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Σθν Πρόεδρο του ΕΓΑ 
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φνδεςμο προπονθτών τίβου Β.Ε., 

ΕΑΑ, 

World Athletics  

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΑΗ – ΣΑ ΑΚΤΡΑ ΣΗ ΒΑΛΒΘΓΑ ΣΩΝ ΟΡΘΖΟΝΣΘΩΝ ΑΛΜΑΣΩΝ 

 

Κυρία πρόεδρε του ΕΓΑ,  

Κφριε πρόεδρε τθσ αρμοδίασ επιτροπισ, 

 

μπορεί τα προβλιματα τθσ  εφαρμογισ του Νζου Άρκρου «ΕΓΚΤΡΑ -ΑΚΤΡΑ» κατά τθν απο-

γείωςθ ςτα οριηόντια άλματα (Άρκρο 30.1.1. Κανονιςμόσ W.A. 2022 Edition), να ξεπεράςτθ-

καν ςτο Παγκόςμιο Κλειςτοφ του Βελιγραδίου (με τθν τεχνολογία) όμωσ, 

 

Επειδή: 

1) Αφενόσ μεν φρονώ ότι θ εφαρμογι του κανονιςμοφ κα προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ 

τουλάχιςτον ςε αγώνεσ χωρίσ τθν ανάλογθ τεχνολογία. (Η πλαςτελίνθ κα μασ ςώςει όςο 

ακόμθ επιτρζπεται θ χριςθ τθσ)… 

2) Αφετζρου κεωρώ ότι ο νζοσ κανονιςμόσ «break the vertical plane of the take-off line with 

any part of the take-off foot/shoe… «ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ» αφοφ ακυρώνει τον ακλθτι που το πα-

ποφτςι του πζραςε τθ γραμμι απογείωςθσ, όταν θ «απογείωςθ» γίνεται χωρίσ να ακου-

μπήςει πζρα από τθ γραμμι απογείωςθσ ο ακλθτισ. 

 

ΠΡΟΣΑΗ 
ΣΟ ΑΛΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΡΟ:  

Όχι με το πζραςμα του επιπζδου τθσ γραμμισ απογείωςθσ (που γίνεται και χωρίσ να ακου-

μπιςει πζρα από τθ γραμμι ο ακλθτισ,  π.χ. 1ο άλμα Σεντόγλου … και άλλων) αλλά, 

με το πάτθμα π.χ. μιασ (λάμασ ςτθ κζςθ τθσ γραμμισ απογείωςθσ) που να καταγράφεται 

και θ παραμικρι πίεςθ που κα δεχτεί (δείγμα ότι ο ακλθτισ πάτθςε επάνω τθσ). 
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Σο να δοκεί ζνα άλμα ΑΚΤΡΟ επειδι πζραςε θ μφτθ του παπουτςιοφ το επίπεδο τθσ γραμ-

μισ απογείωςθσ κατά τθ φάςθ τθσ ανζλιξθσ ςτα δάχτυλα (χωρίσ όμωσ να ακουμπιςει ο α-

κλθτισ πζρα από τθ γραμμι απογείωςθσ), το κεωρώ ΑΔΙΚΟ.  

Με την υπάρχουςα τεχνολογία πιο εφκολα ανιχνεφεται η πίεςη ςε μία επιφάνεια και μά-

λιςτα και με ηχητικό ςήμα παρά με τη χρήςη βίντεο ή άλλησ προηγμζνησ τεχνολογίασ. 

 

Η πρόταςθ μπορεί να προωκθκεί ςτισ υπερκείμενεσ αρχζσ (W.A., E.A.A. …) και μζςα από 

τον ΕΓΑ, αν οι Σεχνικοί του ΕΓΑ τθν μελετιςουν και ςυμφωνιςουν με τθν πρόταςθ. 

 

Θα περιμζνω μζχρι 4 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  τθν απάντθςι ςασ.  

 Αν δεν ζχω απάντθςθ ι δεν ςυμφωνείτε με τθν πρόταςθ, κα τθν υποβάλω προςωπικά.   
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