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Αριθ.Πρωτ. -100-                        ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 19/05/2021 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

 Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ -  ΓΤΝΑΙΚΩΝ)  

Η  Δ.Α.. .Δ.Γ.Α.. Θεζζαινλίθεο  πξνθεξχζζεη θαη δηνξγαλψλεη ην 

Γιαζςλλογικό Ππυηάθλημα ηίβος Κ18 (ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ)  

ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :    Κπξηαθή  30 ΜΑΨΟΤ 2021 

  2.ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ : Δζληθφ Καπηαλδφγιεην ηάδην Θεζζαινλίθεο 

  3.ΗΛΙΚΙΔ : δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα έρνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο 

Κ18 (ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ)  γελλεκέλνη-εο  ηα έηε 2004 θ΄2005 

 Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΙΩΝ)  γελλεκέλνη-εο  ηα έηε 2006 θ΄2007 

 

 4. ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ : 

 

 

Κ18  
ΑΝΓΡΩΝ  

 

Γξφκνη 
100m – 200m – 400m – 800m – 1.500m – 3.000m  
4X100m – 4X400m  
110m Eκπ. - 400m Eκπ. - 2.000m Φ.E. 
10.000m βάδελ (εληφο ζηαδίνπ) 

Άικαηα Μήθνο – Ύςνο - Σξηπινχλ – Δπί θνληψ 

Ρίςεηο θαίξα – Γίζθνο – Αθφληην – θχξα 

 

Κ18 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ  

 

 

Γξφκνη  

100m – 200m – 400m – 800m – 1.500m – 3.000m  
4X100m – 4X400m  
100m Eκπ. - 400m Eκπ. - 2.000m Φ.E. 
5.000m βάδελ (εληφο ζηαδίνπ) 

Άικαηα Μήθνο – Ύςνο - Σξηπινχλ – Δπί θνληψ 

Ρίςεηο θαίξα – Γίζθνο – Αθφληην – θχξα  
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5.ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ : 

Αποζηάζειρ – ύτη εμποδίυν 

 
 

 
 

Κ18  
ΑΝΓΡΩΝ 

 

110m Δκπ. 
10 εκπ.   χςνο 0,91m 

1ν εκπ. απφ αθεηεξία 13,72m - ελδηάκεζε απφζηαζε 9,14m 

10ν εκπ. απφ  ηεξκαηηζκφ 14,02m 

 

 

400m Δκπ. 

10 εκπ.   χςνο 0,84m 

1ν εκπ. απφ αθεηεξία 45m - ελδηάκεζε απφζηαζε 35m 

10ν εκπ. απφ  ηεξκαηηζκφ 40m 

2.000m 

Φ.E. 
 

18εκπ. + 5εκπ. ιίκλεο   0.84 m 

 

 
 

Κ18 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ  

 

 

100m Eκπ. 

10 εκπ.   χςνο 0,76m 

1ν εκπ. απφ αθεηεξία 13m - ελδηάκεζε απφζηαζε 8,50m 

10ν εκπ. απφ  ηεξκαηηζκφ 10,50m 

 

 

400m Eκπ. 

10 εκπ.   χςνο 0,76m 

1ν εκπ. απφ αθεηεξία 45m - ελδηάκεζε απφζηαζε 35m 

10ν εκπ. απφ  ηεξκαηηζκφ 40m 

2.000m 

Φ.E. 
 

18εκπ + 5εκπ ιίκλεο   0.76 m 

  

Βάπη οπγάνυν                   

Κ18 ΑΝΓΡΩΝ :  ΦΑΙΡΑ (5kg), ΓΙΚΟ (1,5kg), ΑΚΟΝΣΙΟ (700gr), ΦΤΡΑ (5kg)  

Κ18 ΓΤΝΑΙΚΩΝ : ΦΑΙΡΑ (3kg), ΓΙΚΟ (1kg), ΑΚΟΝΣΙΟ (500gr), ΦΤΡΑ (3kg)  

Γιαδοσικά ύτη 

(Τπνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο νκίινπο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θαλνληζκνχ ζηίβνπ 2020 -2021 

ηεο W.A. ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη πεξηνξηζκέλεο πξφθξηζεο): 

      ΤΦΟ ΑΝΓΡΧΝ : 1,50 - 1,55 – 1,60 - 1,65 – 1,70  – 1,75  – 1,79 – 1,83  - 1,86  - 

1,88 και ζηη ζςνέσεια ανά 2 εκαηοζηά. 

     ΤΦΟ  ΓΤΝΑΙΚΧΝ:  1,30 - 1,35 – 1,40 – 1,45 –1,50 – 1.54  – 1,58 – 1,61   1,63 

και ζηη ζςνέσεια ανά 2 εκαηοζηά. 

 

     ΚΟΝΣΧ  ΑΝΓΡΧΝ:   2,70 – 2,90 ζηη ζςνέσεια ανά 10 εκαηοζηά μέσπι ηα 4,00 και  

ζηη ζςνέσεια ανά 5 εκαηοζηά. 

     ΚΟΝΣΧ ΓΤΝΑΙΚΧΝ:  2,30 – 2,50 και  ζηη ζςνέσεια ανά 10 εκαηοζηά μέσπι ηα 3,30 

και ζηη ζςνέσεια ανά 5 εκαηοζηά. 



  
Σελίδα 3 

 
  

 

6.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:   

Σα σκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο ζηνπο αγψλεο κε απεξηφξηζην 

αξηζκφ αζιεηψλ-ηξηψλ ζε θάζε αγψληζκα θαη κε κία νκάδα ζε θάζε 

ζθπηαινδξνκία. Κάζε αζιεηήο-ηξηα κπνξεί λα δεισζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

2 αγυνίζμαηα ΜΟΝΟ .  

   Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΙΩΝ)    

   κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ κφλνλ ζε 2 απφ ηα παξαθάησ  

   αγσλίζκαηα (εθηφο απφ 2 αηνκηθά αγσλίζκαηα δξφκσλ): 

 Κ16 ΑΓΟΡΙΑ γεν.2006, έρνπλ δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο ζηα: 

100 – 200 – 400 – 1.500 – 3.000 – 110 Δκπ.– 10.000 Βάδελ - 

Ύςνο – Δπί Κνληψ – Μήθνο - θαίξα –  Γίζθν – θχξα – Αθφληην – 

4Υ100 – 

 4 Υ 400. 

 Κ16 ΑΓΟΡΙΑ  γεν.2007, έρνπλ δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο ζηα:  

100 – 200  – 1.500 - 3.000 – Ύςνο – Δπί Κνληψ – Μήθνο  – 4 

Υ100. 

 Κ16 ΚΟΡΙΣΙΑ  γεν. 2006,έρνπλ δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο ζηα: 100 

– 200 – 400 – 1.500– 3.000 – 100 Δκπ. – 5.000 Βάδελ - Ύςνο –  

Δπί Κνληψ – Μήθνο– θαίξα – Γίζθν – θχξα – Αθφληην – 4Υ100-

4Υ400. 

 Κ16 ΚΟΡΙΣΙΑ  γεν.2007, έρνπλ δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο ζηα: 100 

– 200 – 1.500– 3.000 – 5.000 Βάδελ - Ύςνο – Δπί Κνληψ – Μήθνο 

– θαίξα - Γίζθν – θχξα – Αθφληην – 4 Υ 100.  

    ΗΜΔΙΩΗ: ηνπο αγψλεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη αζιεηέο θαη νη 

αζιήηξηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηειεπηαία 

ππνπξγηθή απφθαζε <<πεξί εγγξαθήο αζιεηψλ>>, ζε ζσκαηεία-κέιε ηνπ 

ΔΓΑ.  

Γηα λα κεησζνχλ νη κεηαθηλήζεηο θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ζσκαηείσλ, νη 

αζιεηέο-ηξηεο πνπ δηακέλνπλ ζε δηαθνξεηηθή πφιε απφ ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ 

ηνπο ζα κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πιεζηέζηεξν φκηιν κε 

ηνλ απνδεδεηγκέλν ηξφπν δηακνλήο ηνπο θαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ ζσκαηείνπ 

ηνπο πξνο ηνλ ΔΓΑ. ε θάζε πεξίπησζε νη αζιεηέο-ηξηεο δειψλνπλ 

ζπκκεηνρή θαη αγσλίδνληαη ζε ΔΝΑΝ κφλν φκηιν. 

Σα ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ κε απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ-

ηξηψλ ζε θάζε αγψληζκα θαη κε κηα νκάδα ζε θάζε ζθπηαινδξνκία. 

 ηνπο δηαζπιινγηθνχο αγψλεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηψλ-ηξηψλ 

απφ άιιε θαηεγνξία, νχηε ε ζπκκεηνρή εθηφο ζπλαγσληζκνχ, ζε θακία 

πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα ιφγν. 
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7.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΣΧΝ ΚΑΙ ΧΜΑΣΔΙΧΝ  ΣΟΤ ΙΓΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ αγψλσλ (Αλδξψλ – Γπλαηθψλ), ζα 

ηζρχεη ρσξηζηή βαζκνινγία  γηα ηνπο αζιεηέο – αζιήηξηεο θαη ηα ζσκαηεία πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην νκίιν.  

 Θα βαζκνινγνχληαη κε ηε ζηαθεπή βαζκνινγία νη αζιεηέο – αζιήηξηεο 

θαη νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο, πνπ ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα 

βαζκνιφγεζεο (πίλαθεο 3 - 4) θαη ζα θαηαηαγνχλ ζηηο 14 πξψηεο ζέζεηο ηεο 

θαηάηαμεο θάζε αγσλίζκαηνο ζε θάζε φκηιν. 

    Αηνκηθά αγσλίζκαηα:  

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

  θπηαινδξνκίεο:   

       22 - 20 – 18 - 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2 

 Δπιπλέον κάθε αθληηήρ – αθλήηπια ή ομάδα ζκςηαλοδπομίαρ πος 

πεηςσαίνει ηο όπιο βαθμολόγηζηρ και καηαηάζζεηαι μεηά ηη 14η θέζη θα 

παίπνει 1 βαθμό ζηα αηομικά αγυνίζμαηα και 2  βαθμούρ ζηιρ 

ζκςηαλοδπομίερ. 

 

8. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Για ηην ζςμμεηοσή ζηοςρ αγώνερ απαιηείηαι η ςποβολή δήλυζηρ 

ζςμμεηοσήρ με ηην οποία ηο ζυμαηείο δηλώνει ανεπιθύλακηα όηι 

αποδέσεηαι ηοςρ όποςρ ηηρ πποκήπςξηρ ηος διαζςλλογικού 

ππυηαθλήμαηορ Α/Γ και ηην εθαπμογή ηυν κανονιζμών ηος ΔΓΑ.  

Γήλυζη ζςμμεηοσήρ ππορ ηο ΔΓΑ ζηέλνοςν ζυμαηεία άλληρ ΔΑ, 

όηαν έναρ ή πεπιζζόηεποι αθληηέρ-ηπιερ ηοςρ θα αγυνιζθούν ζε 

διαθοπεηικό όμιλο λόγυ ηηρ αποδεδειγμένηρ διαμονήρ ηοςρ 

πληζιέζηεπα ζηην πόλη διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν άλλος νομού. Μεηά 

ηην έγκπιζη η ζςγκεκπιμένη δήλυζη θα ππουθείηαι ζηην ανηίζηοιση 

διοπγανώηπια ΔΑ 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε  ηεο πξνζεζκίαο απηήο ΓΔΝ ζα επηηξαπεί θακία 

αιιαγή γηα θαλέλαλ ιφγν . Οη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα νξηζηηθνπνηνχλ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζηελ Γξακκαηεία ησλ αγψλσλ  45' 

πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγσλίζκαηφο ηνπο, κε επίδεημε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ 

αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη ηελ θάξηα πγείαο ζθξαγηζκέλε απφ γηαηξφ  φπσο 

αλαθέξεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 13 πεξί πηζηνπνίεζεο ηεο πγείαο .  

ε ανηίθεηη πεπίπηυζη ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΓΔΚΣΗ Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ηυν 

αθληηών-ηπιών ηος ζυμαηείος. 

   ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζπιιφγσλ πξνο ηνπο νξγαλσηέο , πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη ην ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ , ην ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ 

, ν ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΛΣΙΟΤ ΔΓΓΡΑΦΗ ζηνλ ΔΓΑ θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ πξνπνλεηή. 

ΗΜΔΙΧΗ: Δηδηθά γηα ηα αγσλίζκαηα ησλ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΩΝ   ηα ζσκαηεία 

πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ, κπνξνχλ λα δειψζνπλ ην αλψηεξν 

κέρξη 8 αζιεηέο-ηξηεο γηα θάζε ζθπηαινδξνκία 
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Άζιεηέο-ηξηεο πνπ δεν είλαη δεισκέλνη ζηα αγσλίζκαηα ησλ ζθπηαινδξνκηψλ, 

δελ κπνξνχλ ζε θακκία πεξίπησζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά. 

Γηα δηεπθφιπλζε ησλ ζσκαηείσλ ζε θάζε πεξίπησζε, ε δήισζε ησλ αζιεηψλ-

ηξηψλ γηα ηα αγσλίζκαηα ησλ ζθπηαινδξνκηψλ κπνξεί λα είλαη ΔΠΙΠΛΔΟΝ ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αγσληζκάησλ πνπ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ν θάζε 

αζιεηήο-ηξηα( π.ρ έλαο αζιεηήο κε έηνο γέλλεζεο 2002 κπνξεί λα δεισζεί ζε 

δχν αγσλίζκαηα θαη επηπιένλ ζε κία ή δχν ζθπηαινδξνκίεο θαη ηειηθά λα 

επηιέμεη λα αγσληζζεί ζπλνιηθά ζε δχν αγσλίζκαηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα δεισζεί ζε ηξία αηνκηθά αγσλίζκαηα) 

   Σηο δειψζεηο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν  Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Οη Γειψζεηο πκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ ζα ππνβάιινληαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ  Σπίηη 25-5-2021 και ώπα 12.00 ,ηλεκηπονικά ζηο 

ειδικό ζςνημμένο ένηςπο ηηρ πποκήπςξηρ ζηη διεύθςνζη 

segasthes@gmail.com  

 

9. ΔΠΑΘΛΑ 

 χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη γηα ηηο απνλνκέο επάζισλ, ζην 

πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή ηεο Γ.Γ.Α. θαη ηζρχεη ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ. 

 

10.  ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ 

Έμνδα κεηαθίλεζεο ζηνπο δηαζπιινγηθνχο αγψλεο 2021 δελ ζα δνζνχλ, 

αθνχ, αθ’ ελφο κελ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ νκίισλ έρνπλ κεησζεί 

ζεκαληηθά νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηείσλ, αθ’ εηέξνπ δε  νη δηαζέζηκνη πφξνη 

ηεο νκνζπνλδίαο καο ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ 

ζσκαηείσλ ζηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ, 

πηζαλή θάιπςε πεξηνξηζκέλσλ εμφδσλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. 

 

11.ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ: 

ηοςρ αγώνερ θα ιζσύζοςν οι κανονιζμοί ζηίβος 2020-2021   

 

12.ΓΔΝΙΚΑ : 

-   ηνπο  αγψλεο ζα ηζρχζνπλ νη θαλνληζκνί ζηίβνπ 2020-21 

- Όινη νη αζιεηέο πξέπεη απαξαίηεηα φηαλ αγσλίδνληαη λα θνξνχλ ηελ επίζεκε 
ζηνιή ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο 

- Γεν επιηπέπεηαι η ζςμμεηοσή ΔΚΣΟ ΤΝΑΓΧΝΙΜΟΤ 

- Σα Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα απνηεινχλ πξφθξηζε θαη ζπλέρεηα γηα ηα 

Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. Η πξφθξηζε θαη ζπλέρεηα αθνξά φια 
αλεμαηξέησο ηα αγσλίζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο 

ηνπο (απνζηάζεηο βάξε νξγάλσλ – χςε εκπνδίσλ).  

-   Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ζα ιχλεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε       

mailto:segasthes@gmail.com


  
Σελίδα 6 

 
  

    ησλ αγψλσλ θαη ηνλ Σερληθφ Τπεχζπλν ησλ Αγψλσλ. 

-   Σερληθφο  Τπεχζπλνο ησλ αγψλσλ νξίδεηε  ν Σερληθφο χκβνπινο ηεο ΔΑ 

     ΔΓΑ Θεζζαινλίθεο   θ. Μαηζαίνο Κατζίδεο . 

- ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΠΙΣΡΔΦΟΝΣΑΙ  
ΣΟ  ΣΔΛΟ  ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 

 

13. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΓΔΙΑ  ΑΘΛΗΣΧΝ – ΑΘΛΗΣΡΙΧΝ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ: 

 Α) Με θξνληίδα θαη επζχλε ησλ ζπιιφγσλ ηνπο νη αζιεηέο –ηξηεο πξέπεη 

λα έρνπλ εμεηαζζεί ηαηξηθψο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο. 

 Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ - αζιεηξηψλ ζηελ θάξηα πγείαο 

αζιεηή είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο.  

  Οη ππεχζπλνη ηεο αίζνπζαο θιήζεο ζα ειέγρνπλ ηα αζιεηηθά δειηία  θαη 

ηηο θάξηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ - αζιεηξηψλ θαη ζα θαηαρσξνχλ ζηα πηλάθηα 

ΜΟΝΟ ηνπο αζιεηέο – αζιήηξηεο ησλ νπνίσλ ε θάξηα πγείαο αζιεηή είλαη 

ζεσξεκέλε ζχκθσλα  κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   

 Δ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΓΔΝ ΘΑ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΝΑ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ. 

  Β)  Οη νξγαλψηξηεο Δ.Α.. είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαζθαιίζνπλ κε θάζε 

ηξφπν ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Γη’ απηφ 

πέξα απφ ηελ παξνπζία γηαηξνχ ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε παξνπζία αζζελνθφξνπ 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αγσληζκάησλ. 

    Γ) Δπίζηρ, ζε ζσέζη με ηην ππόλητη για ηην μεηάδοζη ηος 

COVID – 19,  ππέπει ζε κάθε πεπίπηυζη να ηηπούνηαι ηα ςγειονομικά 

ππυηόκολλα ηος Δ.Ο.Γ.Τ. και ειδικόηεπα ηα ανηίζηοισα ππυηοκόλλα πος 

ιζσύοςν για ηην διεξαγυγή αγώνυν ζηίβος, με ηιρ οποιεζδήποηε 

ηποποποιήζειρ πος θα ιζσύοςν μέσπι ηην ημεπομηνία διεξαγυγήρ ηυν 

αγώνυν. 

 

14.ΚΤΡΧΔΙ-ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 

Η επηηξνπή ειέγρνπ θαη ζσζηήο δηεμαγσγήο ησλ δηαζπιινγηθψλ αγψλσλ  

απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθά κέιε ηεο επηηξνπήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο 

ππεξεζίαο, κε πξφεδξν έλα κέινο ηνπ Γ.. 

        Έηζη, εθηφο ησλ αθπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αγψλσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ( π.ρ. αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, θ.ι.π. κε βάζε 

ηελ εηδηθή ή ηελ θεληξηθή πξνθήξπμε), ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη κεηά ην πέξαο 

ησλ αγψλσλ, απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 

Οη θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη είλαη: 

Ο αζιεηήο – ηξηα, ζα ηηκσξείηαη κε έλα (1) ρξφλν απνθιεηζκφ απφ φιεο 

ηηο δηνξγαλψζεηο. 

Διδικά ζε πεπίπηυζη ΠΛΑΣΟΠΡΟΧΠΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΣΟΙΥΔΙΧΝ  ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΛΧΝΔΣΑΙ Ο ΑΘΛΗΣΗ – ΣΡΙΑ,  θα 
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ιζσύοςν όλα όζα αναθέπονηαι ζηην παπαπάνυ παπάγπαθο και επιπλέον 

θα αθαιπούνηαι ΔΚΑΣΟ (100) βαθμοί, από ηο ζύνολο ηυν βαθμών ηυν 

διαζςλλογικών αγώνυν ηος ζυμαηείος. 

ΠΡΟΟΥΗ 

Μεηά ην ηέινο ησλ αγψλσλ νη δηνξγαλψηξηεο Δ.Α.. ππνρξενχληαη, εάλ 

ππάξρνπλ αθπξψζεηο, λα ελεκεξψζνπλ ην .Δ.Γ.Α.. γηα λα επηβιεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
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 Πίνακας 3: 
 Κ18 ΑΝΔΡΩΝ 2021 

ΟΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΓΩΝΙΜΑ 
ΕΛΑΣ. ΣΑΠ.  ΚΑΙ                   
ΗΛΕΚΣΡ.  ΧΡΟΝ. 

ΕΛΑΣ.  ΣΑΠ     ΚΑΙ  
ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟ 

100 12΄΄64 12΄΄4 

200 26΄΄14 25΄΄9 

400 58΄΄94 58΄΄8 

800 2'16''14 2΄16΄΄0 
1.500 4΄50΄΄14 4΄50΄΄0 

3.000 10΄25΄΄14 10΄25΄΄0 

2.000  Φ.Ε – (0,84) 7΄53΄΄14 7΄53΄΄0 

110  ΕΜΠ 18΄΄74 18΄΄5 

400  ΕΜΠ 65΄΄84 65΄΄7 

ΤΨΟ 1.65 

ΚΟΝΣΩ 3.00 

ΜΗΚΟ  5.40 

ΣΡΙΠΛΟΤΝ 11.55 

ΦΑΙΡΑ 10.90 

ΔΙΚΟ 31.00 

ΑΚΟΝΣΙΟ 34.50 

ΦΤΡΑ 34.00 

10.000  Β 1:00΄00΄΄14 1:00΄00΄΄0 
4Χ100 50΄΄74 50΄΄6 

4Χ400 4΄01΄΄74 4΄01΄΄6 
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 Πίνακας 4: 
Κ18 ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2021 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΓΩΝΙΜΑ 
ΕΛΑΣ. ΣΑΠ.  ΚΑΙ  
ΗΛΕΚΣΡ.  ΧΡΟΝ. 

ΕΛΑΣ.  ΣΑΠ.  ΚΑΙ  
ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟ 

100 14΄΄64 14΄΄4 

200 31΄΄04 30΄΄8 

400 1΄09''94 1΄09΄΄8 

800 2΄48΄΄14 2΄48΄΄0 

1.500 6΄03΄΄64 6΄03΄΄5 

3.000 13΄12΄΄14 13΄12΄΄0 

2.000  Φ.Ε 9΄00΄΄14 9΄00΄΄0 

100 ΕΜΠ. 19΄΄14 18΄΄9 

400 ΕΜΠ. 1΄17΄΄14 1΄17΄΄0 

ΤΨΟ 1.35 

ΚΟΝΣΩ 2.50 

ΜΗΚΟ  4.50 

ΣΡΙΠΛΟΤΝ 9.40 

ΦΑΙΡΑ 9.40 

ΔΙΚΟ 25.00 

ΑΚΟΝΣΙΟ  28.00 

ΦΤΡΑ 33.00 

5.000  Β 33΄00΄΄14  33΄00΄΄0 

4Χ100 58΄΄94 58΄΄8 

4Χ400 4΄46΄΄04 4΄45΄΄9 
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Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  

Ε.Α.. ΕΓΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

  Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ -  ΓΤΝΑΙΚΩΝ)  

Κυριακή 30 ΜΑΪΟΤ 2021 – Καυτανζόγλειο τάδιο 

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΨΕΙ 

  

09:00 

10.000 κ. βάδελ Α  

5000 κ. βάδελ Γ 

  

13:00                Γίζθνο Γ - θαίξα Α 

13:15 110 κ. κε εκπφδηα Α  Κνληψ Α  

13:25 100 κ. κε εκπφδηα Γ   

13:40 100 κ. Α  Ύςνο  Γ                       

14:10 100 κ. Γ Μήθνο  Α  Αθφληην Α 

14:30 800 κ. Α             θαίξα Γ  - Γίζθνο Α   

14:45 800 κ. Γ   

15:00 400 εκπ. Α           Ύςνο Α - Κνληψ  Γ  

15:15 400 εκπ. Γ   

15:25 200 κ. Α  Αθφληην Γ 

15:40   Μήθνο Γ  

15:45 200 κ. Γ   

16:05 1500 κ. Α     θχξα  Γ 

16:20 1500 κ. Γ                   

16:30 400 κ. Α   

16:45 400 κ. Γ   

17:00 2000 κ Φ.Δκπ. Α Σξηπινχλ Α  

17:20 2000 κ.Φ.Δκπ. Γ  θχξα  Α 

17:40 3.000κ. Α   

18:00 3.000κ. Γ Σξηπινχλ Γ             

18:20 4Υ100 Α   

18:35 4Υ100 Γ   

18:50 4Υ400 Α   

19:05 4Υ400 Γ   

Πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κεηά ην ηέινο ησλ δειψζεσλ.  


