: 
16.1 Σοποθεσήα Αήθουσας Κλέσης 
Η Αίθουσα Κλήσης θα λειτουργήσει στον περιφερειακό διάδρομο κάτω από τις κερκίδες που 
βρίσκονται στην απέναντι ευθεία του Κεντρικού ταδίου και κοντά στον τελικό κλειστό χώρο 
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προθέρμανσης των αθλητών-αθλητριών. Οι αθλητές-αθλήτριες θα εισέρχονται στον αγωνιστικό 
χώρο προκειμένου να αγωνιστούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ από την είσοδο που βρίσκεται κοντά στην 
εκκίνηση των 1.500μ. και ΠΑΝΣΑ με τη συνοδεία κριτών της Αίθουσας Κλήσης. 
 
16.2 Ώρα άναρξης λειτουργήας Αήθουσας Κλέσης 
Η έναρξη λειτουργίας της Αίθουσας Κλήσης θα πραγματοποιείται 1:30 πριν την έναρξη του 
πρώτου αγωνίσματος του προγράμματος (πρωινού ή απογευματινού). 
 
16.3 Δέλωση παρουσήας αθλητών-αθλητριών σε Αήθουσα Κλέσης   
Η σωστή τήρηση του ωρολογίου προγράμματος κάθε διοργάνωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την εύρυθμη λειτουργία της Αίθουσας Κλήσης και συγκεκριμένα από την σωστή τήρηση του 
ωραρίου δήλωσης της παρουσίας των αθλητών-αθλητριών σε αυτήν. Για τον λόγο αυτό οι 
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΣΨΝ ΤΛΛΟΓΨΝ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι αθλητές του συλλόγου 
τους είναι ενημερωμένοι για τις ώρες δέλωσης παρουσήαςστην Αίθουσα Κλήσης. 
 

16.3.1 Παρουσήα σε προκριματικούς αγωνισμΫτων 

 Παρουσία – δήλωση αθλητή το αργότερο1:15 ώρα πριν την ώρα έναρξης του 
αγωνίσματος. Ειδικά για τα αγωνίσματα του Άλματος Επί Κοντώ και του Άλματος σε 
Ύψος οι αθλητές θα πρέπει να παρουσιάζονται 1:30 πριν την έναρξη του αγωνίσματος. 

 Φρόνος ολοκλήρωσης των συμμετοχών (κλείσιμο πινακίου) στους προκριματικούς 1:00. 
Για τα αγωνίσματα του Άλματος Επί Κοντώ και Άλματος σε Ύψος1:15 πριν την έναρξη 
του αγωνίσματος προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους υπευθύνους της 
Αίθουσας Κλήσης να συμπληρώνουν τα πινάκια των αγωνισμάτων, ιδιαίτερα αυτά των 
δρομικών αγωνισμάτων και να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις στην ροή του 
ωρολογίου προγράμματος αλλά και στην έναρξη των αγωνισμάτων. 

 
Διευκρήνιση: οι αθλητάς-τριες που μετάχουν στο αγώνισμα της φυροβολήας το οποήο 
διεξΫγεται στο Προπονητέριο «Λαδόπουλου» θα πράπει να παρουσιΫζονται για την 
παρουσήα – δέλωση συμμετοχές στον χώρο του εν λόγω Προπονητηρήου και για τον 
προκριματικό (εφ’ όσον διεξαχθεή) αλλΫ και για τον τελικό του αγωνήσματος. 
 

16.3.2 Σελικοή αγωνισμΫτων 

 Επιβεβαίωση συμμετοχής αθλητή 1:15 πριν την ώρα έναρξης του αγωνίσματος. Για τα 
αγωνίσματα του Άλματος Επί Κοντώ και του Άλματος σε Ύψος 1:30 πριν την ώρα 
έναρξης του αγωνίσματος 

 Κλείσιμο πινακίου1:00πριν την έναρξη του αγωνίσματος. Για τα αγωνίσματα του 
Άλματος Επί Κοντώ και Άλματος σε Ύψος1:15. 

 Ενημέρωση του Σεχνικού Διευθυντή Αγώνων ή του Τπευθύνου της  Τπηρεσίας του 
ΕΓΑ 45’πριν την έναρξη του αγωνίσματος για αθλητές που δεν παρουσιάστηκαν 
(DNS). 

 
ΑναλυτικΫ: 

 
Αγώνισμα 

Δέλωση παρουσήας 
σε Αήθουσα Κλέσης 

(τμέμα γραμματεήας)* 

Ολοκλέρωση δηλώσεων 
& κλεήσιμο πινακήου* 

ΔρομικΫ αγωνήσματα  (εκτός των  
αγωνισμάτων πουδιεξάγονται απ’ ευθείας σε τελικό) 

1:15 1:00 

Οριζόντια Άλματα &Ρήψεις 1:15 1:00 

Άλμα σε Ύψος 1:30 1:15 

Άλμα Επή Κοντώ 1:30 1:15 

 *πριν την ώρα έναρξης του συγκεκριμένου αγωνίσματος 
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16.3.3 Αγωνήσματα κυταλοδρομιών 

 Παρουσία – δήλωση συμμετεχόντων αθλητών ή δήλωση συμμετοχής από τον 
εκπρόσωπο του σωματείου, με την προσκόμιση των δελτίων, ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΦΙ ΑΡΓΟΣΕΡΑ ΑΠΌ ΣΙ ΨΡΕ 
ΠΟΤ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΠΙΝΑΚΑ: 

 
Αγώνισμα Προθεσμήα για επιβεβαήωση συμμετοχές σε σκυτΫλες 

 Ϋββατο, 5.06.21 

4Φ100μ. Γυναικών 20:00 

4Φ100μ. Ανδρών 20:30 

 Κυριακέ, 06.06.21 

4Φ400μ. Γυναικών 19:30 

4Φ400μ. Ανδρών 20:00 

 

 Φρόνος ολοκλήρωσης των συμμετοχών (κλείσιμο πινακίου) 1:30πριν την έναρξη του 
αγωνίσματος. 

 Κλήρωση διαδρόμων 1:00πριν την έναρξη του αγωνίσματος. Η κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα κλήσης και θα πρέπει να παρευρίσκεται εκπρόσωπος 
του συλλόγου. 

 Μετά την κλήρωση των διαδρόμων καμμήα αλλαγέ δεν θα πραγματοποιείται. 
 

16.3.4 Αγωνήσματα που διεξΫγονται απ’ ευθεήας σε τελικό 

 Για τα αγωνίσματα των 1.500μ.,  5.000μ. και 3.000μ. με ΥυσικΫ Εμπόδια  που θα 
γίνουν απευθείας τελικοί, οι εκπρόσωποι των σωματείων ή αυτοπροσώπως οι ίδιοι οι 
αθλητές-τρεις, θα πρέπει να προβούν στην οριστική δήλωση συμμετοχής ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΦΙ ΑΡΓΟΣΕΡΑ ΑΠΌ 
ΣΙ ΨΡΕ ΠΟΤ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΠΙΝΑΚΑ: 

 
Αγώνισμα Προθεσμήα για επιβεβαήωση συμμετοχές 

1.500μ. 18:30 

5.000μ. 18:30 

3.000μ. με Υ.Ε. 19:00 

 
16.3.5Έλεγχος δελτήων αθλητικές ιδιότητας 
Όλοι  οι  αθλητές – αθλήτριες  πρέπει  να παρουσιάζονται ΑΤΣΟΠΡΟΨΠΨ στην  Αίθουσα 
Κλήσης, για  να  δηλώσουν  την  παρουσία  τους, προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ 
ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΦΙ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΘΛΗΣΗΚΑΘΨ ΚΑΙ 
ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ και με χρόνο προσέλευσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 16.3 της παρούσας προκήρυξης. 
ημείωση:Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα Δελτήα της Αθλητικές Ιδιότητας 
και την ΚΫρτα Τγεήας Αθλητέ των αγωνιζομένων και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα 
αθλητή του οποίου τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι καθώς 
και η παρούσα προκήρυξη (παράγραφος20). 

 
16.4 Τπόλοιπες Διαδικασήες Αήθουσας Κλέσης – Παρουσήα, Έλεγχος αθλητών & υνοδεήα σε 
Αγωνιστικό Φώρο  
Οι υπόλοιπες διαδικασίες λειτουργίας της Αίθουσας Κλήσης, όπως η συγκέντρωση των αθλητών 
και η διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων που εφαρμόζονται στις Διεθνείς Διοργανώσεις, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τίβου (WorldAthletics), πρόκειται 
να εφαρμοστούν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκειμένου οι αθλητές-αθλήτριες εν όψει της 
συμμετοχής τους στις Διεθνείς Διοργανώσεις της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου να εξοικειωθούν 
με αυτές και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής. 
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16.4.1 Παρουσήα των αθλητών-αθλητριών στην Αήθουσα κλέσης για άλεγχο πριν την άναρξη 
του αγωνήσματος 
Με ευθύνη των υπευθύνων των συλλόγων οι αθλητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τις 
συγκεκριμένες ώρες εισόδου στην Αίθουσα Κλήσης – Σμήμα Ελέγχου, προκειμένου να 
διεξαχθούν όλοι οι προκαθορισμένοι έλεγχοι καθώς και να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο με 
τη συνοδεία κριτών. 
Αθλητές – αθλήτριες που προσέρχονται καθυστερημένα στην Αίθουσα Κλήσης – Σμήμα 
Ελέγχου θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο αγώνισμα. 
Οι αθλητές θα πρέπει να παρουσιάζονται στην Αίθουσα Κλήσης – Σμήμα Ελέγχου τις ώρες που 
αναφέρονται, πριν από την ώρα έναρξης του αγωνίσματός τους, στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Αγώνισμα 
Εήσοδος σε 

Αήθουσα Κλέσης 
(τμέμα ελάγχου) 

Έξοδος από 
Αήθουσα Κλέσης 
(τμέμα ελάγχου) 

Άφιξη σε χώρο αγωνήσματος 

ΔρομικΫ αγωνήσματα 

(εκτός εμποδίων) 
20 λεπτΫ 15 λεπτΫ 10 λεπτΫ 

Αγωνήσματα εμποδήων 25 λεπτΫ 20 λεπτΫ 15 λεπτΫ 

Οριζόντια Άλματα & 
Ρήψεις 

40 λεπτΫ 35 λεπτΫ 30 λεπτΫ 

Άλμα σε Ύψος 50 λεπτΫ 45 λεπτΫ 40 λεπτΫ 

Άλμα Επή Κοντώ 70 λεπτΫ 65 λεπτΫ 60 λεπτΫ 

 
16.4.2 Έλεγχοι αθλητών 
Οι παρακάτω έλεγχοι θα διεξάγονται στα αντικείμενα τα οποία και θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τους κανονισμούς Διαφήμισης και Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
τίβου (WA). 

 Αγωνιστική στολή 

 Αγωνιστικά παπούτσια (σύμφωνα με το Άρθρο 5 των Σεχνικών κανονισμών της 
WA) 

 Υόρμα 

 Σσάντες 

 Αντικείμενα που δεν είναι εγκεκριμένα για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο 
(ραδιόφωνο, walkman, κινητά τηλέφωνα, κάμερες κ.α.) θα παρακρατούνται και θα 
επιστρέφονται στους κατόχους τους σε συγκεκριμένο χώρο της Αίθουσας Κλήσης, με 
την επίδειξη της απόδειξης. 

 
ΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΣΨΝ ΤΛΛΟΓΨΝ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΨΟΤΝ  
ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ – ΑΘΛΗΣΡΙΕ ΣΟΤΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΝ 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΟΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΑ ΚΑΙ ΦΨΡΙ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ. 

 
16.4.3 υνοδεήα αθλητών σε χώρο διεξαγωγές του αγωνήσματος 
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι αθλητές θα συνοδεύονται από κριτές στον χώρο 
διεξαγωγής του αγωνίσματός τους. Κανείς αθλητής δεν θα εισέρχεται από μόνος του στον 
αγωνιστικό χώρο. 

 
16.4.4ΠαρΫδοση αρνητικού τεστ κορονωϊού 

Προκειμένουναπεριοριστείστομέτροτουδυνατούηδιασποράτου ιούστις διοργανώσειςτου 
ΕΓΑσανελάχιστομέτροεπιδημιολογικήςπαρακολούθησης για τη συμμετοχή των 
αθλητριών και αθλητών θα απαιτείται υποχρεωτικά πρόσφατο αρνητικό αποτάλεσμα 
γρέγορου τεστ ανήχνευσης αντιγόνου(Ag-RDTs) του κορονωιού SARS-CoV-2 (Rapid test). 
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Σο τεστ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών πριν τη συμμετοχή στον αγώνα. 
Σο αποτάλεσμα του τεστ θα παραδήδεται στους Τπεύθυνους της Αήθουσας Κλέσης.  

 
ΕΫν τις ημάρες διεξαγωγές των αγώνων άχουν διαμορφωθεή ευνοϊκότερες 
συνθέκες σχετικΫ με την πρόληψη του COVID – 19, τότε θα γήνουν οι 
απαιτούμενες προσαρμογάς  και σύμφωνα με το ισχύον τότε υγειονομικό 
πρωτόκολλο διεξαγωγές αγώνων στήβου. 

 
 
17. ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ: 
17.1 Κανονισμοή 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων στίβου της WorldAthletics 2020 
– 2021 καθώς και του .Ε.Γ.Α.. 
 
17.2 Αγωνιστικέ στολέ-εμφΫνιση& φόρμα αθλητών (Ϋρθρο 5 πρώην 143.1,παρΫδειγμα στον 
Πήνακα Σ’) 
Οι αθλητές-τρεις θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, 
σορτς και κάλτσες) του συλλόγου στον οποίο ανήκουν. Οι υπεύθυνοι των συλλόγων θα πρέπει να 
βεβαιωθούν ότι οι Κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τίβου (WorldAthletics) που 
αφορούν τη Διαφήμιση θα εφαρμόζονται και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules. 
την περίπτωση που η αγωνιστική εμφάνιση συλλόγου ή η φόρμα δεν είναι σύμφωνα με όσα 
ορίζουν οι Κανονισμοί, οι υπεύθυνοι των συλλόγων με δική τους ευθύνη και πριν την είσοδο των 
αθλητών στην Αίθουσα Κλήσης,  θα πρέπει να φροντίσουν να καλύψουν τα μέρη εκείνα της 
στολής που είναι αντίθετα με τον κανονισμό με κατάλληλο υλικό το οποίο κατά τη διάρκεια του 
αγώνα δεν θα αποκολλάται.  
 
ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ-ΣΡΙΕ ΠΟΤ Η ΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΣΟΛΗ έ Η ΥΟΡΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΠΙΗΜΗ ΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΣΟΛΗ & ΥΟΡΜΑ ΣΟΤ 
ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΤ έ ΔΕΝ ΤΜΜΟΡΥΨΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΟΑ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΨ 
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΤ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΑΓΨΝΙΣΟΤΝ. 
 
Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που οι αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα παραβιάσουν όσα 
αναφέρονται στους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τίβου (WorldAthletics) καθώς 
και στην παρούσα προκήρυξη, τότε θα γίνεται αναφορά προς το Δ.. του ΕΓΑ το οποίο και θα 
μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις: 

 την ακύρωση της συμμετοχής του αθλητή-τριαςαπό τη διοργάνωση 

 τον αποκλεισμό του/τηςγια χρονικό διάστημα από συμμετοχή σε επόμενες διοργανώσεις 
της Ομοσπονδίαςκαθώς και 

 την αφαίρεση βαθμών από τον ύλλογο στον οποίο ανήκει 
 
Επίσης επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των αθλητών με την εμφΫνιση της Εθνικές ΟμΫδας δεν 
επιτράπεται. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: Η ΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΣΑΛΛΙΨΝ, ΟΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΣΤΠΟΤ ΠΟΤ 
ΟΡΓΑΝΨΝΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΕΓΑ (εντός έ εκτός ταδήου), TAFLASHINTERVIEWS 
(σύντομες δηλώσεις σε TV έ οποιοδέποτε Ϋλλο μάσο), Ο «ΓΤΡΟ ΘΡΙΑΜΒΟΤ»ΚΑΘΨ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΑΝΗΓΤΡΙΜΟΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΑΓΨΝΙΣΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ, ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΜΕΡΟ ΣΟΤ 
ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΑΙ Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΣΨΝ ΑΘΛΗΣΨΝ ΟΟΝ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ 
ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΣΟΤ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΟΑ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. 
 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules
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17.3 ΑγωνιστικΫ παπούτσιαΆρθρο 5 (πρώην 143)παραγρ. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 / Βλάπε και Πήνακα Ζ’  
Όλα τα αγωνιστικά παπούτσια πρέπει να είναι σύμφωνα με το Άρθρο 5 (TR5) των Σεχνικών 
Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τίβου (WorldAthletics), συμπεριλαμβανομένων των 
διαστάσεων της σόλας, του τακουνιού καθώς και των καρφιών (spikes). Είναι ευθύνη των αθλητών 
να διασφαλίσουν ότι τα παπούτσια που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα περιέχονται στην 
τρέχουσα λίστα των εγκεκριμένων μοντέλων παπουτσιών της 

WorldAthletics(https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-
information). 
ε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το Άρθρο 5 (TR5) ή τη λίστα των εγκεκριμένων παπουτσιών, 
μπορεί να μην επιτραπεί σε αθλητή να αγωνιστεί ή να αποκλειστεί μετά τον αγώνα και η επίδοσή 
του στο αγώνισμα ή στα αγωνίσματα που συμμετείχε να ακυρωθεί. 
Σα παπούτσια θα ελέγχονται στην Αίθουσα Κλήσης όπως και τα υπόλοιπα είδη (π.χ. ένδυση, 
αντικείμενα που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο κ.α.). ε περίπτωση επίτευξης Παγκόσμιου ή 
Ευρωπαϊκού ή Πανελλήνιου ρεκόρ, ο αθλητής μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος, θα πρέπει 
να παραδίδει τα παπούτσια που χρησιμοποίησε στον αγώνα στους διοργανωτές, για περαιτέρω 
έλεγχο εφ’ όσον αυτό απαιτείται.  
 
Για τον λόγο αυτό: 

 προτρέπουμε σωματεία και αθλητές να συμβουλεύονται την παραπάνω 
επικαιροποιημένη λίστα μοντέλων ΠΡΙΝ προβούν σε αγορά αγωνιστικών παπουτσιών. 

 

 συμβουλεύουμε τους αθλητές που πρόκειται να αγωνιστούν και διατηρούν αμφιβολία 
ως προς την εγκυρότητα χρήσης των αγωνιστικών τους παπουτσιών, προπάντων για μη 
spikes, να προσέρχονται στην Αίθουσα Κλήσης έχοντας προνοήσει και για άλλη 
εναλλακτική και αποδεκτή λύση.  

 
17.4 Αριθμοή συμμετοχές 
Κάθε αθλητής θα λαμβάνει έναν (1) προσωπικό αριθμό και ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται στο 
μπροστινό μέρος της αγωνιστικής ενδυμασίας. 

 
Εξαιρούνται οι αθλητάς των ΑΛΜΑΣΨΝ (οριζοντήων & καθάτων) οι οποήοι  
επιτράπεται να τοποθετούν τον αριθμό συμμετοχές μπροστΫ έ πήσω στην αγωνιστικέ 
ενδυμασήα τους. 
 
Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να συγκρατούνται με τις 4 παραμάνες, μία σε κάθε γωνία, 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πάφτουν και, επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εήναι απολύτως ορατοήκατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΟΝΣΑΙ, ΝΑ 
ΔΙΠΛΨΝΟΝΣΑΙ ΚΑΘΨ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΣΕ ΣΡΟΠΟ. 
 
17.5  ΕνστΫσεις και εφάσεις (Ϋρθρο 8 Σεχνικών Κανονισμών πρώην 146) 
Οι ενστάσεις - διαμαρτυρίες (protests) και οι εφέσεις (appeals) επιτρέπονται και θα 
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 της WorldAthletics. Αναλυτικά: 

 Αρχικά, οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προφορικΫ στον Έφορο από έναν 
αθλητή ή από κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό του ή από έναν επίσημο εκπρόσωπο 
μιας ομάδας (άρθρο 8.3 πρώην 146.3). Σο πρόσωπο ή η ομάδα αυτή θα μπορεί να 
υποβάλλει ένσταση μόνον αν αγωνίζεται στον ίδιο γύρο του αγωνίσματος με το οποίο η 
ένσταση (ή η επακόλουθη έφεση) σχετίζεται (ή αγωνίζεται σε έναν αγώνα στον οποίο 
εφαρμόζεται ομαδική βαθμολογία). 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
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 την περίπτωση που ο συγκεκριμένος Έφορος δεν είναι προσβάσιμος ή διαθέσιμος, η 
ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυτόν μέσω του Κέντρου Σεχνικών Πληροφοριών 
(αν υπάρχει) ή μέσω του Αλυτάρχη. Ενστάσεις που αφορούν το αποτέλεσμα ή τη διεξαγωγή 
ενός αγωνίσματος θα υποβάλλονται εντός 30 λεπτώναπό την επήσημη αναγγελήα του 

αποτελάσματος του αγωνίσματος αυτού. 

 Αν η απόφαση του Εφόρου δεν ικανοποιεί τον αθλητή ή την ομάδα τότε θα πρέπει να 
υποβάλλεται γραπτή έφεση προς την Ελλανόδικο Επιτροπή είτε μέσω του Κέντρου 
Σεχνικών Πληροφοριών (αν υπάρχει) ή μέσω του Αλυτάρχη. 

 Κάθε γραπτή έφεση προς την Ελλανόδικο Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται με βάση το άρθρο 
8.7 (πρώην 146.7) και να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, εκ μέρους του 
αθλητή και να υποβάλλεται εντός 30 λεπτών από την επήσημη ανακοήνωση της 
απόφασης του Εφόρου ή από την ενημέρωση που δόθηκε προς εκείνους που υπέβαλαν την 
ένσταση, όταν δεν υπάρχει διόρθωση κανενός αποτελέσματος. 

 Η γραπτή έφεση θα συνοδεύεται από το ποσό των 75€ το οποίο θα παρακρατείται εάν η 
έφεση δεν γίνει δεκτή. Η απόφαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα παρέχεται γραπτώς. 

17.6 Επήλυση τεχνικών θεμΫτων 
Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Σεχνικό Τπεύθυνο και τον 
Αλυτάρχη των Αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 
17.7 ΠαρΫδοση αριθμών 
Οι αριθμοί των αθλητών – αθλητριών θα παραδίδονται στους Εκπροσώπους των ωματείων στην 
Αίθουσα Κλήσεως 1:30 πριν την έναρξη των Αγώνων. 
 
18. ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕ:  
18.1 Νικητάς ατομικών αγωνισμΫτων για κΫθε κατηγορήα ξεχωριστΫ (Α-Γ & Κ23): 
τους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων θα απονεμηθούν τα παρακάτω έπαθλα. 
τους πρώτους – πρώτες: Κύπελλο – Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη Φρυσό  
τους δεύτερους – δεύτερες: Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη Αργυρό 
τους τρίτους – τρίτες: Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη Φάλκινο 
 
18.2 Νικητάς ύλλογοι βαθμολογήας για κΫθε κατηγορήα ξεχωριστΫ (Α-Γ & Κ23): 
τον πρώτο νικητή ύλλογο της βαθμολογίας Ανδρών και στον πρώτο νικητή ύλλογο της 
βαθμολογίας Γυναικών του Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών θα απονεμηθούν Κύπελλα. 

 
18.3 Νικητάς ύλλογοι Επαρχήας για κΫθε κατηγορήα ξεχωριστΫ (Α-Γ & Κ23): 
Κύπελλα επίσης θα απονεμηθούν στον πρώτο νικητή ύλλογο της βαθμολογίας Ανδρών και στον 
πρώτο νικητή ύλλογο της βαθμολογίας Γυναικών του Πρωταθλήματος για τους υλλόγους της 
Επαρχίας (εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Θεσσαλονίκης). 
 
18.4 Διαδικασήα απονομές κυπάλων, μεταλλήων και διπλωμΫτων σε νικητάς: 
Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν θα πραγματοποιούνται απονομές σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
που ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά οι αθλητές ή οι συνοδοί των υλλόγων θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν το κύπελλο, τα μετάλλια και τα διπλώματα των τριών πρώτων νικητών κάθε 
αγωνίσματος σε ειδικό χώρο που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στον χώρο της Αίθουσας 
Κλήσης.  
 
19.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 
19.1 ΚΫλυψη εξόδων αθλητών: 
ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΣΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΨΝ 10 ΠΡΨΣΨΝ ΑΘΛΗΣΨΝ – ΑΘΛΗΣΡΙΨΝ 
Ε ΚΑΘΕ ΑΓΨΝΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΪΠΟΘΕΗ ΟΣΙ ΘΑ ΠΕΣΤΦΟΤΝ ΣΑ ΟΡΙΑ 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΨΝ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ (Πήνακας Γ1΄):  
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τα  σωματεία των  αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν  μία  από τις   5  πρώτες  θέσεις  της 
κατάταξης και θα πετύχουν τα αντήστοιχα όρια καταβολές εξόδων της κατηγορήας Α/Γ 
(συνημμένος πίνακας Γ1΄), θα  υπολογισθούν  τα  ποσά   που αναφέρονται  στον συνημμένο  
πίνακα εξόδων μετακίνησης και ανάλογα  με  τον  νομό  προέλευσης  του κάθε  αθλητή-αθλήτριας. 

 
τα  σωματεία των  αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν  μία  από  τις  θέσεις 6η  – 10ηκαι θα 

πετύχουν τα αντήστοιχα όρια καταβολές εξόδων της κατηγορήας Α/Γ (συνημμένος πίνακας Γ1΄),  
θα  υπολογισθεί  το ½  των αντίστοιχων  χρηματικών ποσών. 
 
Αθλητής  ή  αθλήτρια  που  προκρίνεται σε  τελικό  και  δεν  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. την  περίπτωση  αυτή  καταβάλλεται το  ½ του χρηματικού 
ποσού, εφόσον  συμμετέχουν  π.χ. μέχρι 7  αθλητές – αθλήτριες.              
Αθλητής – αθλήτρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που  προκρίνεται  απ’ ευθείας  σε  τελικό  και  δεν  
συμμετέχει  για  οποιαδήποτε  αιτία  ή δεν τερματίζει ή ακυρώνεται ή  κάνει  άκυρες  προσπάθειες  
ΔΕΝ  δικαιούται  έξοδα  μετακίνησης. 
 
Για  τον  κάθε  αθλητή – αθλήτρια  θα  υπολογισθούν  μία  φορά  τα  αντίστοιχα  έξοδα 
μετακίνησης  σε κάθε περίπτωση. 
 
19.2 ΚΫλυψη Εξόδων υνοδών: 

19.2.1Εάν το σωματείο έχει από 1 μέχρι 10 αθλητές – αθλήτριες στις 10πρώτες θέσεις της 
κατάταξης για το σύνολο των αγωνισμάτων (και με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα 
όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ: 
- ΕΝΑ ΤΝΟΔΟ με 100%, εάν έχει ΕΝΑ τουλάχιστον από τους παραπάνω αθλητές στις 
θέσεις 1 – 5έ  
- ΕΝΑ  ΤΝΟΔΟ με 50%, εάν όλοι οι παραπάνω αθλητές – αθλήτριες έχουν καταταγεί στις 
θέσεις 6 – 10. 

 
19.2.2Εάν το σωματείο έχει 11 και περισσότερους αθλητές – αθλήτριες στις 10 πρώτεςθέσεις 
της κατάταξης για το σύνολο των αγωνισμάτων (και με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει 
τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ: 
- ΔΤΟ  ΤΝΟΔΟΤ με 100%, εάν έχει ΕΝΑ τουλάχιστον από τους παραπάνω αθλητές στις 
θέσεις 1 – 5έ  
- ΔΤΟ  ΤΝΟΔΟΤ με 50%, εάν όλοι οι παραπάνω αθλητές – αθλήτριες έχουν καταταγεί 
στις θέσεις 6 – 10. 

 
20. ΙΑΣΡΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ: 
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν 
εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες και να έχουν στην κατοχή τους την Κάρτα Τγείας 
Αθλητή, θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Η έκδοση της Κάρτας Τγείας Αθλητή (πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών) είναι 
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 4479/2017 και τον Γενικό Κανονισμό 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του .Ε.Γ.Α.. 
Η ΚΫρτα Τγεήας Αθλητέ ισχύει για άνα (1) άτος από την  θεώρησέ της.  
 
Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΑΘΛΗΣΨΝ – 
ΣΡΙΨΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΨΝ ΑΓΨΝΨΝ ΚΑΙ ΟΥΕΙΛΕΣΑΙ Ε ΕΛΛΕΙΧΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
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ΕΛΕΓΦΟΤ, ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΨΠΟ ΣΟΤ ΨΜΑΣΕΙΟΤ ΚΑΘΨ ΚΑΙ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΤ ΔΗΛΨΝΟΤΝ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΙ Ε ΚΑΜΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΣΨΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΨΣΡΙΑ ΑΡΦΗ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΑ. 
 
21. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΑΓΨΝΨΝ ΣΙΒΟΤ: 

ε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα 
Τγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Τ. και  τα αντίστοιχα Τγειονομικά Πρωτόκολλα 
διεξαγωγής αγώνωνπου ισχύουν για τον στίβο,με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα 
ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της 
μετάδοσηςτης COVID – 19.  
(υνημμένα: Τγειονομικό πρωτόκολλο αγώνων στίβου). 
 
22. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ: 
Η Ε.Α.. .Ε.Γ.Α.. Βορ. 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 
ΑΘΕΝΟΥΟΡΟΤ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων. 
 
23. ΕΛΕΓΦΟ  DOPING: 
Σο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αποτελεί αγώνα για τον οποίο έχει αποσταλεί αλληλογραφία στο 
Εθνικό υμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΚΑΝ) για τη διενέργεια ελέγχου Doping 
στους συμμετέχοντες αθλήτριες και αθλητές.  
Η διαδικασία ελέγχου Doping που διενεργείται από το ΕΚΑΝ είναι σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς Anti-Doping (Anti-DopingRules) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τίβου (World 
Athletics). 
 
24. ΚΤΡΨΕΙ - ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
Η  Επιτροπή Ελέγχου σωστής διεξαγωγής των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων αποτελείται από 
Τπηρεσιακά Μέλη της Επιτροπής Τψηλού Αθλητισμού, Ανάπτυξης και τατιστικής Τπηρεσίας με 
επικεφαλής ένα (1) Διοικητικό τέλεχος της Ομοσπονδίας. Έτσι εκτός των ακυρώσεων που μπορεί 
να γίνουν κατά τη διάρκεια των  Αγώνων για διαφόρους λόγους, (πλαστοπροσωπία, 
αντικανονική συμμετοχή με βάση την προκήρυξη ή την Κωδικοποίηση κλπ.), θα γίνεται  έλεγχος 
και μετά το πέρας των Αγώνων από την παραπάνω Επιτροπή. 
 
Οι κυρώσεις που θα επιβΫλλονται για τις παραπΫνω περιπτώσεις αντικανονικές συμμετοχές  
θα εήναι οι εξές: 
1) Ο  αθλητής-αθλήτρια  τιμωρείται με έναν (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις. 
2) Ο ύλλογος χάνει όλους τους βαθμούς στο αγώνισμα  που έλαβε μέρος ο αθλητής – 

αθλήτρια. 
3) Ο ύλλογος τιμωρείται με μείον είκοσι (-20) βαθμούς, από την βαθμολογία του αντίστοιχου 

πρωταθλήματος και εάν δεν έχει βαθμούς να του αφαιρεθούν τότε του αφαιρούνται εκατό (100) 
βαθμοί  Διασυλλογικών  Αγώνων. 
Τπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την 
αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων. 

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 ωματείο 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 ωματείο 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 
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συνολικά,  εκατό (100) βαθμούς Διασυλλογικών. Τπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια 
αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων 
πρωταθλημάτων. 

5) ε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός ωματείου από αξιολογούμενο Πρωτάθλημα 
(μετά από έγγραφη δήλωσή του) το ωματείο αυτό θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επί 
πλέον θα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή του ΕΓΑ. 
 
 

25. ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΟ ΕΚΠΡΟΨΠΟ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ: 
Οργανωτικός Εκπρόσωπος του Πρωταθλήματος ορίζεται ο Σαμίας του Δ.. του .Ε.Γ.Α..κ. 
ΙωΫννης Λιούμπας. 
 
26. ΣΕΦΝΙΚΟΙ  ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ   ΣΟΤ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ  ΠΡΨΣ/ΣΟ  Α-Γ:  
Σεχνικοί  Τπεύθυνοι ορίζονται, ο Εθνικός Προπονητής κ. ΙωΫννης Κουτσιώρας καιο Σεχνικός  
Διευθυντής  Αγώνων κ. Ανδράας Γκόγκαςμε καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 (πρώην άρθρο 121) των Κανονισμών Αγώνων τίβου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
τίβου (WorldAthletics) έκδοσης  2020 – 2021 καθώς και το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων τίβου (έκδοση 2015), σε συνεργασία  
με τον Αλυτάρχη του πρωταθλήματος. 
 
27. ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΝ & ΤΝΣΟΝΙΣΕ 
ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΏΝ: 
Σεχνικός Τπεύθυνος Εγκατάστασης και οργάνων ορίζεται ο Εθνικός Προπονητής Π-Κ κ. 
Απόστολος Αποστολόπουλος με υντονιστές Σεχνικών Λειτουργιώντους Σεχνικούς της 
Ανάπτυξηςκ.κ. Καλούδη ΜΫρκο, ΠλΫτωνα Βασήλη, ΜατΫκη τάφανο, Φατζηβασιλεήου Φρέστο, 

τον ΕπιτελικόΣεχνικό του ΕΓΑκ. Δημέτρη ΦαλβατζΫρα,τους Σεχνικούς της Επιτροπής Αγώνων 
σε Δημόσιο Δρόμο και Βουνό κ.κ. Άγγελο ΠροβατΫκαι Νότη Παππούλια, τον Σεχνικός ύμβουλο 
της ΕΑ ΕΓΑ Βορ. Πελοποννήσου κ. Νικόλαο ΚαστανΫκαθώςκαι τονκ.πύρο 
ΣριανταφυλλόπουλοΣεχνικό ύμβουλο ΕΑ ΕΓΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι θα 
συνεργάζονται με τους Σεχνικούς Τπευθύνους των αγώνων, τον Αλυτάρχη και τον Γυμνασίαρχο 
επί θεμάτων προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου, λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων  και  
οργάνων.  

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 

Η  Πρόεδρος  Ο  Γεν. Γραμματάας 
   

οφήα ΑΚΟΡΑΥΑ  Γιώργος  ΓΙΑΣΡΟΤΔΑΚΗ 
 
υνημμάνα :   
Ψρολόγιο  πρόγραμμα – Πίνακας Α΄: δικαιώματος συμμετοχής αθλητών Α-Γ – Πίνακας Β’ : 
δικαιώματος συμμετοχής αθλητών Κ23 – Πίνακας Γ1΄: ορίων βαθμολόγησης Α-Γ – Πίνακας Γ2΄: 
ορίων βαθμολόγησης Κ23 – Πίνακας Δ΄: διαδικασίες διεξαγωγής των αγωνισμάτων – Πίνακας Ε΄: 
απαγορευμένων αντικειμένων σε αγωνιστικό χώρο -  Πίνακας Σ΄: Αγωνιστική στολή - Πίνακας 
εξόδων μετακίνησης      
Κοινοποήηση: 
ΕΑ ΕΓΑ Βορ. Πελοποννήσου – Ε..Κ.Α.Ν. - Κεντρική Επιτροπή Κριτών – Ε.Ρ.Σ.    
Εσωτερικέ  διανομέ .Ε.Γ.Α..: 
Σομέας Εθνικών Ομάδων – Σομέας Ανάπτυξης -  Λογιστήριο -   Γραφείο  Σύπου  - τατιστική 
Τπηρεσία - Τγειονομική Τπηρεσία. 
 
 
 



 29 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΣΙΒΟΤ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΣΡΑ - ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΣΑΓΙΟ, ΑΒΒΑΣΟ, 5 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 

ΠΡΩΪΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΑΓΩΝΙΜΑ Α/Γ 
Προκριμαηικός/ 

Σελικός 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

9:00 ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ Α Προκριματικός Προπ. Λαδόποσλοσ - Όριο: 57,00μ. 

9:00 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ Γ Προκριματικός Όριο: 41,00μ. 

9:00 ΑΛΜΑ ΔΠΙ ΚΟΝΣΩ Α Προκριματικός 2 group Όριο: 4,80μ. 

9:15 ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ Α Προκριματικός 2 group 2 ζκάμμαηα - Όριο: 15,00μ. 

9:15 100μ. με Δμπόδια Γ Προκριματικές Σειρές   

9:35 110μ. με Δμπόδια Α Προκριματικές Σειρές   

10:00 ΑΛΜΑ Δ ΤΨΟ Γ Προκριματικός 2 group Όριο: 1,70μ. 

10:00 400μ. Γ Προκριματικές Σειρές   

10:25 400μ. Α Προκριματικές Σειρές   

10:45 ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ Γ Προκριματικός 2 group 2 ζκάμμαηα - Όριο: 12,20μ. 

11:00 ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α Προκριματικός Όριο: 15,90μ. 

11:00 ΑΚΟΝΣΙΜΟ Γ Προκριματικός Όριο: 44,00μ. 

11:10 100μ. Γ Προκριματικές Σειρές   

11:35 100μ. Α Προκριματικές Σειρές   

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

16:45 ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ Α ΣΔΛΙΚΟ  Προπ. Λαδόποσλοσ 

18:00 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

18:05 ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ Α ΣΔΛΙΚΟ   

18:30 ΑΛΜΑ ΔΠΙ ΚΟΝΣΩ Α ΣΔΛΙΚΟ   

18:40 ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α ΣΔΛΙΚΟ   

18:45 100μ. με Δμπόδια Γ ΣΔΛΙΚΟ   

18:55 ΑΛΜΑ Δ ΤΨΟ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

19:00 110μ. με Δμπόδια Α ΣΔΛΙΚΟ   

19:15 100μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

19:21 100μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

19:30 100μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

19:36 100μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

19:40 ΑΚΟΝΣΙΜΟ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

19:45 ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

19:50 400μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

19:56 400μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2  

20:05 400μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

20:11 400μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2  

20:15 1500μ. Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

20:25 1500μ. Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

20:35 1500μ. Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

20:45 1500μ. Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

20:55 3.000μ. με Φ.Δ. Γ ΣΔΛΙΚΟ   

21:10 3.000μ. με Φ.Δ.  Α ΣΔΛΙΚΟ   

21:35 4 X 100μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

21:44 4 X 100μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

21:50 4 X 100μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

21:59 4 X 100μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

22:08 4 X 100μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 3   

Παρατηρέσεις: μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δηλώσεων σε περίπτωση που σε ορισμένα αγωνίσματα δεν 
υπάρχει η ανάλογη συμμετοχή οι προκριματικοί θα καταργούνται. Επίσης οι ώρες έναρξης των αγωνισμάτων μπορεί να 
τροποποιηθούν. ε κάθε περίπτωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από το site του ΕΓΑ. 
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ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΣΙΒΟΤ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΣΡΑ - ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΣΑΓΙΟ, KΤΡΙΑΚΗ, 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 

 

ΠΡΩΪΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΑΓΩΝΙΜΑ Α/Γ 
Προκριμαηικός/ 

Σελικός 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

9:00 ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ Γ Προκριματικός Προπ. Λαδόποσλοσ - Όριο: 48,00μ. 

9:00 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ Α Προκριματικός Α΄group Όριο: 47,60μ. 

9:00 ΑΛΜΑ ΔΠΙ ΚΟΝΣΩ Γ Προκριματικός Όριο: 3,70μ. 

9:15 ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ Γ Προκριματικός 2 group 2 ζκάμμαηα - Όριο: 5,80μ. 

9:30 400μ. με Δμπόδια Γ Προκριματικές Σειρές   

9:55 400μ. με Δμπόδια Α Προκριματικές Σειρές   

10:00 ΑΛΜΑ Δ ΤΨΟ Α Προκριματικός 2 group Όριο: 2,00μ. 

10:15 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ Α Προκριματικός Β΄group Όριο: 47,00μ. 

10:20 800μ. Γ Προκριματικές Σειρές   

10:40 800μ. Α Προκριματικές Σειρές   

10:45 ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ Α Προκριματικός 2 group 2 ζκάμμαηα - Όριο: 7,40μ. 

11:00 ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ Προκριματικός Όριο: 12,50μ. 

11:05 200μ. Γ Προκριματικές Σειρές   

11:15 ΑΚΟΝΣΙΜΟ Α Προκριματικός Όριο: 62,00μ. 

11:30 200μ. Α Προκριματικές Σειρές   

          

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

16:45 ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ Γ ΣΔΛΙΚΟ  Προπ. Λαδόποσλοσ 

18:05 ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

18:10 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ Α ΣΔΛΙΚΟ   

18:30 ΑΛΜΑ ΔΠΙ ΚΟΝΣΩ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

18:40 ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ ΣΔΛΙΚΟ   

18:55 ΑΛΜΑ Δ ΤΨΟ Α ΣΔΛΙΚΟ   

19:05 400μ. με Δμπόδια Γ ΣΔΛΙΚΟ   

19:15 400μ. με Δμπόδια Α ΣΔΛΙΚΟ   

19:25 200μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

19:31 200μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

19:40 ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ Α ΣΔΛΙΚΟ   

19:45 200μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

19:51 200μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

19:55 ΑΚΟΝΣΙΜΟ Α ΣΔΛΙΚΟ   

20:00 800μ. Γ ΣΔΛΙΚΟ   

20:10 800μ. Α ΣΔΛΙΚΟ   

20:20 5.000μ.  Γ ΣΔΛΙΚΟ   

20:50 5.000μ. Α ΣΔΛΙΚΟ   

21:15 4 X 400μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

21:24 4 X 400μ.  Γ ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

21:35 4 X 400μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 1   

21:44 4 X 400μ.  Α ΣΔΛΙΚΗ ΔΙΡΑ 2   

 
Παρατηρέσεις: μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δηλώσεων σε περίπτωση που σε ορισμένα αγωνίσματα δεν υπάρχει 
η ανάλογη συμμετοχή οι προκριματικοί θα καταργούνται. Επίσης οι ώρες έναρξης των αγωνισμάτων μπορεί να 
τροποποιηθούν. ε κάθε περίπτωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από το site του ΕΓΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑ Α’  
 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΨΝ - ΓΤΝΑΙΚΨΝ 
 
 

ΑΓΨΝΙΜΑ ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

100 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

200 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

400 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

800 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

1.500 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

5.000 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

110 μ  Εμπ. 2003  και μεγαλύτεροι  

100 μ. Εμπ.  2003 και μεγαλύτερες 

400 μ. Εμπ. 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

3.000  Υ.Ε. 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΤΧΟ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΕΠΙ  ΚΟΝΣΨ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΜΗΚΟ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΣΡΙΠΛΟΤΝ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΥΑΙΡΑ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΔΙΚΟ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΥΤΡΑ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΑΚΟΝΣΙΟ 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

ΔΕΚΑΘΛΟ  2003  και μεγαλύτεροι  

ΕΠΣΑΘΛΟ   2003 και μεγαλύτερες 

4 Φ 100 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 

4 Φ 400 2003  και μεγαλύτεροι 2003 και μεγαλύτερες 
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ΠΙΝΑΚΑ Β’  
 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  
 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑ Κ23 ΑΝΔΡΨΝ - ΓΤΝΑΙΚΨΝ 
 

ΑΓΨΝΙΜΑ Κ23 ΑΝΔΡΩΝ Κ23 ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

100μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

200μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

400μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

800μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

1.500μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

3.000μ   

5.000μ 2003και μεγαλύτεροι 2003και μεγαλύτερες 

110 μ  Εμπ. 2003και μεγαλύτεροι  

100 μ. Εμπ.  2003και μεγαλύτερες 

400 μ. Εμπ. 2003και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

3.000  Υ.Ε. 2003και μεγαλύτεροι 2003και μεγαλύτερες 

ΤΧΟ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

ΕΠΙ ΚΟΝΣΨ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

ΜΗΚΟ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

ΣΡΙΠΛΟΤΝ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

ΥΑΙΡΑ 2003και μεγαλύτεροι 2003και μεγαλύτερες 

ΔΙΚΟ 2003και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

ΥΤΡΑ 2003και μεγαλύτεροι 2003και μεγαλύτερες 

ΑΚΟΝΣΙΟ 2003και μεγαλύτεροι 2003και μεγαλύτερες 

4 Φ 100μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

4 Φ 400μ 2004και μεγαλύτεροι 2004και μεγαλύτερες 

Δάκαθλο / Έπταθλο 2003και μεγαλύτεροι 2003και μεγαλύτερες 
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ΠΙΝΑΚΑ Γ1΄ 
 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

 
ΚΑΙ 

 

ΟΡΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΨΝ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΨΝ  ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΨΝ  ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ ΚΑΙ Κ23 

 
ΑΝΔΡΨΝ ΣΑΡΣΑΝ  

ΚΑΙ Α.Α.Η.Φ 
ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ 

ΓΤΝΑΙΚΨΝ ΣΑΡΣΑΝ     
ΚΑΙ Α.Α.Η.Φ 

11.34 100m 13.04 

23.04 200m 27.04 

51.84 400m 62.14 

1:59.64 800m 2:26.14 

4:11.64 1.500m 5:10.64 

16:16.00 5.000m 20:12.14 

10:15.14 3.000m Υ.Ε 13:10.14 

  100m ΕΜΠ 16.94 

16.64 110m ΕΜΠ   

1:00.64 400m ΕΜΠ 1:10.64 

44.94 4Φ100m 52.04 

3:36.14 4Φ400m 4:21.14 

1.86μ. Άλμα σε Ύψος 1.55μ. 

4.00μ. Άλμα επή Κοντώ 3.10μ. 

6.70μ. Άλμα σε Μέκος 5.35μ. 

13.70μ. Άλμα Σριπλούν 11.00μ. 

12.90μ. φαιροβολήα 10.60μ. 

39.00μ. Δισκοβολήα 35.00μ. 

51.00μ. Ακοντισμός 34.50μ. 

46.00μ. φυροβολήα 39.00μ. 

4.850 Βαθμοή Δάκαθλο/Έπταθλο 3.450 Βαθμοή 
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ΠΙΝΑΚΑ Γ2΄ 
 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟΚ23 ΑΝΔΡΨΝ – ΓΤΝΑΙΚΨΝ 
 

ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ 
Κ23 ΑΝΔΡΨΝ 

ΣΑΡΣΑΝ / Α.Α.Η.Φ 
Κ23 ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

ΣΑΡΣΑΝ / Α.Α.Η.Φ 

100μ. 11.54 13.34 

200μ. 23.34 27.64 

400μ. 52.44 1:03.14 

800μ. 2:04.04 2:29.14 

1.500μ. 4:18.14 5:21.14 

5.000μ. 16:50.14 21:15.14 

3.000μ. Υ.Ε 10:38.14 14:00.14 

110μ. -100μ. ΕΜΠ. 17.24 17.84 

400μ. ΕΜΠ. 1:01.14 1:11.64 

4Φ100μ. 45.24 52.64 

4Φ400μ. 3:38.14 4:24.14 

ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ  6,30μ. 5,20μ. 

ΑΛΜΑ Ε ΤΧΟ 1,84μ. 1,50μ. 

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΨ 3,60μ. 3,00μ. 

ΑΛΜΑ ΣΡΙΠΛΟΤΝ 13,40μ. 10,80μ. 

ΥΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11,50μ. 9,80μ. 

ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ 35,00μ. 30,00μ. 

ΑΚΟΝΣΙΜΟ 47,00μ. 32,00μ. 

ΥΤΡΟΒΟΛΙΑ 38,00μ. 33,00μ. 

ΤΝΘΕΣΑ 4.600 Βαθμοή 3.300 Βαθμοή 
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ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΑΓΨΝΙΜΑΣΨΝ 
Η διεξαγωγέ των αγωνισμΫτων θα εήναι σύμφωνα με τον παρακΫτω πήνακα: 

Αγώνισμα 
υμμετάχοντες 

αθλητάς 

Προκριματικός ΣΕΛΙΚΟ 

ειράς 
Θάση + 

Επήδοση 
ειράς 

100μ. - 200μ. - 400μ. 

μάχρι 8     1 

9 – 16     2 

17 – 24 3 3 + 7 2 

25 – 32 4 2 + 8 2 

33 – 40 5 2 + 6 2 

41 – 48 6 1 + 10 2 

49 – 56 7 1 + 9 2 

57 – 64 8 1 + 8 2 

65 - 72 9 1 + 7 2 

73 - 80 10 1 + 6 2 

81 – 88 11 1 + 5 2 

89 - 96 12 1 + 4 2 

          

110μ. με Εμπ. - 100μ. με Εμπ. – 
400μ. με Εμπ. 

μάχρι 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 

πΫνω από 40 6+ 0 + 8 1 

          

800μ. 

μάχρι 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 1 + 2 1 

          

1.500μ. 
μάχρι 15     1 

>15     2 

          

3.000μ. με Υ.Ε. & 5.000μ. -     1 

          

4Φ100μ. & 4Φ400μ. -     Σελικάς 
σειράς           

Άλμα σε Ύψος    
 

  

  

Άλμα Επή Κοντώ Έως 12 αθλητάς Σελικός 

Άλμα σε Μέκος     
Άλμα Σριπλούν   12 αθλητάς  

φαιροβολήα >12 αθλητάς στον Σελικό 

Δισκοβολήα     
Ακοντισμός     
φυροβολήα     
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ΠΙΝΑΚΑ Ε’ 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΣΟΝ 
ΑΓΨΝΙΣΙΚΟ ΦΨΡΟ 

 

 

 Κινητάτηλέφωνα 

 Music Players (MP3s, CD-players, iPod ή συναφή) 

 Ράδιο δέκτες ή πομπούς 

 Υωτογραφικές μηχανές ή βιντεοκάμερες  

 υστήματα αναπαραγωγής/εγγραφής βίντεο και κασετών 

 υσκευές υπολογιστών 

 Παπούτσια με καρφιά (spikes) περισσότερα από αυτά που ορίζονται 

στους κανονισμούς 

 Μεγάλου μεγέθους ανταλλακτικά καρφιά (spikes) 

 Όργανα ρίψεων ή τμήματα οργάνων 

 Σαινία επικόλλησης, κιμωλία κ.λπ. για να μπαίνουν σημάδια 

(διαφορετικά από αυτά που παρέχει η ΣΟΕ) 

 Κάθε άλλο αντικείμενο θεωρείται ακατάλληλο από το προσωπικό του 

CallRoom] 
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ΠΙΝΑΚΑ Σ’ 

ΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΕΜΥΑΝΙΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ Ζ΄ 

 
Πήνακας πΫχους σόλας αγωνιστικού παπουτσιού 

 

Αγώνισμα 

Μάγιστο πΫχος 
της σόλας (σύμφωνα με το 

Άρθρο 5.5, ημειώσεις (i), (ii), 
(iii)και τα σχέματα (a) & (b) άως 
το Ϋρθρο 5.5 και Άρθρο 5.13.3). 

Επιπλάον απαήτηση του 
Κανονισμού 

Αγωνήσματα Κονήστρας 
εκτός από Άλμα 
Σριπλούν 

≤20mm 

Ισχύει για όλες τaΡιπτικΫ 
Αγωνήσματα τα ΚΫθετα και 
Οριζόντια Άλματα εκτός από το 
Άλμα Σριπλούν. Για όλα τα 
Αγωνήσματα Κονήστρας, η σόλα 
στο κάντρο του μπροστινού 
μάρους του ποδιού του αθλητέ 
δεν πράπει να εήναι ψηλότερη 
από τη σόλα στο κάντρο της 
φτάρνας του αθλητέ 

Άλμα Σριπλούν ≤25mm 

Η σόλα στο κάντρο του 
μπροστινού μάρους του ποδιού 
του αθλητέ δεν πράπει να εήναι 
ψηλότερη από τη σόλα στο 
κάντρο της φτάρνας του αθλητέ. 

Αγωνήσματα Δρόμων 
(συμπεριλαμβανομάνων 
των αγωνισμΫτων με 
εμπόδια) μάχρι τα 800μ. 

≤20mm 

Για τις κυταλοδρομήες ο 
κανόνας ισχύει για την 
απόσταση από την απόσταση 
που διατράχει κΫθε αθλητές. 

Αγωνήσματα Δρόμων 
από 800μ. και πΫνω 
(συμπεριλαμβανομάνων 
των αγωνισμΫτων των 
Υυσικών Εμποδήων) 

≤25mm 

Για  τις κυταλοδρομήες ο 
κανόνας ισχύει για την 
απόσταση από την απόσταση 
που διατράχει κΫθε αθλητές.  
Για Αγώνες ΒΫδην το μάγιστο 
πΫχος της σόλας εήναι το ήδιο με 
αυτό για τα Αγωνήσματα Εκτός 
ταδήου. 

Ανώμαλος Δρόμος ≤25mm  

Αγωνήσματα Δρόμων 
Εκτός ταδήου 
(ΔρομικΫ και 
Αγωνήσματα ΒΫδην) 

≤40mm  

Αγωνήσματα του 
Άρθρου 57 των 
Σεχνικών Κανονισμών 

Οποιοδέποτε πΫχος  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑ 
ΑΝΔΡΨΝ - ΓΤΝΑΙΚΨΝ & K23 /ΠΑΣΡΑ - 2021 

ΚΑΛΤΧΗ  ΕΞΟΔΨΝ  ΜΕ  ΒΑΗ  ΣΗΝ  ΑΣΟΜΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Α/Α ΝΟΜΟ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 1η -5η  (100%) 6η -10η  (50%) 

1. ΛΕΒΟΤ - ΛΗΜΝΟΤ  244 € 122 € 
2. ΦΙΟΤ 238 € 119 € 
3. ΑΜΟΤ   -   ΙΚΑΡΙΑ 262 € 131 € 
4. ΚΤΚΛΑΔΨΝ 200 € 100 € 
5. ΑΣΣΙΚΗ 86 € 43 € 
6. ΕΤΒΟΙΑ 90 € 45 € 
7. ΒΟΙΨΣΙΑ 90 € 45 € 
8. ΥΘΙΨΣΙΔΟ 96 € 48 € 
9. ΥΨΚΙΔΟ 68 € 34 € 

10. ΚΑΡΔΙΣΑ 114 € 57 € 
11. ΣΡΙΚΑΛΨΝ 114 € 57 € 
12. ΛΑΡΙΑ 114 € 57 € 
13. ΜΑΓΝΗΙΑ 120 € 56 € 
14. ΚΕΡΚΤΡΑ 146 € 73 € 
15. ΘΕΠΡΨΣΙΑ 98 € 49 € 
16. ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 100 € 50€ 
17. ΠΡΕΒΕΖΑ 86 € 43 € 
18. ΑΡΣΑ 82 € 41 € 
19. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 47 € 24 € 
20. ΛΕΤΚΑΔΑ 82 € 41 € 
21. ΑΦΑΙΑ 0 € 0 € 
22. ΗΛΕΙΑ 48 € 24 € 
23. ΖΑΚΤΝΘΟΤ 130 € 65 € 
24. ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ 138 € 69 € 
25. ΑΡΓΟΛΙΔΟ 76 € 38 € 
26. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 50 € 25 € 
27. ΑΡΚΑΔΙΑ 84 € 42 € 
28. ΜΕΗΝΙΑ 90 € 45 € 
29. ΛΑΚΨΝΙΑ 96 € 48 € 
30. ΡΟΔΟΤ - ΚΨ -ΠΑΣΜΟΤ 272 € 136 € 
31 ΚΑΛΤΜΝΟΤ 300 € 150 € 
32 ΛΕΡΟΤ 276 € 138 € 
33 ΕΒΡΟΤ 234 € 117 € 
34 ΡΟΔΟΠΗ 226 € 113 € 
35 ΞΑΝΘΗ 214 € 107 € 
36 ΚΑΒΑΛΑ 166 € 83 € 
37 ΔΡΑΜΑ 164 € 82 € 
38 ΕΡΡΨΝ 154 € 77 € 
39 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 146 € 73 € 
40 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ 154 € 77 € 
41 ΠΕΛΛΑ 150 € 75 € 
42 ΚΙΛΚΙ 158 € 79 € 
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43 ΚΑΣΟΡΙΑ 142 € 71 € 
44 ΚΟΖΑΝΗ 132 € 66 € 
45 ΥΛΨΡΙΝΑ 154 € 77 € 
46 ΓΡΕΒΕΝΨΝ 126 € 63 € 
47 ΠΙΕΡΙΑ 130 € 65 € 
48 ΗΜΑΘΙΑ 134 € 67 € 
49 ΛΑΙΘΙΟΤ 270 € 135 € 
50 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 250 € 125 € 
51 ΡΕΘΤΜΝΗ 250 € 125 € 
52 ΦΑΝΙΨΝ 242 € 121 € 
53 ΒΟΡΕΙΕ ΠΟΡΑΔΕ 132 € 66 € 
54 ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 92 € 46 € 
55 ΠΟΡΟΤ - ΑΙΓΙΝΑ 106 € 53 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


