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       ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ AN. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ – Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΤΗΛ: 23210-50.818  FAX: 23210 - 50388 e-mail: sersegas@gmail.com 

  

 
A.Φ.Μ : 090213801 

    

 

   Σέρρες .9-3-2017  

   Αρ.πρωτ: 37  

   
  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ 

& ΤΝΘΔΣΧΝ ΠΚ/Α 

 
Ζ ΔΑΠ ΠΔΓΑΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ ζχκθσλα κε ηελ 

ππ.αξηζ.πξση:384/26-1-2017 Γεληθή θαη ηελ  αξηζ.πξση: 614/7-2-2017 Θεληξηθή 
πξνθήξπμε ηνπ ΠΔΓΑΠ πξνθεξχζζεη θαη δηνξγαλψλεη ην  Γηαζπιινγηθφ πξσηάζιεκα 

Αλδξώλ-Γπλαηθώλ  (Α Αγσληζηηθήο Φάζεο) θαη ζπλζέηωλ ΠΚ/Α κεηαμχ ησλ ΔΑ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ & ΚΙΛΚΙ/ΠΔΛΛΑ )  

Ρν δηαζπιινγηθφ πξσηάζιεκα απνηειεί πξφθξηζε θαη ζπλέρεηα γηα ην Ξαλειιήλην 
πξσηάζιεκα. Ζ πξφθξηζε θαη ζπλέρεηα αθνξά φια αλεμαηξέησο ηα αγσλίζκαηα 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο ηνπο (απνζηάζεηο-βάξε νξγάλσλ-χςε 
εκπνδίσλ 

Ρν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 

 

1.  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ – ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ:    Πάββαην  22/4/2017 & ΥΟΑ 15:30.   

 

2.  ΣΟΠΟ ΣΔΛΔΗ:   Γεκνηηθφ Πηάδην Γξάκαο 

 

3.  ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ: 
                                                      ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΟΝΚΝΗ  100  – 400  - 1.500  - 3.000 ΦΔ- 110 Δκπ - 4Σ100 

ΑΙΚΑΡΑ  Ύςνο – Ρξηπινχλ  

ΟΗΤΔΗΠ Πθαηξνβνιία – Γηζθνβνιία  - Πθπξνβνιία 

 

                                                    ΓΤΝΑΙΚΧΝ 

ΓΟΝΚΝΗ  100 – 400- 1.500 - 3.000 ΦΔ -100 Δκπ- 4Σ100  

ΑΙΚΑΡΑ Κήθνο   

ΟΗΤΔΗΠ  Αθνληηζκφο - Πθπξνβνιία 
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4. ΗΛΙΚΙΔ: 
 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΣΗ ΓΔΝΝΗΗ 

Η ΑΛΓΟΥΛ-ΓΛΑΗΘΥΛ 1994 θαη κεγαιχηεξνη-ξεο 

2 ΛΔΥΛ (ΑΛΓΟΥΛ-ΓΛΑΗΘ. 1995-97 

3 ΔΦΖΒΥΛ-ΛΔΑΛΗΓΥΛ 1998-99 

4   ΞΑΗΓΥΛ  -  ΘΝΟΑΠΗΓΥΛ 2000-2001 

    5. ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΦΔΧΝ-ΤΦΗ-ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΧΝ  
 

ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΦΔΧΝ-ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΑΙΡΑ ΓΙΚΟ ΑΚΟΝΣΙΟ ΦΤΡΑ 

ΑΛΓΟΥΛ 7,260 kg 2 kg 800 gr 7,260 kg 

ΓΛΑΗΘΥΛ 4 kg 1 kg 600 gr 4 kg 

 
ΤΦΗ - ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΧΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΨΟ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟΣΑΗ

ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΜΠΟΔΙΟΤ ΑΦΕΣΗΡΙΑ 1οσ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΣΕΛ. ΕΩ ΣΕΡΜ

ΑΝΔΡΩΝ 110 Μ ΕΠΜ 10 1,06 μ 13,72 μ 9,14 μ 14,02 μ

400 Μ ΕΜΠ 10 0,91 μ 45 μ 35 μ 40 μ

3.000 Μ ΦΕ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 100 Μ ΕΜΠ 10 0,84 μ 13 8,50 μ 10,50 μ

400 Μ ΕΜΠ 10 0,76 μ 45 μ 35 μ 40

3.000 Μ ΦΕ

7  ΥΠΕΡΠΗΔΗΕΙ ΛΙΜΝΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΜΑ

ΥΨΟ 0,91μ

ΥΨΟ   0,76 μ

28  ΥΠΕΡΠΗΔΗΕΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

7  ΥΠΕΡΠΗΔΗΕΙ ΛΙΜΝΗ

28  ΥΠΕΡΠΗΔΗΕΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

 
 

ΓΙΑΓΟΥΙΚΑ ΤΦΗ ΑΛΜΑΣΧΝ 
        ■ ΑΛΜΑ Δ ΤΦΟ 
ΑΝΓΡΧΝ 1.77 1.82 1.86 1.90 1.93 1.96 1.99 2.02 2.05 2.07 2.09 +2cm… 

 

         
 

6.  ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 
     Πηνπο αγψλεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ δχλακε 

ησλ  ΔΑΠ   ΑΛ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ & ΘΗΙΘΗΠ/ΞΔΙΙΑΠ. Ρα παξαπάλσ ζσκαηεία 
έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο ζηνπο αγψλεο κε απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ-

ηξηψλ ζε θάζε αγψληζκα θαη κε κία νκάδα ζε θάζε ζθπηαινδξνκία. 
      ΚΑΘΔ ΑΘΛΗΣΗ(ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΓΔ-ΚΟΡΑΙΓΔ) ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΓΧΝΙΘΔΙ 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙ ΓΤΟ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Δ 
ΓΤΟ ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ & ΜΙΑ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ Η Δ ΔΝΑ ΑΣΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΓΤΟ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΔ. 
Δ ΚΑΘΔ ΦΑΗ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΓΧΝΙΘΔΙ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΟ Δ ΓΤΟ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ.  

Δηδηθά νη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο Παίδωλ –Κνξαζίδωλ ζηελ Α θάζε 
ζπκκεηέρνπλ ζηα παξαθάηω αγωλίζκαηα 

 
        ΠΑΙΓΔ 2000: 100–400–1500-3000 ΦΔ*-4Σ100- ΤΝΠ-ΡΟΗΞΙΝΛ 

                                                                
       ΠΑΙΓΔ 2001: 100–400–1500-4Σ100 -ΤΝΠ-ΡΟΗΞΙΝΛ                
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       ΚΟΡΑΙΓΔ 2000:100–400–1500–100 Δκπ-  3000 ΦΔ*–  4Σ100                                                                                 

                          ΚΖΘΝΠ - ΠΦΟΑ –ΑΘΝΛΡΗΝ 
                                     

       ΚΟΡΑΙΓΔ 2001:100–400–1500-4Σ100-ΚΖΘΝΠ  
                                                                                                                                         

. 
                                 

* Οη Παίδεο – Κνξαζίδεο πνπ γελλήζεθαλ ην 2000 κπνξνύλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ή ζηα 5.000 ή ζηα 3.000 Φ.Δ.  

ΗΜΔΙΧΗ:  
Δηδηθά γηα ηα αγσλίζκαηα ησλ ΠΘΡΑΙΝΓΟΝΚΗΥΛ θαη ζχκθσλα κε  ηνπο 

θαλνληζκνχο ζηίβνπ, ηα ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αζιεηέο 
– ηξηεο πνπ είλαη δεισκέλνη κφλν ζηα  αηνκηθά αγσλίζκαηα  (κέρξη 2 αηνκηθά) κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη αζιεηέο – ηξηεο απηνί θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζθπηαινδξνκία,  δε ζα ππεξβνχλ ηνλ αλψηαην αξηζκφ αγσληζκάησλ πνπ έρνπλ 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.  

Αζιεηέο - ηξηεο πνπ αγσλίδνληαη ΚΝΛΝ ζηηο ΠΘΡΑΙΝΓΟΝΚΗΔΠ αλαθέξνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ζην αγψληζκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο. 

Πην αγψληζκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο, αλαθέξνληαη επίζεο θαη ηα νλφκαηα ησλ 
αζιεηψλ – ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα θαη είλαη πηζαλφλ λα 

αγσληζηνχλ ζηε ζθπηαινδξνκία.  
Πε φινπο ηνπο  αγψλεο,  δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο  έρνπλ  κφλν  νη  αζιεηέο – 

ηξηεο  πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη  ζε  ζσκαηεία – κέιε  ηνπ  Π.Δ.Γ.Α.Π. ζχκθσλα  κε  
ηελ ηειεπηαία  πνπξγηθή  απφθαζε  «πεξί  εγγξαθήο  αζιεηψλ» θαη ζχκθσλα κε 

φια φζα αλαθέξνληαη  ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε . 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα αμηνινγνχκελα πξσηαζιήκαηα (Ξαλειιήληα θαη 

Γηαζπιινγηθά) απαηηείηαη ππνβνιή δήισζεο  ζπκκεηνρήο κε ηελ νπνία ην ζσκαηείν 
δειψλεη ΑΛΔΞΗΦΙΑΘΡΑ φηη απνδέρεηαη ηνπο  φξνπο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

πξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Π.Δ.Γ.Α.Π. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δήισζε ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ ζε πεξηζζφηεξα αγσλίζκαηα 
απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε δήισζε 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζιεηή-ηξηα ζα ζεσξείηαη σο κε γελφκελε γηα φια ηα 
αγσλίζκαηα. 

 

7.  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 
Θα ηζρχζνπλ φξηα επίδνζεο θαη' αγψληζκα πνπ πξέπεη λα πεηχρνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο 

ζηνλ Ρειηθφ ή ζηηο Ρειηθέο Πεηξέο ηνπ αγσλίζκαηνο γηα λα βαζκνινγεζνχλ θαη λα 
πάξνπλ βαζκνχο αμηνιφγεζεο ηα Πσκαηεία ηνπο.  

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο  είλαη ε 
ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ- ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ηνπ αζιεηή-ηξηαο. 

Πηνπο αγψλεο ζα ηζρχζεη ε θαηεγνξία νξίσλ πνπ αλαθέξεηαη γηα επηδφζεηο πνπ ζα 
γίλνπλ ζε ζηίβν απφ ειαζηηθφ ηάπεηα θαη κε απφιπηα απηφκαηε ειεθηξνληθή 

ρξνλνκέηξεζε (Α.Α.Ζ.Σ.) ,κε ζχζηεκα Φψην-Φίληο. 
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  8.   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
1.Βαζκνινγνύληαη-Αμηνινγνύληαη νη 16 πξώηνη αζιεηέο-ηξηεο θαη νη 

16 νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο κε ηελ απαξαίηεηε πξνππόζεζε λα 
πεηύρνπλ ηα πξνβιεπόκελα όξηα ηεο θαηεγνξίαο Νέωλ Α-Γ ηνπ 
πίλαθα Γ ζηνλ πξνθξηκαηηθό ή ζηνλ ηειηθό ηνπ αγωλίζκαηνο 
2. ε όζα αγωλίζκαηα δηεμάγεηαη πξνθξηκαηηθόο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
ηειηθόο ή ηειηθέο ζεηξέο αζιεηέο-ηξηεο πνπ ζηνλ ηειηθό δελ 
ηεξκαηίζνπλ ή δελ κεηέρνπλ ή θάλνπλ άθπξεο πξνζπάζεηεο, όπωο 
επίζεο θαη ζε θάζε πεξίπηωζε  πνπ από ηνλ θαλνληζκό δελ ππάξρεη 
θαηάηαμε αζιεηώλ, απηνί δελ ζα βαζκνινγνύληαη. Οη αληίζηνηρνη 
βαζκνί δελ ζα δίλνληαη ζε θαλέλα άιιν αζιεηή-ηξηα θαη ε 
βαζκνινγία ζα ζπλερίδεηαη γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ηεο δεθαεμάδαο 
από ηνλ πξνθξηκαηηθό ή ηνλ ηειηθό κε ηνπο βαζκνύο πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο. 
3 Η ηειηθή θαηάηαμε ηωλ αζιεηώλ ζα γίλεη κε πξώηνπο ηνπο αζιεηέο 
ηνπ ηειηθνύ ή ηωλ ηειηθώλ ζεηξώλ θαη κεηά ζα θαηαηαρζνύλ νη 
αζιεηέο-ηξηεο από ηνλ πξνθξηκαηηθό. 
 

   

    Δάλ  νη  αζιεηέο - ηξηεο  ή  νη  νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο  πνπ  ζα  
πεηύρνπλ ην  όξην  είλαη  ΓΔΚΑΞΙ ( 16 ), ε  βαζκνινγία  ζηα  
αηνκηθά  αγωλίζκαηα  ζα  είλαη 13 – 11 – 10 – 9 – 8 - 7 – 6 – 5 – 4 

– 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 θαη ζηηο  ζθπηαινδξνκίεο  26-22-20-18-
16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2. 
   Δάλ  όκωο  νη  αζιεηέο - ηξηεο  ή  νη  νκάδεο  πνπ  πέηπραλ ηα 
όξηα είλαη  ιηγόηεξεο  από δώδεθα  (12), ηόηε  ε  θιίκαθα  ηωλ  
βαζκώλ  πνπ  ζα δίλνληαη  ζα  είλαη  θζίλνπζα  πξνο ηα  θάηω, 
δηαηεξνύκελεο  ηεο  δηαθνξάο  ηωλ  βαζκώλ ηνπ  πξώηνπ  από  ην  
δεύηεξν  ληθεηή  ( 2 β.  ζηα  αηνκηθά  θαη  4 β.  ζηηο  
ζθπηαινδξνκίεο ).  
Γειαδή  :    

ΔΑΛ ΞΔΡΣΝΛ ΡΑ 

ΝΟΗΑ ΘΑΗ 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΛΡΑΗ 

Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑ ΔΗΛΑΗ 
 

ΠΡΑ  ΑΡΝΚΗΘΑ 

 

ΠΡΗΠ   ΠΘΡΑΙΝΓΟΝΚΗΔΠ 

16 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2 

15 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2 

14 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2 

13 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2 

12 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 

11 12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 

10 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2 

9 10-8-7-6-5-4-3-2-1 20-16-14-12-10-8-6-4-2 

8 9-7-6-5-4-3-2-1 18-14-12-10-8-6-4-2 
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7 8-6-5-4-3-2-1 16-12-10-8-6-4-2 

6 7-5-4-3-2-1 14-10-8-6-4-2 

5 6-4-3-2-1 12-8-6-4-2 

4 5-3-2-1 10-6-4-2 

3 4-2-1 8-4-2 

2 3-1 6-2 

1 2 4 

►  ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ  θάζε αζιεηήο - ηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο πνπ πεηπραίλεη ην φξην 

βαζκνιφγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 16ε ζέζε, ζα παίξλεη ΔΛΑ (1) βαζκφ ζηα αηνκηθά θαη 

ΓΝ (2) βαζκνχο ζηηο ζθπηαινδξνκίεο. 
Ξ.ρ. Δάλ νη αζιεηέο-ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνχ ζα πεηχρνπλ ην φξην ζε θάπνην 
αγψληζκα είλαη 18, ηφηε ζα βαζκνινγεζνχλ-αμηνινγεζνχλ θαη νη 18 σο εμήο:13 – 11 – 10 – 9 

- 8 - 7– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 - 1 - 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 θαη γηα ηηο ζθπηαινδξνκίεο ζα ηζρχζεη 
ε αληίζηνηρε θιίκαθα βαζκνινγίαο 26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 

– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2. 
       Θα  ηζρχζεη  θαη  θέηνο  ην  ζχζηεκα  πξηκνδφηεζεο  πςειψλ  επηδφζεσλ  γηα  ην  

δηαζπιινγηθφ  πξσηάζιεκα αλδξψλ – γπλαηθψλ. Έηζη  νη  αζιεηέο - ηξηεο  πνπ  ζα  πεηχρνπλ  
επηδφζεηο  ίζεο  ή  θαιιίηεξεο  απφ  απηέο  ηνπ  πίλαθα  πξηκνδφηεζεο πςειψλ επηδφζεσλ, ζα  

παίξλνπλ  ηνπο  αλψηεξνπο  βαζκνχο  ηεο  βαζκνινγηθήο  θιίκαθαο, αλάινγα θαη κε ηε ζέζε 
θαηάηαμεο ηνπο  θαη αλεμάξηεηα  απφ  ην  πφζνη  αζιεηέο -ηξηεο ή νκάδεο  πέηπραλ  ην  φξην  
ζην  αγψληζκά ηνπο . Δίλαη  απηνλφεην  φηη  νη  ππφινηπνη  αζιεηέο - ηξηεο  ηνπ  αγσλίζκαηνο  

απηνχ πνπ  ζα  πεηχρνπλ  ην  φξην  ζα  παίξλνπλ  ηνπο  βαζκνχο  ηεο  θζίλνπζαο  θιίκαθαο. 
 

              Ρξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δξφκνπ ησλ 100 κέηξσλ 
 

Αγψληζκα 
Ππκκεηέρνληεο 

Αζιεηέο - Αζιήηξηεο 

Ξξνθξηκαηηθφο 
-ΡΔΙΗΘΝΠ 

-ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

Πεηξέο 
Θέζε + 
Δπίδνζε 

 

 
100κ. 

Κέρξη 6   ΡΔΙΗΘΝΠ 

7-12   2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

13-18 3 1+3 ΡΔΙΗΘΝΠ 

19-24 4 2+4 2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

25-30 5 1+7 2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

31-36 6 1+6 2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

37-42 7 1+5 2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

43-48 8 1+4 2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

 49-54 9 1+3 2 ΡΔΙΗΘΔΠ ΠΔΗΟΔΠ 

 
 

 
 

 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ 
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    1) Για ηα ζωμαηεία πος απέσοςν μέσπι 60 σιλιόμεηπα από ηο ηόπο διεξαγωγήρ ηων 
αγώνων ΔΕΝ θα δοθούν έξοδα μεηακίνηζηρ. 
 
2) Για ηα ςπόλοιπα ζωμαηεία και για ηοςρ αθληηέρ πος θα καηαλάβοςν ηιρ θέζειρ 1η – 
3η και πεηύσοςν ηα όπια βαθμολόγηζηρ – καηαβολήρ εξόδων, θα καλςθθεί 100% η 
μεηακίνηζη (ειζιηήπιο λεωθοπείος). 
Επιπλέον για ηα ζωμαηεία πος απέσοςν  151 έωρ 300 σιλιόμεηπα από ηην Δπάμα θα 
δοθεί ένα γεύμα ηων 10 εςπώ και για ηα ζωμαηεία πος απέσοςν 301 σιλιόμεηπα και 
πάνω θα δοθούν δύο γεύμαηα 
  
3) Επίζηρ θα καλςθθούν ανηίζηοισα και ζύμθωνα με όζα αναθέπονηαι παπαπάνω ζηιρ 
παπαγπάθοςρ 1 - 2  και ηα  έξοδα μεηακίνηζηρ  και γεύμαηορ  ΕΝΟ  ζςνοδού από 
κάθε ζωμαηείο, με ηην πποϋπόθεζη όηι ηο ζωμαηείο θα έσει  έζηω και ένα αθληηή – 
ηπια ζηιρ θέζειρ καηάηαξηρ 1η – 3η  ενόρ αγωνίζμαηορ ( θςζικά πεηύσει  ηα όπια 
βαθμολόγηζηρ  – καηαβολήρ εξόδων) και να  μεηέσει με ηοςλάσιζηον 3 αθληηέρ 
ζςνολικά. 
 
 
                                ΤΝΘΕΣΑ ΠΚ/Α 
΄Ετοσν δικαίφμα ζσμμεηοτής οι γεννηθείζες ηο 2002-2003 
Αγφνίζμαηα:  80 εμπ.-Μήκος-θαιροβολία-Ακονηιζμός-600 
Όριο βαθμολόγηζης 2450. Όριο συηλής πριμοδόηηζης 2900 βαθμοί. 

 
10.  ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

Νη Γειψζεηο Ππκκεηνρήο  ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ ζα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 19-4-2017  ζηα Γξαθεία ηεο ΔΑ ΔΓΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ζην εηδηθφ ζπλεκκέλν έληππν ηεο πξνθήξπμεο  ειεθηξνληθά eassegas.anmth@gmail.com ή 

sersegas@gmail.com. Κεηά ηελ παξέιεπζε  ηεο πξνζεζκίαο απηήο ΓΔΛ ζα επηηξαπεί θακία 
αιιαγή γηα θαλέλαλ ιφγν . Νη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα νξηζηηθνπνηνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζηελ Γξακκαηεία ησλ αγψλσλ , 60' πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ 
αγσλίζκαηφο ηνπο, κε επίδεημε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ζθξαγηζκέλν απφ 

γηαηξφ φπσο νξίδεη ν λφκνο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ΓΔΛ ΘΑ ΓΗΛΔΗ ΓΔΘΡΖ Ζ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 
ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

   Πηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζπιιφγσλ πξνο ηνπο νξγαλσηέο , πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ην ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ , ην ΔΡΝΠ ΓΔΛΛΖΠΖΠ , ν 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΔΙΡΗΝ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ζηνλ ΠΔΓΑΠ,  ηα αγσλίζκαηα ζηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ  

θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνπνλεηή. Ρηο δειψζεηο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ν 
Ξξφεδξνο θαη ν  Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Αιινδαπνί, νκνγελείο ππήθννη Θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθεο Έλσζεο θαη ινηπνί 
κε Έιιελεο αζιεηέο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο, ΚΝΛΝ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ εγγξαθψλ-
κεηεγγξαθψλ ηεο εγθπθιίνπ εγγξαθψλ-κεηεγγξαθψλ ηνπ Π.Δ.Γ.Α.Π. θαη ησλ ζρεηηθψλ 

πνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 
Γε δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο αζιεηήο πνπ έρεη ηηκσξεζεί απφ ηα πεηζαξρηθά θαη 

mailto:eassegas.anmth@gmail.com
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δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ Π.Δ.Γ.Α.Π. θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πνηλή ηνπο. 

 
ΗΜΔΙΧΗ: 

   ► 1) Όπσο αλαθέξεηαη  ζηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ εγγξαθψλ – κεηαγξαθψλ, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ αζιεηψλ – ηξηψλ πνπ παίξλνπλ κεηαγξαθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. παξ. 3 

(κεηνίθεζε ιφγσ εγγξαθήο ζε αλψηεξν ή αλψηαην δεκφζην εθπεπδεπηηθφ)   θαη παξ. 4 α.β. 
(κεηνίθεζε γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο) ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:  

«Γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηαγξαθήο, νη βαζκνί 
αμηνιφγεζεο απφ ηηο δηαθξίζεηο ηνπ αζιεηή ζηα δηαζπιινγηθά θαη παλειιήληα πξσηαζιήκαηα 
ζηίβνπ ζα κνηξάδνληαη ζηα δχν ζσκαηεία». 

     ► 2) «Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ αζιεηψλ πνπ ζα απνθηψληαη κεηά 

απφ πξνζθπγή ζην ΑΠΔΑΓ θαίηνη είρε απνξξηθζεί ε αίηεζε κεηαγξαθήο ηνπο απφ ηελ επηηξνπή 
κεηαγξαθψλ, γηα ηα παξαπάλσ άξζξα». 

 

 

11.  ΚΤΡΧΔΙ - ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζσζηήο δηεμαγσγήο ησλ δηαζπιινγηθψλ θαη παλειιελίσλ 

αγψλσλ απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθά κέιε ηεο επηηξνπήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο 
ππεξεζίαο, κε πξφεδξν έλα κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ Π.Δ.Γ.Α.Π. 

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

δηαθφξνπο ιφγνπο, (αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, κε βάζε ηε γεληθή ή ηελ εηδηθή πξνθήξπμε  
ή ην γεληθφ θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ), ζα 

γίλεηαη έιεγρνο θαη κεηά ην πέξαο ησλ αγψλσλ, απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 
 Νη θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη είλαη: 

1. Ν αζιεηήο – ηξηα ηηκσξείηαη κε έλα (1) ρξφλν απνθιεηζκφ απφ φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο. 
2. Ν ζχιινγνο ηνπ ράλεη ΝΙΝΠ ηνπο βαζκνχο, πνπ θέξδηζε ν αζιεηήο – ηξηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα, ζε φια ηα αγσλίζκαηα πνπ ζπκκεηείρε.  
Πηηο ζθπηαινδξνκίεο, ράλεη  φινπο ηνπο βαζκνχο ηνπ αγσλίζκαηνο 

3. Ν ζχιινγνο ηνπ ηηκσξείηαη επηπιένλ θαη κε αθαίξεζε είθνζη (-20) βαζκψλ, απφ ην 
ζχλνιν ησλ βαζκψλ ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

 Δηδηθά ζε πεξίπηωζε  ΠΛΑΣΟΠΡΟΧΠΙΑ ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΛΧΝΔΣΑΙ Ο ΑΘΛΗΣΗ – ΣΡΙΑ,  ζα ηζρύνπλ όζα 

αλαθέξνληαη αληίζηνηρα παξαπάλω θαη επηπιένλ: 
1)………. 

2)………. 

3) Θα αθαηξνχληαη εθαηφ (100) βαζκνί απφ ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ ησλ Γηαζπιινγηθψλ 
Ξξσηαζιεκάησλ πνπ ζπγθέληξσζε ην ζσκαηείν . 

         ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΑΞΝΣΥΟΖΠΖΠ ΔΛΝΠ ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΑΞΝ ΡΝ 
ΑΜΗΝΙΝΓΝΚΔΛΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ (ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΔΓΓΟΑΦΖ ΓΖΙΥΠΖ ΡΝ ) , ΑΡΝ 

ΡΗΚΥΟΔΗΡΑΗ ΚΔ ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΒΑΘΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗ ΞΙΔΝΛ ΘΑ ΞΑΟΑΞΔΚΞΔΡΑΗ ΠΡΖΛ 
ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΠΔΓΑΠ 

12.  ΔΠΑΘΛΑ: 
 ηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο-ηεο ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ αγσληζκάησλ ζα         
  απνλεκεζνχλ κεηάιιηα θαη δηπιψκαηα.  

 

13.  ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ:   
   Κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ησλ ζπιιφγσλ νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο  
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ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί ηαηξηθψο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο 

πγείαο ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Ζ πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ δειηίνπ ηνπ αζιεηή ή ηεο αζιήηξηαο, θαη ην νπνίν ζεσξείηαη απφ 
λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή αγξνηηθφ ηαηξείν ή πγεηνλνκηθή 

ζηξαηησηηθή κνλάδα ή απφ έρνληεο νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ην δεκφζην ή Λ.Ξ.Γ.Γ   
ή ηδηψηεο γηαηξνχο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 παξ. 9 ηνπ λφκνπ 

2725/99 θαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Π.Δ.Γ.Α.Π. 4585/8-10-10). Ρν δειηίν πγείαο 
ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηε  ζεψξεζή ηνπ. 

 

14.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 
    Νη βαζκνί πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο θάζε ζσκαηείνπ  ζα 

ππνινγηζζνχλ γηα ηελ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ηνπ Πσκαηείνπ πξνζηηζέκελνη ζηνπο βαζκνχο 
πνπ ζα πάξεη απηφ θαη απφ ηα ππφινηπα Γηαζπιινγηθά Ξξσηαζιήκαηα ηνπ 2017. 

 

15.  ΓΔΝΙΚΑ: 
■   Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ζηίβνπ  

      ηνπ .Δ.Γ.Α.. έθδνζεο 2016-2017.  

■ Γελ επηηξέπεηαη λα δειψλνληαη θαη λα αγσλίδνληαη ζε θαλέλα αγψλα επίζεκνη 

πξνπνλεηέο ζηίβνπ (κε άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο).    
■  Νη δξφκνη ζα δηεμαρζνχλ ζε ηειηθέο  ζεηξέο (Πηα 100 κ εθφζνλ νη αζιεηέο-ηξηεο 

ππεξβαίλνπλ ηνπο 12 ζα δηεμαρζεί πξνθξηκαηηθφο)  
            ■  Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ΔΚΣΟ ΤΝΑΓΧΝΙΜΟΤ 

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

            ησλ αγψλσλ θαη ηνλ Ρερληθφ πεχζπλν ησλ Αγψλσλ. 

■  Ρερληθφο πεχζπλνο ησλ αγψλσλ νξίδεηαη ν  ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο ΔΑΠ Αλ. 

Καθεδνλίαο-Θξάθεο θ. Ενξκπάο Πηαχξνο θαη ηερληθφο εγθαηάζηαζεο ν ηερληθφο 

ζχκβνπινο θ. Πνπιηάλεο Άγγεινο 
 

 

                   
 
 

 
 

 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ :  1. ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

   2. ΠΙΝΑΚΔ ΟΡΙΧΝ  
   3. ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
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ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΣΙΒΟΤ  

ΑΝΓΡΧΝ  - ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΝΘΔΣΧΝ ΠΚ/Α 
(ΓΡΑΜΑ)  

 
ΣΑΒΒΑΤΟ  22/4/2017  

 
 

ΧΡΑ ΓΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΦΔΙ 

15:30 80 ΔΚΞ. ΞΔΛΡΑΘ. ΞΘΑ ΡΟΗΞΙΝΛ Α ΠΦΟΝΒΝΙΗΑ Α 

15:45 100 ΔΚΞ Γ   

16:00 110 ΔΚΞ Α   

16.10 100 κ. Γ ( Ξξνθξηκαη.)  ΠΦΑΗΟΝΒΝΙΗΑ Α 

16:35 100 κ. Α ( Ξξνθξηκαη.) ΚΖΘΝΠ ΞΔΛΡΑΘ.ΞΘΑ  

17:00 1500 κ. Γ  ΠΦΟΝΒΝΙΗΑ Γ-ΑΘΝΛΡΗΠΚΝΠ Γ 

17:10 1500 κ. Α ΤΝΠ Α  

17:20 400κ. Γ   

17.45 400 κ. Α  ΠΦΑΗΟΑ ΞΔΛΡΑΘΙΝ ΞΘΑ 

17:55 100 κ. Γ (ηειηθφο)  ΓΗΠΘΝΒΝΙΗΑ  Α 

18:05 100 κ. Α (ηειηθφο) ΚΖΘΝΠ Γ  

18:20 3000 κ. Φ.εκπ. Α   

18.45 3000 κ. Φ.Δκπ. Γ  ΑΘΝΛΡΗΠΚΝΠ ΞΔΛΡΑΘΙΝ ΞΘΑ 

19:05 4Σ100 Α   

19:25 4Σ100 Γ   

19:45 600 κ ΞΔΛΡΑΘΙΝ ΞΘΑ   
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