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ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ  ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ 
 

Κφρια πρόεδρε,  

 ςιμερα, Παραςκευι 18.6.21 κλικθκα από τουσ τεχνικοφσ του ταδίου να 

βοθκιςω ςτθ ςωςτι τοποκζτθςθ του ςτρϊματοσ και των ςτυλοβατϊν του άλματοσ 

επί κοντϊ.  

Θεωρώ κακικον μου να ςασ ενθμερϊςω για κάποιεσ παραλείψεισ που διαπίςτωςα 

ωσ προσ τθ διαγράμμιςθ ςτο χϊρο των 4 βαλβίδων του επί κοντϊ. 

Εγϊ ςασ τισ υποδεικνφω, με μόνθ διάκεςθ να βοθκιςω, το αν τισ λάβετε υπόψθ 

ςασ ι όχι είναι δικι ςασ υπόκεςθ. 

 Συγκεκριμζνα:  

Ο κανονιςμόσ ορίηει ότι: 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Σε ιςχφ από τθν 1θ Νοεμβρίου 2019) 

1)  Άρκρο 25.3.3 Για το Άλμα επί Κοντώ, οι Διοργανωτζσ κα πρζπει να τοποκετοφν 

κατάλλθλα και αςφαλι ςθμάδια απόςταςθσ παραπλεφρωσ του διαδρόμου φοράσ 

κάκε 0,5 μ. ανάμεςα ςτα ςθμεία 2,5 μ. ζωσ 5 μ. πριν από τθ γραμμι “μθδζν” και 

κάκε 1,0 μ. από τα ςθμεία από 5 μ. ζωσ και 18 μ. 

2)   Νζο Άρκρο 28.1 (παλαιό Άρκρο 183) Άλμα επί Κοντώ 

“Σθμ.: Μια γραμμι, πλάτουσ 10 χλςτϊν και ευδιάκριτου χρϊματοσ, κα χαράςςεται 

ςε ορκι γωνία ωσ προσ τον άξονα του διαδρόμου φοράσ, και παράλλθλθ προσ το 
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πίςω άκρο τθσ βαλβίδασ (γραμμι “μθδζν”)  και κα προεκτείνεται μζχρι το εξωτερικό 

άκρο των ςτυλοβατϊν. Η άκρθ τθσ γραμμισ που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτον επερ-

χόμενο ακλθτι κα ςυμπίπτει με το πίςω άκρο τθσ βαλβίδασ. Μια παρόμοια γραμμι, 

πλάτουσ ζωσ 50 χλςτά, κα είναι εμφανισ ςτθν επιφάνεια του ςτρϊματοσ προςγείω-

ςθσ.” 

Οι γραμμζσ αυτζσ κα πρζπει να χαραχτοφν και ςτισ (4 βαλβίδεσ και ςτουσ 4 διαδρό-

μουσ από τϊρα)  ζτςι ϊςτε αν -λόγω ςυνκθκϊν- χρειαςτεί να αλλάξουν τοποκεςία 

τα ςτρϊματα θ αλλαγι να γίνει με τισ μικρότερεσ δυςκολίεσ (ωσ προσ τθ ςωςτι το-

ποκζτθςθ των βάςεων των ςτυλοβατϊν).  

 

Επίςθσ διαπίςτωςα:  

3)  Ότι δεν υπάρχει ςωςτι κλίςθ ςτο ζδαφοσ και ςτουσ διαδρόμουσ, οπότε ςε αγϊ-

να με τθν πρϊτθ βροχι τα νερά κα λιμνάηουν ςε δφο τρία ςθμεία του διαδρόμου 

(όταν το ταρτάν είναι ςτεγνό τα ςθμεία που κα λιμνάηουν τα νερά φαίνονται, είναι 

ςαν άςπρα μπαλϊματα, μπορείτε εφκολα να τα διακρίνετε). 

4) Οι βαλβίδεσ (οι 3 από τισ 4 που είδα) αν και ζχουν τρφπεσ για να φεφγουν τα νε-

ρά, αυτά δυςτυχϊσ δεν φεφγουν και το πρόβλθμα με τισ γεμάτεσ βαλβίδεσ είτε λό-

γω βροχισ είτε λόγω ποτίςματοσ κα ςυνεχίςει να είναι κακθμερινό πρόβλθμα των 

προπονθτϊν αλλά και των κριτϊν ςε κάκε αγϊνα. 

5) Από προπονθτικισ πλευράσ, ςτο Κεντρικό που ο αζρασ περιςτρζφεται, θ καλφτε-

ρθ κζςθ για τθν τοποκζτθςθ του ςτρϊματοσ είναι τα ςτρϊματα να είναι κοντά ςτθν 

εκκίνθςθ των 100μ. Δεν γνωρίηω γιατί επιλζξατε (όποιοσ επζλεξε)  να μπουν τα 

ςτρϊματα ςτθν παροφςα κζςθ. Η μόνθ φορά που μπικαν ζτςι τα ςτρϊματα για με-

γάλο αγϊνα ιταν το 2009 όταν ιρκε θ Γελζνα Ιςινπάγεβα αλλά τότε μπικαν ζτςι 

μόνο για τθλεοπτικοφσ λόγουσ και ευτυχϊσ ο αζρασ ιταν κόντρα μεν αλλά μικρισ 

ζνταςθσ. 

Με τιμι 

 

Δρ. Κατςίκασ Φϊτιοσ  

Σεχνικόσ Διευκυντισ του Α ΡΗΓΑ 


