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 ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ   

                                      .Δ.Γ.Α.  
           ΔΝΧΗ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ                 
                             ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 

                                                                     έξξεο 13 - 3 -2017   

                                                                    Αξηζ. Πξση: 38 

                                   

 
                               Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 

             ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  ΣΙΒΟΤ 

                      ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Β'- ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β' 
                                                   ( ΠΟΛΤΑΘΛΑ )  

 

          Από  ηελ  ΔΑ ΔΓΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ πξνθεξύζζεηαη  θαη  

δηνξγαλώλεηαη  ην ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΣΙΒΟΤ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ 

Β'- ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β'    (ΠΟΛΤΑΘΛΑ 2
ορ

 αγώναρ)  ζύμθυνα με ηην με απ. 

ππυη: 384/26-1-2017 Γενική  και ηην με απ. ππυη: 385/26-1-2017 

Κενηπική πποκήπςξη ηος ΔΓΑ  ζε ηέζζεπιρ (4) ομίλοςρ  σο   εμήο : 

 

1 .ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ:  

 

   ΑΒΒΑΣΟ    29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΠΡΧΙ:   

    ΚΑΒΑΛΑ (υμαηεία Καβάλαρ-Ξάνθηρ)                                      

        

ΑΒΒΑΣΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΑΠΟΓΔΤΜΑ: 

1 .ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ (υμαηεία Δβπος-Ροδόπηρ)   

2.  ΔΡΡΔ (υμαηεία εππών)      
   

ΚΤΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΑΠΟΓΔΤΜΑ   
    ΓΡΑΜΑ (υμαηεία Γπάμαρ ) 
                                          
2.ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ:  

                                         

                                  ΠΠΒ:       60 εκπ. ή 1000 κ.-Ύςνο-θαίξα 

                                  ΠΚΒ:       60 κ.  ή 1000 κ.-Μήθνο-Μπαιάθη 

                                                      

3.ΗΛΙΚΙΔ: 
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                         ΠΑΜΠΑΗΓΔ       Β'  :                   γελ. ην 2004 - 2005 

 

                         ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΔ Β'  :                   γελ. ην 2004 - 2005 

                       

Παπάλληλα με ηο διαζςλλογικό ππυηάθλημα ΠΠΒ-ΠΚΒ  θα διεξασθεί   

δπόμορ 50 μ για αθληηέρ-ηπιερ  ΜΙΝΙ  (γεννηθένηερ 2006-2007-2008) για 

καηόσοςρ  αθληηικού  δεληίος μόνο. 

 

 

 

 

4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΓΧΝΙΜΑΣΧΝ 

 

         ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΧΝ 
                 ΦΑΙΡΑ     ΠΠΒ  : 3  Κιλά              ΜΠΑΛΑΚΙ          ΠΚΒ :  200 γρ    

         ΤΦΗ - ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΧΝ:       

             60 κ. εκπ. ΠΠΒ : 6 εκπ.- Ύςνο εκπ. 0,76 -1ν εκπ. από αθεηεξία                       

12,00  κ. ελδηάκεζε απόζηαζε 7,50 κ. -ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 10,50 κ. 

         ΑΡΥΙΚΑ ΤΦΗ: 

            Σο αρτικό ύυος  στο ύυος  ΠΠΒ θα είναι 0,90 εκ και ο πήτσς μέτρι το 

1,20 θα αναβαίνει ανά 10 εκ. και μετά ανά 5 εκ.  

ε πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνύ αζιεηξηώλ νη πξνζπάζεηεο ησλ αζιεηξώλ ζε 

θάζε άικα ζα είλαη κέρξη δύν (2) 

         ΣΡΟΠΟ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 

                τοσς αγώνες θα λειτοσργήσει τρονόμετρο τειρός. 

             Οη πξνζπάζεηεο  ζην άικα ζε κήθνο , κπαιάθη θαη ζθαίξα είλαη ηξεηο . 

5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

- ηα σκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ  κέξνο  ζηνπο αγώλεο  κε   

  απεξηόξηζην αξηζκό αζιεηώλ-ηξηώλ . 

            - θάζε αζιεηήο – αζιήηξηα επηιέγεη θαη αγσλίδεηαη ζε ηπία (3) 

αγυνίζμαηα       ένα δπόμο, ένα άλμα θαη μία πίτη.     Γελ επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή  ΔΚΣΟ  ΤΝΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

6. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

      Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ ζα ππνβάιινληαη ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 26 / 4/2017 ζηα Γξαθεία ηεο ΔΑ ΔΓΑ  

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ   ειεθηξνληθά 

eassegas.anmth@gmail.com ή sersegas@gmail.com ζην εηδηθό ζπλεκκέλν 

έληππν ηεο πξνθήξπμεο . Μεηά ηελ παξέιεπζε  ηεο πξνζεζκίαο απηήο ΓΔΝ 

ζα επηηξαπεί θακία αιιαγή γηα θαλέλαλ ιόγν . Οη αζιεηέο-ηξηεο πξέπεη λα 

νξηζηηθνπνηνύλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κε απηνπξόζσπε παξνπζία ζηελ 

Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ  45' πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγσλίζκαηόο ηνπο. ηηο 

δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζπιιόγσλ πξνο ηνπο νξγαλσηέο, πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη γηα θάζε αζιεηή –ηξηα: ηα αγσλίζκαηα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη, ην 

mailto:eassegas.anmth@gmail.com
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νλνκαηεπώλπκν, ην έηνο γέλλεζεο, ν αξηζκόο δειηίνπ εγγξαθήο ζηνλ 

.Δ.Γ.Α.. θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξνπνλεηή. 

    Σηο δειώζεηο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ν Πξόεδξνο θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο 

ηνπ ζσκαηείνπ. 

Οη εθπξόζσπνη ησλ ζσκαηείσλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα αζιεηηθά δειηία 

ησλ αζιεηώλ – ηξηώλ (ζθξαγηζκέλα από ηνλ ηαηξό όπσο ν λόκνο νξίδεη) γηα 

λα ηα παξαδώζνπλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΔΚΣΖ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ησλ αζιεηώλ - ηξηώλ ηνπ 

ζσκαηείνπ. 

     Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα αμηνινγνύκελα πξσηαζιήκαηα (Παλειιήληα –

Γηαζπιινγηθά ) απαηηείηαη ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο κε ηελ νπνία ην 

ζσκαηείν δειώλεη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΩ όηη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Πξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκώλ ηνπ .Δ.Γ.Α.. 

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

- Καζηεξώλεηαη αγυνιζηική βαθμολογία ομαδικήρ καηάηαξηρ και  

ομαδική απονομή επάθλυν, αθνύ ηα ΠΟΛΤΑΘΛΑ ζε απηέο ηηο ειηθίεο 

αληηκεησπίδνληαη σο νκαδηθό αγώληζκα γηα θάζε θαηεγνξία. Μία 

θαηάηαμε θαη απνλνκή γηα ηνπο ΠΠ Β΄ θαη κία θαηάηαμε θαη απνλνκή γηα 

ηηο ΠΚ Β΄. 

- Γηα λα βαζκνινγεζεί (αγσληζηηθή βαζκνινγία) έλα ζσκαηείν θαη λα  

ππνινγηζηεί ζηελ νκαδηθή θαηάηαμε θαη απνλνκή ησλ επάζισλ, πξέπεη λα 

έρεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο ή αζιήηξηεο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. 

- Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο αγσληζηηθήο βαζκνινγίαο θάζε 

ζσκαηείνπ (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη ηνπιάρηζηνλ 5 αζιεηέο ή 

αζιήηξηεο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε) πξνζηίζεληαη νη βαζκνί επίδνζεο ησλ 

δέθα (10) θαιύηεξσλ αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ ηνπ ζε θάζε θαηεγνξία. 

- ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζπλνιηθή βαζκνινγία γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ 

ζσκαηείσλ θαη ε απνλνκή ησλ επάζισλ ζηα ΔΞΗ πξώηα ζσκαηεία γηα 

θάζε θαηεγνξία. 

π.ρ. :   Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 4 ΠΠ Β΄ = Γελ βαζκνινγείηαη. 

           Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 5 ΠΠ Β΄ θαη 3 ΠΚ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη 

βαζκνί ησλ 5 αζιεηώλ θαη ην ζύλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή 

βαζκνινγία ηνπ ζσκαηείνπ ζηνπο ΠΠ Β΄. ηηο ΠΚ Β΄ δε βαζκνινγείηαη, αθνύ 

δελ έρεη 5 ηνπιάρηζηνλ αζιήηξηεο. 

           Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 9 ΠΠ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη βαζκνί ησλ 9  

αζιεηώλ θαη ην ζύλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ 

ζσκαηείνπ 

           Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 10 ΠΠ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη βαζκνί ησλ 10 

αζιεηώλ θαη ην ζύλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ 

ζσκαηείνπ. 

           Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 15 ΠΚ Β΄ θαη 3 ΠΠ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη 

βαζκνί ησλ 10 ΚΑΛΤΣΔΡΩΝ αζιεηξηώλ θαη ην ζύλνιν ηνπο απνηειεί ηελ 
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αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ ζσκαηείνπ ζηηο ΠΚ Β΄. ηνπο ΠΠ Β΄ δελ 

βαζκνινγείηαη, αθνύ δελ έρεη 5 ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο. 

- Ζ αγσληζηηθή βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κόλν γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

ζσκαηείσλ θαη ηελ νκαδηθή απνλνκή ησλ επάζισλ.  

8.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

       θάζε ζσκαηείν ζα αμηνινγεζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

            Με ΠΔΝΣΔ (5) βαζκνύο, εάλ ζπκκεηάζρεη κε 5 – 9 αζιεηέο – ηξηεο 

ζπλνιηθά. 

            Με ΓΔΚΑ (10) βαζκνύο, εάλ ζπκκεηάζρεη κε 10 -14 αζιεηέο –ηξηεο 

ζπλνιηθά    

           ΜΔ ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) βαζκνύο εάλ  ζπκκεηάζρεη κε 15 ηνπιάρηζηνλ 

αζιεηέο-αζιήηξηεο ζπλνιηθά. 

π.ρ: Έλα ζσκαηείν κεηέρεη κε 3 Πακπαίδεο θαη 3 Παγθνξαζίδεο (ζύλνιν 6) 

               Σο ζυμαηείο αςηό θα πάπει 5 βαθμούρ αξιολόγηζηρ          

   : Έλα ζσκαηείν ζπκκεηέρεη κε 6 ΠΑΜΠΑΗΓΔ θαη 4 ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΔ 

(ζύλνιν 10) 

                     Σο ζυμαηείο αςηό θα πάπει 10 βαθμούρ αξιολόγηζηρ . 

         Έλα ζσκαηείν ζπκκεηέρεη κε 6 ΠΑΜΠΑΗΓΔ θαη 9 ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΔ   

(ζύλνιν15) 

                     Σο ζυμαηείο αςηό θα πάπει 15 βαθμούρ αξιολόγηζηρ 

         Έλα ζσκαηείν ζπκκεηέρεη κε 2 ΠΑΜΠΑΗΓΔ θαη 2 ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΔ   

(ζύλνιν 4) 

                     Σο ζυμαηείο αςηό δεν αξιολογείηαι. 

 

Δπνκέλσο νη πεξηζζόηεξνη βαζκνί πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη έλα ζσκαηείν 

από ηνπο αγώλεο ΠΠΒ-ΠΚΒ είλαη: 

Γηαζπιινγηθό πξσηάζιεκα  ΠΠ-ΠΚ Β΄     ( 1νο Αγώλαο)             15 βαζκνύο 

Γηαζπιινγηθό πξσηάζιεκα. ΠΠ-ΠΚ Β΄      (2
Οο 

Αγώλαο)              15 βαζκνύο 

                                                                            ύνολο                 30 βαθμούρ                                    

 

9.ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 

ηοςρ ηπειρ ππώηοςρ νικηηέρ-νικήηπιερ ηηρ ζςνολικήρ αηομικήρ 

βαθμολογίαρ θα απονεμηθούν διπλώμαηα και μεηάλλια  

Δπιπλέον θα βπαβεύονηαι και οι ηπειρ ππώηοι νικηηέρ-ηπιερ ηυν επί 

μέποςρ αηομικών αγυνιζμάηυν δηλ. οι ηπειρ ππώηοι ζηα 60 μ με εμπ.,ζηα 

1000 μ, ζηο ύτορ, ζηην ζθαίπα για ηοςρ ΠΠΒ και οι ηπειρ ππώηερ ζηα 60 

μ.  ζηα 1000, ζηο μήκορ, ζηο μπαλάκι για ηιρ ΠΚΒ 

 

    Δπίζεο  ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ζπιιόγνπο ηεο νκαδηθήο βαζκνινγίαο ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο μερσξηζηά ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα θαη δηπιώκαηα, αθνύ 

ηα πνιύαζια ζε απηέο ηηο ειηθίεο αληηκεησπίδνληαη σο νκαδηθό αγώληζκα. 

Μία νκαδηθή θαηάηαμε θαη απνλνκή γηα ηνπο ΠΠΒ θαη κία νκαδηθή θαηάηαμε 

θαη απνλνκή γηα ηηο ΠΚΒ 

10.ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ  
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Γελ  ζα θαιπθζνύλ έμνδα  κεηαθίλεζεο . 

11.ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ : 

Θα ηζρύζνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ ΔΓΑ  2016-2017 

12.ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ : 

       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 ην νπνίν ζεσξείηαη από λνκαξρηαθό λνζνθνκείν ή θέληξν 

πγείαο ή αγξνηηθό ηαηξείν ή πγεηνλνκηθή ζηξαηησηηθή κνλάδα ή από έρνληεο 

νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ην δεκόζην ή Ν.Π.Γ.Γ ή ηδηώηεο ηαηξνύο (ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 33 παξ. 9 ηνπ λόκνπ 2725/99 θαη ζην ζρεηηθό 

έγγξαθν ηνπ .Δ.Γ.Α.. 4585/8-10-10). 

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

 

13. ΓΔΝΙΚΑ  

- Όινη νη αζιεηέο πξέπεη απαξαίηεηα όηαλ αγσλίδνληαη λα θνξνύλ ηελ 

επίζεκε ζηνιή ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο 

- Όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε ζα ιύλεηαη από ηνλ αιπηάξρε 

ησλ αγώλσλ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν ησλ Αγώλσλ. 

- Σερληθόο ππεύζπλνο ησλ αγώλσλ γηα ηνπο νκίινπο Γπάμαρ  & εππών 

νξίδεηαη   ν ηερληθόο ζύκβνπινο θ. Ενξκπάο ηαύξνο θαη γηα ηνπο νκίινπο 

Καβάλαρ & Αλεξανδπούποληρ ν ηερληθόο ζύκβνπινο θ. νπιηάλεο 

Άγγεινο 

14. ΚΤΡΧΔΙ-ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

      Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζσζηήο δηεμαγσγήο ησλ Γηαζπιινγηθώλ θαη 

Παλειιελίσλ Αγώλσλ απνηειείηαη από ππεξεζηαθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Αλάπηπμεο θαη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο κε επηθεθαιήο έλα (1) Γηνηθεηηθό. 

     Δθηόο ησλ αθπξώζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

αγώλσλ γηα δηαθόξνπο ιόγνπο , (αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή , κε βάζε ηελ 

Γεληθή ή ηελ Δηδηθή πξνθήξπμε ή ην Γεληθό Καλνληζκό νξγάλσζεο θαη 

δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ ) , ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη κεηά ην πέξαο ησλ 

αγώλσλ , από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ . 

Οη θπξώζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη είλαη :  

1. Ο αζιεηήο-ηξηα ηηκσξείηαη κε έλα (1) ρξόλν απνθιεηζκό από όιεο ηηο 

δηνξγαλώζεηο  

2. Ο ζύιινγνο ηνπ ράλεη ΟΛΟΤ ηνπο βαζκνύο, πνπ θέξδηζε ν αζιεηήο – 

ηξηα ζην   ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα, ζε όια ηα αγσλίζκαηα πνπ ζπκκεηείρε. 

  3. Ο ζύιινγόο ηνπ ηηκσξείηαη επηπιένλ θαη κε αθαίξεζε είθνζη (-20) 

βαζκώλ , από ην     ζύλνιν ησλ βαζκώλ ησλ Γηαζπιινγηθώλ Πξσηαζιεκάησλ  

ηνπ 2017. 

     Διδικά ζε πεπίπηυζη ΠΛΑΣΟΠΡΟΧΠΔΙΑ και ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ 

ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ  ΓΗΛΧΝΔΣΑΙ Ο ΑΘΛΗΣΗ – 
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ΣΡΙΑ, θα ιζσύοςν όζα αναθέπονηαι ανηίζηοισα παπαπάνυ ζηιρ 

παπαγπάθοςρ 1 και 2 και επιπλέον θα ιζσύοςν ακόμα οι παπακάηυ 

κςπώζειρ, για κάθε ανηικανονική ζςμμεηοσή: 

 θα αθαιπούνηαι εκαηό (-100) βαθμών από ηο ζύνολο ηυν βαθμών ηυν     

    διαζςλλογικών ππυηαθλημάηυν πος ζςγκένηπυζε ηο ζυμαηείο ηην 

ηπέσοςζα       αγυνιζηική πεπίοδο. 

      Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΔΝΟ 

ΧΜΑΣΔΙΟΤ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ( ΜΔΣΑ 

ΑΠΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΗΛΧΗ ΣΟΤ ) , ΣΟ ΧΜΑΣΔΙΟ ΑΤΣΟ ΘΑ 

ΣΙΜΧΡΔΙΣΑΙ ΜΔ ΑΦΑΙΡΔΗ ΒΑΘΜΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙ ΠΛΔΟΝ ΘΑ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΔΣΑΙ ΣΗΝ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΓΑ 

 
 

ΗΜΔΙΧΗ: 

      Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό εγγξαθώλ – κεηαγξαθώλ, γηα 

ηηο πεξηπηώζεηο ησλ αζιεηώλ – ηξηώλ πνπ παίξλνπλ κεηαγξαθή ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 5. παξ. 3 (κεηνίθεζε ιόγσ εγγξαθήο ζε αλώηεξν ή αλώηαην 

δεκόζην εθπαηδεπηηθό) θαη παξ. 4 α.β. (κεηνίθεζε γηα ιόγνπο 

επαγγεικαηηθνύο) ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

        «Γηα ηηο ηξεηο (3) πξώηεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, κεηά  ηελ  έγθξηζε  ηεο 

          κεηαγξαθήο, νη βαζκνί αμηνιόγεζεο από ηηο δηαθξίζεηο ηνπ αζιεηή ζηα 

          δηαζπιινγηθά θαη παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ζηίβνπ ζα κνηξάδνληαη 

ζηα       δύν ζσκαηεία». 

      Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο ησλ αζιεηώλ πνπ ζα 

απνθηώληαη κεηά από πξνζθπγή ζην ΑΔΑΓ θαίηνη είρε απνξξηθζεί ε αίηεζε  

κεηαγξαθήο ηνπο από ηελ επηηξνπή κεηαγξαθώλ». 
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                                ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΧΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                   (ΚΑΒΑΛΑ)                         

                              

ΧΡΑ ΓΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΦΔΙ 

09:30 60μ. εμπ.  ΠΠΒ΄   

 

09:50 60μ.  ΠΚΒ   

 

10:00  Ύτορ  ΠΠΒ  

 

10:20 50 A (2005-06-07) 

 

 

 
Μπαλάκι  ΠΚΒ 

     11:00 50 Κ (2005-06-07)   

 

11:45  Μήκορ ΠΚΒ θαίπα  ΠΠΒ 

 

12:40 1.000μ  ΠΠΒ΄   

 

12:50 1.000μ  ΠΚΒ΄   

 
 

 

                           ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

                               (  ΔΡΡΔ-ΓΡΑΜΑ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ)         

                              

 

ΧΡΑ ΓΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΦΔΙ 

15:45 60μ. εμπ.  ΠΠΒ΄   

 

16:05 60μ.  ΠΚΒ   

 

16:15  Ύτορ  ΠΠΒ  

 

16:35 50 A (2006-07-08) 

 

 

 
Μπαλάκι  ΠΚΒ 

17:05 

      

50 Κ (2006-07-08)   

17:50  Μήκορ ΠΚΒ θαίπα  ΠΠΒ 

 

19:00 1.000μ  ΠΠΒ΄   

 

19:15 1.000μ  ΠΚΒ΄   

 

 



 8 

 
 

 

 

 


