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                                                                          έξξεο  6-2-2017 

                                                                         Αξ. πξση: 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΓΩΝΩΝ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΙΒΟΤ 

                                                    ΠΠΒ-ΠΚΒ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  
                ******************************************* 

 

         Από ηην ΔΑ ΔΓΑ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ 

πποκηπύζζονηαι ΑΓΧΝΔ  ΚΛΔΙΣΟΤ  ΣΙΒΟΤ  ΠΠΒ-ΠΚΒ ΚΑΙ 

ΜΙΝΙ   κε ηνπο παξαθάησ όξνπο  

1.ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΒΒΑΣΟ  18/2/2017 

2.ΣΟΠΟ   ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ ΔΡΡΩΝ  

3.ΗΛΙΚΙΔ -ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ηνπο αγώλεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο: 

α) ΠΠΒ-ΠΚΒ πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 2004-2005 

β) ΜΗΝΗ ΠΠ -ΠΚ πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 2006-2007-2008 

4.ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ 

ΠΠΒ-ΠΚΒ :                            60 μ.-  60 μ.ΔΜΠ- ΜΗΚΟ -   ΦΑΙΡΑ 

                                     

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ :      50 μ. - ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΗΚΟ   

 

5.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Έρνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ δύλακε ησλ σκαηείσλ κειώλ ηνπ ΔΓΑ , θάηνρνη αζιεηηθνύ  

δειηίνπ.  

Όλοι οι αθληηέρ -ηπιερ έσοςν δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζε ένα (1)  ΜΟΝΟ 

αγώνιζμα. 

6.ΣΔΥΝΙΚΑ Α) ηνπο δξόκνπο θαη ζηνπο δξόκνπο κε εκπόδηα  νη αζιεηέο 

ζα αγσλίδνληαη ζε ηειηθέο ζεηξέο (Θα ςπάπσει ηλεκηπονική 

σπονομέηπηζη) 

Β) ηα άικα ζε κήθνο ζηε ζθαηξνβνιία θαη ηελ ηαηξηθή κπάια νη αζιεηέο 

ζα εθηειέζνπλ  3 πξνζπάζεηεο. 

Γ) ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΩΝ 

- 60 κ. εκπ. ΠΠ Β : 6 εκπ. Ύςνο εκπ. 0,76 , 1
ν 
εκπ. από αθεηεξία 12,00 κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 7,50 κ. ηειεπηαίν εκπ.  από ηεξκαηηζκό 10,50 κ. 

- 60 κ. εκπ. ΠΚ Β: 6 εκπ. Ύςνο εκπ. 0,76 , 1
ν
 εκπ. από αθεηεξία 12,00 κ 

- Δλδηάκεζε απόζηαζε 7 κ. ηειεπηαίν εκπ. από ηεξκαηηζκό 13 κ. 

 

ΒΑΡΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΠΑΛΑ  ΜΙΝΙ 1 Klg. 

ΒΑΡΟ ΦΑΙΡΑ ΠΠΒ-ΠΚΒ 3 Κlg 

Σο αγώνιζμα ηηρ ζθαιποβολίαρ θα διεξασθεί ζε εξυηεπική βαλβίδα 
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και ζε πεπίπηυζη κακοκαιπίαρ ανηί ηηρ ζθαίπαρ οι αθληηέρ θα 

αγυνιζθούν ζηη πίτη ιαηπικήρ μπάλαρ 2 kg ζηο κλειζηό γςμναζηήπιο. 

7.ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Θα ηζρύζνπλ νη επίζεκνη Καλνληζκνί ηίβνπ 2016-17 

 

8.ΓΗΛΧΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ Θα γίλνληαη  ζηελ Γξακκαηεία ησλ 

αγώλσλ 1 ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε αγσλίζκαηνο. 

ΔΠΑΘΛΑ. ηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα θαη 

δηπιώκαηα. 

 

9.ΓΔΝΙΚΑ α) Με ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε ησλ ζπιιόγσλ νη αζιεηέο 

θαη νη αζιήηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί ηαηξηθώο πξηλ από ηνπο 

αγώλεο. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο. Ζ πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

δειηίνπ ηνπ αζιεηή ή ηεο αζιήηξηαο θαη ζεσξείηαη από Ννκαξρηαθό 

Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο ή Αγξνηηθό Ηαηξείν ή Τγεηνλνκηθή 

ηξαηησηηθή Μνλάδα ή από έρνληεο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ην Γεκόζην -

Ν.Π.Γ.Γ ή ηδηώηεο ηαηξνύο. 

Σν δειηίν πγείαο ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο από ηε  ζεώξεζή ηνπ.  

β) Όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε , ζα ξπζκίδεηαη από ηνλ 

Αιπηάξρε ησλ Αγώλσλ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν ησλ αγώλσλ . 

γ) Σερληθόο ππεύζπλνο νξίδεηαη ν  ηερληθόο ζύκβνπινο ηεο ΔΑ θ. Ενξκπάο 

ηαύξνο 

δ)  ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΔΚΣΟ  ΤΝΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ε)  ΓΔΝ ΘΑ  ΔΠΗΣΡΑΠΔΗ Ζ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ  ΚΑΝΔΝΑ ΑΘΛΖΣΖ -

ΣΡΗΑ  ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ                                                                                                                                                                 

                      

 

                                       ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                          ΑΒΒΑΣΟ 18 /2/2017 

   

ΧΡΑ         ΓΡΟΜΟΙ                               ΑΛΜΑΣΑ                           ΡΙΦΔΙ 

15:30 60 ΔΜΠ. ΠΠΒ  

ΜΗΚΟ ΠΠΒ 

 

ΦΑΙΡΑ ΠΚΒ 

15:45 60 ΔΜΠ. ΠΚΒ    

16:05 60  ΠΠΒ   

16:15  ΜΗΚΟ ΠΚΒ ΦΑΙΡΑ ΠΠΒ 

16:40 60  ΠΚΒ   

17:00  ΜΗΚΟ ΜΙΝΙ Α Ι. ΜΠΑΛΛΑ ΜΙΝΙ Κ 

17:15 50 ΜΙΝΙ Α   

17:45 50 ΜΙΝΙ Κ ΜΗΚΟ ΜΙΝΙ Κ Ι. ΜΠΑΛΛΑ ΜΙΝΙ Α 

    

    

    

        ΜΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ 
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