Σ.Ε.Γ.Α.Σ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρµ. Υπάλ: Μαίρη Παναγιώτακη
Τηλ: 210 9323976

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. 570

Προς:
Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α..Σ.
(Για άµεση ενηµέρωση των σωµατείων τους )

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2011

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών & Αθλητικών Σωµατείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), σύµφωνα
µε τις διατάξεις: του Ν.2725/1999, τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239-10/10/02), την
Υ.Α. 19514/2005 (ΦΕΚ 648 - Β΄- 16/5/05), το καταστατικό της οµοσπονδίας, το γενικό
κανονισµό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθληµάτων και αγώνων και τέλος των διεθνών
κανονισµών της IAAF, εκδίδει για µια ακόµα χρονιά τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011:
Οι ηλικίες των αθλητών – τριών που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΙΝΙ ΠΠ - ΜΙΝΙ ΠΚ
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Β΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β΄
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α΄
ΠΑΙ∆ΕΣ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ
ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙ∆ΕΣ
ΝΕΟΙ - ΝΕΕΣ
ΑΝ∆ΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ
9 - 10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 22
20 και άνω

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2000 – 2001- 2002
1998 – 1999
1996 – 1997
1994 – 1995
1992 – 1993
1989 – 1991
1991 και µεγαλύτεροι - ες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα θα διεξάγονται µε τη µέριµνα και την ευθύνη των
Ε.Α.Σ.-Τ.Ε. και σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Τα ∆ιασυλλογικά πρωταθλήµατα αποτελούν πρόκριση και συνέχεια για τα
Πανελλήνια πρωταθλήµατα. Η πρόκριση και συνέχεια αφορά όλα ανεξαιρέτως τα
αντίστοιχα αγωνίσµατα, ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές διεξαγωγής τους
(αποστάσεις – βάρη οργάνων – ύψη εµποδίων).
Μετά από πρόταση της επιτροπής ανάπτυξης και απόφαση του ∆.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
µπορεί να δηµιουργηθούν όµιλοι και σε εκείνα τα πρωταθλήµατα που διεξάγονται σε
επίπεδο Ε.Α.Σ.
Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των πρωταθληµάτων καθορίζονται στο κεντρικό αγωνιστικό
πρόγραµµα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ∆εν επιτρέπεται καµία αλλαγή ηµεροµηνίας, εκτός εάν ζητηθεί
εγγράφως από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - Επιτροπή Ανάπτυξης ειδική άδεια αλλαγής της ηµεροµηνίας
και αυτή εγκριθεί.
Όλα τα ∆ιασυλλογικά πρωταθλήµατα των κατηγοριών ΠΠ/ΠΚ Α΄- Π/Κ και Α/Γ,
πρέπει απαραίτητα να διεξάγονται µε φώτο – φίνις.
Όσες διοργανώτριες Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. δεν έχουν φώτο – φίνις, σε συνεργασία µε το
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - Επιτροπή Ανάπτυξης θα προγραµµατίζονται χρονικά οι αγώνες τους,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να µετακινηθεί φώτο – φίνις από γειτονική Ε.Α.Σ. ή
από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

1. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
∆ιεξάγεται σε επτά (7) οµίλους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και συµµετέχουν
όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραµµα των αγώνων, θα ολοκληρώνεται σε δύο (2) κύκλους (πρωί
– απόγευµα ή απόγευµα – πρωί).
1
2
3
4
5
6
7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ∆ΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΠΕΛΛΑ / ΚΙΛΚΙΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
ΑΘΗΝΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ – ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ
ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –
ΑΝΑΤΟΛ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
ΚΡΗΤΗ

2

3

2. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ:
∆ιεξάγεται σε δεκατρείς (13) οµίλους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και
συµµετέχουν όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραµµα των αγώνων, θα ολοκληρώνεται σε ένα ή δύο το πολύ
κύκλους (πρωί – απόγευµα ή απόγευµα – πρωί)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ∆ΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΛΛΑ / ΚΙΛΚΙΣ - ΠΙΕΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ - ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝ. – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝ.
ΛΕΣΒΟΣ - ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΡΗΤΗ

3. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄:
∆ιεξάγεται σε δεκάξι (16) οµίλους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και
συµµετέχουν όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραµµα των αγώνων θα ολοκληρώνεται σε ένα κύκλο.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΘΡΑΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ
∆ΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ - ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ – ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΡΗΤΗ
ΠΕΛΛΑ / ΚΙΛΚΙΣ - ΠΙΕΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ

3

4

4. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ:
∆ιεξάγεται σε τρεις (3) οµίλους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και συµµετέχουν
όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραµµα των αγώνων, θα ολοκληρώνεται για τους Π – Κ σε δύο το
πολύ κύκλους (πρωί – απόγευµα ή απόγευµα – πρωί) και για τους Α – Γ σε τρεις κύκλους.
Ε.Α.Σ

ΟΜΙΛΟΣ
1
2

3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ∆ΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ ΠΕΛΛΑ / ΚΙΛΚΙΣ – ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΝATΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ –
ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ – ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ
ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ – ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ - ΚΡΗΤΗ

5. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄
«ΠΟΛΥΑΘΛΑ»

∆ιεξάγεται σε εννιά (9) οµίλους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και συµµετέχουν
όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραµµα των αγώνων θα ολοκληρώνεται σε ένα κύκλο.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ∆ΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΡΗΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΙΕΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ - ΠΕΛΛΑ / ΚΙΛΚΙΣ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ –
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝ. – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝ. ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
► Στους οµίλους των διασυλλογικών πρωταθληµάτων η οργανώτρια Ε.Α.Σ., θα ορίζεται
µε απόφαση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.- Επιτροπή Ανάπτυξης.
► Τα στάδια διεξαγωγής όλων των διασυλλογικών πρωταθληµάτων θα ορίζονται µετά
από συνεργασία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.- Επιτροπή Ανάπτυξης και της διοργανώτριας Ε.Α.Σ.- Τ.Ε.
Για τον ορισµό των σταδίων θα ληφθεί ως πρώτη προτεραιότητα οι λιγότερες δυνατές
µετακινήσεις για τα σωµατεία και φυσικά τα σταδία θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις και όργανα για τη διεξαγωγή των αγώνων.

4

5

6. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β΄
∆ΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ ΦΑΣΕΙΣ (Α΄ και Β΄)
► Α΄ ΦΑΣΗ: Περιλαµβάνει ∆ΥΟ αγώνες «ΠΟΛΥΑΘΛΑ»
(Αγώνες Ε.Α.Σ.-Τ.Ε).
∆ιεξάγεται στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. σε περιορισµένο αριθµό οµίλων (χωρίς
κάλυψη εξόδων µετακίνησης). Συµµετέχουν όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Σε κάθε όµιλο συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) σωµατεία (εκτός των περιπτώσεων
που αυτό δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες µετακίνησης, οπότε µπορεί να διεξαχθεί όµιλος
και µε τη συµµετοχή ενός µόνο σωµατείου).
-

Αγωνίσµατα που θα περιλαµβάνουν τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ και στους δύο (2) αγώνες:

-

∆ρόµοι: 60 (150)* – 1.000 – 60 Εµπ. – 2.000 Βάδην
* Στον 1ο αγώνα διεξάγονται τα 60 µ. και στο 2ο αγώνα τα 150 µ.

-

Άλµατα: Ύψος – Μήκος

-

Ρίψεις: Σφαίρα – Μπαλάκι (200 γρ.)

-

Τα σωµατεία συµµετέχουν µε απεριόριστο αριθµό αθλητών – αθλητριών.

-

Στον πρώτο αγώνα ο κάθε αθλητής – αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται σε τρία (3)
αγωνίσµατα. Ένα δρόµο, ένα άλµα και µία ρίψη.

-

Στο δεύτερο αγώνα ο κάθε αθλητής – αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται πάλι σε τρία (3)
αγωνίσµατα. Ένα δρόµο, ένα άλµα και µία ρίψη. Στα πλαίσια της πολυπλευρικότητας,
από τα αγωνίσµατα του δεύτερου αγώνα τα δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να είναι
διαφορετικά από τα αγωνίσµατα του πρώτου αγώνα.
π.χ. 1ος Αγώνας: 60 – Ύψος – Σφαίρα
2ος Αγώνας: 150 – Ύψος – Μπαλάκι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οργανώτριες Ε.Α.Σ., µετά από συνεργασία και έγκριση από το
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. – Επιτροπή Ανάπτυξης, ανακοινώνουν το πρόγραµµα των αγωνισµάτων
µαζί µε την προκήρυξη και τα σωµατεία – αθλητές επιλέγουν τα αγωνίσµατα που θα
συµµετάσχουν ανάλογα µε το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα θα µπορεί να τροποποιηθεί µε
ευθύνη του τεχνικού συµβούλου, ανάλογα µε τον αριθµό συµµετοχών και τις γενικότερες
συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων.
-

Καθιερώνεται αγωνιστική βαθµολογία οµαδικής κατάταξης και οµαδική απονοµή
επάθλων, αφού τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ σε αυτές τις ηλικίες αντιµετωπίζονται ως οµαδικό
αγώνισµα για κάθε κατηγορία. Μία κατάταξη και απονοµή για τους ΠΠ Β΄ και µία κατάταξη
και απονοµή για τις ΠΚ Β΄.

-

Για να βαθµολογηθεί (αγωνιστική βαθµολογία) ένα σωµατείο και να υπολογιστεί στην
οµαδική κατάταξη και απονοµή των επάθλων, πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον
αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη της αντίστοιχης κατηγορίας.
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-

Για τον υπολογισµό της συνολικής αγωνιστικής βαθµολογίας κάθε σωµατείου (µε την
προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 5 αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη)
προστίθενται οι βαθµοί επίδοσης των δέκα (10) καλύτερων αθλητών και αθλητριών του
σε κάθε κατηγορία.

-

Σύµφωνα µε την παραπάνω συνολική βαθµολογία γίνεται η κατάταξη των σωµατείων
και η απονοµή των επάθλων στα ΕΞΙ πρώτα σωµατεία για κάθε κατηγορία.

π.χ. Έχει στην τελική κατάταξη 4 ΠΠ Β΄ = ∆ε βαθµολογείται.
Έχει στην τελική κατάταξη 5 ΠΠ Β΄ και 3 ΠΚ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 5
αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου στους
ΠΠ Β΄. Στις ΠΚ Β΄ δε βαθµολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλήτριες.
Έχει στην τελική κατάταξη 9 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 9 αθλητών και το
σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου
Έχει στην τελική κατάταξη 10 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 10 αθλητών και
το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου.
Έχει στην τελική κατάταξη 15 ΠΚ Β΄ και 3 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 10
ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ αθλητριών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του
σωµατείου στις ΠΚ Β΄. Στους ΠΠ Β΄ δε βαθµολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον
αθλητές.
- Η αγωνιστική βαθµολογία υπολογίζεται µόνο για την κατάταξη των σωµατείων και την
οµαδική απονοµή των επάθλων. ∆εν έχει σχέση µε την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σωµατείων,
για την οποία αναφέρονται σχετικά στη σελίδα 33.
► Β΄ ΦΑΣΗ: «ΑΓΩΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ή Ε.Α.Σ./Τ.Ε. – Σ.Ε.Γ.Α.Σ.»:
Είναι αγώνες ατοµικών αγωνισµάτων, δρόµου σε ανώµαλο έδαφος κ.λ.π.
Οι αγώνες της Β΄ φάσης διοργανώνονται:
1) Από τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ, µε την απαραίτητη φυσικά έγκριση των Ε.Α.Σ.- Τ.Ε.
2*) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να διοργανώνονται από τις Ε.Α.Σ. –
Τ.Ε. ή από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Τρόπος διεξαγωγής της Β΄ Φάσης:
α) Σε κάθε αγώνα συµµετέχουν αθλητές – τριές από 2 τουλάχιστον σωµατεία (εκτός
των περιπτώσεων που αυτό δεν το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες, οπότε µπορεί να
διεξαχθούν αγώνες και µε τη συµµετοχή αθλητών – τριών από ένα µόνο σωµατείο).
∆ηµιουργείται έτσι, ένα αγωνιστικό σύστηµα 2 τουλάχιστον ή και
περισσότερων αγώνων.
β) Στα προγράµµατα αυτών των αγώνων, µπορούν να συµπεριλαµβάνονται µόνο
αγωνίσµατα ΠΠ–ΠΚ Β΄ ή να εµπλουτίζονται και από αγωνίσµατα άλλων κατηγοριών.
γ) Εκτός από τους παραπάνω αγώνες που απευθύνονται βασικά στους αθλητές –
τριές της κατηγορίας ΠΠ–ΠΚ Β΄, µπορούν επίσης ορισµένα αγωνίσµατα αυτής της
κατηγορίας να συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα περιφερειακών, τοπικών,
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διασυλλογικών ή και άλλων αγώνων που διεξάγονται από τα σωµατεία, τις Ε.Α.Σ. ή το
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (εκτός φυσικά από τα αξιολογηµένα διασυλλογικά πρωταθλήµατα των
πολύαθλων και των ατοµικών αγωνισµάτων ΠΠ-ΠΚ Α΄).
Για τους αθλητές–τριες που θα συµµετάσχουν σε αυτά τα αγωνίσµατα, θα
υπολογίζεται αριθµητικά η συµµετοχή τους ώστε να συµπληρώσουν τουλάχιστον 2
διαφορετικούς αγώνες και να βαθµολογηθούν – αξιολογηθούν ανάλογα τα σωµατεία
τους.
4) Από όλους τους αγώνες της Β΄ φάσης ΠΠ-ΠΚ Β΄, ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ αγώνας (για
κάθε Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.) της παραγράφου 2* και µετά από σχετική πρόταση της
διοργανώτριας Ε.Α.Σ.-Τ.Ε. και απόφαση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα συµπεριλαµβάνονται στους
αγώνες που αναφέρει το καταστατικό του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., άρθρο 8 – παράγραφος 7β
(δικαίωµα ψήφου σωµατείων). Ο συγκεκριµένος αγώνας (που θα υπολογίζεται στο
δικαίωµα ψήφου) µπορεί να διεξάγεται σε οµίλους διαφορετικών πόλεων, (επειδή δεν
καλύπτονται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έξοδα µετακίνησης), αλλά το κάθε σωµατείο θα
εξασφαλίζει το δικαίωµα ψήφου από τη συµµετοχή του σε ένα µόνο όµιλο – πόλη.
Για να διασφαλιστεί µε κάθε τρόπο η εγκυρότητα και η αναγνώριση αυτού του αγώνα
θα πρέπει:
1) Να προκηρύσσεται από την Ε.Α.Σ. και να ζητείται η έγκριση διεξαγωγής του από
το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα από την ηµέρα διεξαγωγής του.
2) Να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η ενηµέρωση όλων των σωµατείων της
Ε.Α.Σ., τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του.
Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες της Β΄ φάσης (ΠΠ-ΠΚΒ΄) δε θα συµπεριλαµβάνονται στο
άρθρο 8 του καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και δε θα υπολογίζονται στο δικαίωµα ψήφου,
αλλά µόνο για τη βαθµολογία – αξιολόγηση των σωµατείων.
Το κάθε σωµατείο ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθµούς: Εάν συµµετάσχει, µε 5 - 9 αθλητές – τριες συνολικά, σε
δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς αγώνες της Β΄ φάσης (Ο κάθε αθλητής
πρέπει να συµµετάσχει σε δύο τουλάχιστον αγώνες για να υπολογίζεται στην
αξιολόγηση. ∆εν είναι απαραίτητο και οι 5 – 9 αθλητές - τρίες να συµµετέχουν στους
ίδιους αγώνες).
Με ∆ΕΚΑ (10) βαθµούς: Εάν συµµετάσχει, µε 10 τουλάχιστον αθλητές – τριες
συνολικά, σε δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς αγώνες της Β΄ φάσης (Ο κάθε
αθλητής πρέπει να συµµετάσχει σε δύο τουλάχιστον αγώνες για να υπολογίζεται
στην αξιολόγηση. ∆εν είναι απαραίτητο και οι 10 αθλητές - τρίες να συµµετέχουν
στους ίδιους αγώνες).
Παράδειγµα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ενός σωµατείου:
- Ένα σωµατείο συµµετέχει µε 2 αθλητές (τους οποίους στο παράδειγµά µας
τους ονοµάζουµε 1 και 2) στον Α αγώνα και µε τους ίδιους αθλητές (1-2) και στο Β
αγώνα. Επίσης συµµετέχει µε τους 2 προηγούµενους αθλητές (1–2), αλλά και µε 4
ακόµα επιπλέον αθλητές (τους οποίους ονοµάζουµε 3–4–5–6) στο Γ και ∆ αγώνα
και µε 5 ακόµα αθλητές (τους οποίους ονοµάζουµε (7-8-9-10-11), οι οποίοι όµως
συµµετέχουν ΜΟΝΟ σε ένα αγώνα το ∆.
Α αγώνας = 1-2
Β αγώνας = 1-2
Γ αγώνας = 1-2-3-4-5-6
∆ αγώνας = 1-2-3-4-5-6 -7-8-9-10-11
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Το σωµατείο αυτό θα αξιολογηθεί µε 5 βαθµούς, αφού συµµετείχε σε 2
τουλάχιστον διαφορετικούς αγώνες µε 6 συνολικά αθλητές – τριες (τους
ονοµαζόµενους στο παράδειγµα 1-2-3-4-5-6).
Οι 5 αθλητές (7-8-9-10-11) του σωµατείου οι οποίοι συµµετείχαν ΜΟΝΟ σε
ΕΝΑ αγώνα το ∆, δεν υπολογίζονται στο γενικό αριθµητικό σύνολο και δε
βαθµολογείται- αξιολογείται για αυτούς τους αθλητές το σωµατείο.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπολογιστεί ένας αθλητής στην αριθµητική
συµµετοχή του σωµατείου και να αξιολογηθεί ανάλογα το σωµατείο, είναι να έχει
συµµετάσχει σε 2 τουλάχιστον αγώνες της Β΄ φάσης.
Οι αγώνες της Β΄ φάσης για να συµπεριλαµβάνονται στην ετήσια αξιολόγηση των
σωµατείων πρέπει:
1) Να διεξάγονται από 1/10/2010 µέχρι και 25/9/2011.
2) Οι προκηρύξεις, τα πινάκια και τα αποτελέσµατα να στέλνονται, µέσω των Ε.Α.Σ.
στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
3) Τα σωµατεία θα καταθέτουν στις Ε.Α.Σ. καταστάσεις µε τις συµµετοχές των
αθλητών τους σε αυτούς τους αγώνες. Οι Ε.Α.Σ. µετά από το σχετικό έλεγχο µε ευθύνη
του τεχνικού συµβούλου, θα υποβάλουν µε επίσηµη αλληλογραφία στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τις
αριθµητικές συµµετοχές και τις βαθµολογίες των σωµατείων, για την αξιολόγησή τους.

7. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΝΙ ΠΠ/ΠΚ
-

Στην κατηγορία αυτή εφαρµόζεται το πρόγραµµα της IAAF:«Kid’s Athletics –
Αθλητισµός για µικρά παιδιά». Στο πρόγραµµα µπορούν επίσης να συµµετέχουν
µικρότερα αλλά και µεγαλύτερα παιδιά (7-12 ετών).

-

Το πρόγραµµα έχει στόχο τη µύηση των παιδιών στα αγωνίσµατα του κλασικού
αθλητισµού, αλλά και να καταστήσει δηµοφιλή τα αγωνίσµατα του στίβου, µέσα από
την εφαρµογή αθλητικών δραστηριοτήτων οµαδικού χαρακτήρα σε µορφή παιχνιδιού.

-

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται από τα σωµατεία, αρχικά στην καθηµερινή εκγύµναση
των αθλητών τους αλλά και µε εσωτερικές αγωνιστικές δραστηριότητες του κάθε
σωµατείου και στη συνέχεια µε αντίστοιχες δραστηριότητες µεταξύ σωµατείων στην
περιοχή ευθύνης της Ε.Α.Σ.

-

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και οι Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. συντονίζουν και κατευθύνουν την υλοποίηση του
προγράµµατος.

-

Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του προγράµµατος είναι όλο το χρόνο, µε
προτεραιότητα φυσικά την περίοδο που λειτουργούν τα δηµοτικά σχολεία.

-

Το ειδικό αθλητικό υλικό για τη διεξαγωγή του προγράµµατος, θα το προµηθευτούν
σταδιακά οι Ε.Α.Σ. – Τ.Ε µέσω του Σ.Ε.Γ.Α.Σ και θα το διαθέτουν διαδοχικά στα
σωµατεία τους.
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- Σε αγώνες που διεξάγονται από τις Ε.Α.Σ. και τα σωµατεία (περιφερειακούς,
τοπικούς επώνυµους κ.λ.π.) επιτρέπεται η συµµετοχή αθλητών – τριών της
κατηγορίας ΜΙΝΙ ΠΠ–ΠΚ (9-11ετών) και σε ατοµικά αγωνίσµατα αντίστοιχα της ηλικίας
τους (50 – 1.000 – ΥΨΟΣ - ΜΗΚΟΣ – ΜΠΑΛΑΚΙ – 4 Χ 50).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα πανελλήνια πρωταθλήµατα θα διεξάγονται µε την ευθύνη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τη
µέριµνα της Ε.Α.Σ. στην οποία ανατέθηκε η διοργάνωσή τους.
Μετέχουν όλα τα σωµατεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., εφ’ όσον έχουν αθλητές – τριες που
δικαιούνται συµµετοχής, όπως αυτό ορίζεται από την ειδική προκήρυξη του κάθε
πρωταθλήµατος.
Τα πανελλήνια πρωταθλήµατα είναι τα παρακάτω:
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄)
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΟΡΙΑ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Θα ισχύουν όρια τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες των
αντίστοιχων κατηγοριών:
► Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ:

►Β) ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
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ΚΑΙ

ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΑ
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ΟΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Α) Θα ισχύουν όρια ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΞΟ∆ΩΝ τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες των αντίστοιχων
κατηγοριών.
Β) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ – ΠΚ Α΄:
Στα αγωνίσµατα των σκυταλοδροµιών 4 Χ 80 µ. – 4 Χ 300 µ. δεν υπάρχουν όρια προϋποθέσεις πρόκρισης
2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Π/Κ – Ε/Ν – ΝΕΩΝ – Α/Γ
Σε όλα τα παρακάτω αγωνίσµατα των πανελληνίων πρωταθληµάτων 2011 θα
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ για τη συµµετοχή των αθλητών – τριών.
ΠΑΙ∆ΩΝ:
ΟΚΤΑΘΛΟ - 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400 µ.
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ: 2.000 Φ.Ε. - ΕΠΤΑΘΛΟ - 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400 µ.
ΕΦΗΒΩΝ: 10.000µ - 110 µ. ΕΜΠΟ∆ΙΑ – ∆ΕΚΑΘΛΟ – 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400µ.
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ: 3.000 µ. – 3.000 µ. Φ.Ε. - ΕΠΤΑΘΛΟ - 4Χ100 µ. – 4Χ400 µ.
ΝΕΩΝ:
ΝΕΕΣ:

20.000 µ ΒΑ∆ΗΝ - 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400 µ.
3.000 µ Φ.Ε. - 20.000 µ ΒΑ∆ΗΝ - 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400 µ.

ΑΝ∆ΡΩΝ: 20.000 µ. ΒΑ∆ΗΝ - 50.000 µ. ΒΑ∆ΗΝ - 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400 µ.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:. 3.000 µ. Φ.Ε - 20.000 µ. ΒΑ∆ΗΝ - 4 Χ 100 µ. – 4 Χ 400 µ.
→ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1) Στα παραπάνω αγωνίσµατα θα δίνεται η δυνατότητα και σε συγκεκριµένο
αριθµό αθλητών και οµάδων σκυταλοδροµιών να συµµετάσχουν χωρίς όριο, ώστε να
εξασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή του αγωνίσµατος.

► 2) Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει ορίσει, για τα αγωνίσµατα ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ και
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ του πανελληνίου πρωταθλήµατος ΕΦΗΒΩΝ, ειδικά όρια πρόκρισης τα
οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές µε τα όργανα της κατηγορίας ΕΦΗΒΩΝ ή
αντίστοιχα όρια πρόκρισης τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές µε τα όργανα της
κατηγορίας ΑΝ∆ΡΩΝ ←

► 3) Ειδικά για τους αθλητές της κατηγορίας ΠΑΙ∆ΩΝ (έτος γέν. 1994) προκειµένου να
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα αγωνίσµατα ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ και
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ του πανελληνίου πρωτ/τος ΕΦΗΒΩΝ πρέπει να έχουν επιτύχει τα όρια
πρόκρισης για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα Παίδων στα αντίστοιχα αγωνίσµατα ή να έχουν
πετύχει τα όρια µε τα όργανα των Εφήβων. ◄
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
( ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ )
1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
Στα διάφορα πρωταθλήµατα έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι αθλητές-τριες των
διαφόρων κατηγοριών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΠ – ΠΚ Β΄
ΠΠ – ΠΚ Α΄
Π-Κ
Ε-Ν
Ν-Ν
Α-Γ

ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄
ΝΑΙ *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Π-Κ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Α-Γ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΠΑ΄ - ΠΚΑ΄
Π–Κ
Ε–Ν
Ν–Ν
Α–Γ

ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Π-Κ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Ε-Ν
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Ν-Ν
ΟΧΙ
ΝΑΙ *
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Α-Γ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

► Όπου ΝΑΙ* αναφερόµαστε στους ΠΠ – ΠΚ Β΄ της τελευταίας χρονιάς (1998)
και στους Π-Κ επίσης της τελευταίας χρονιάς (1994).

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

►Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΠ – ΠΚ Β΄ (οι γεννηθέντες – θείσες το 1998),
µπορούν να δηλωθούν και να συµµετάσχουν στα παρακάτω αγωνίσµατα ΜΟΝΟ στο
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΠΠ – ΠΚ Α΄ (ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ):
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Β΄ (1998):
80 – 150 - 1.000 –ΥΨΟΣ - ΜΗΚΟΣ – 4Χ80 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β΄ (1998):
80 – 150 – 1.000 - 3.000 ΒΑ∆ΗΝ - ΥΨΟΣ - ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ – 4Χ80
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΠ – ΠΚ Α΄ µπορούν να δηλωθούν και να
συµµετάσχουν ΜΟΝΟ σε δύο από τα παρακάτω αγωνίσµατα (εκτός από δύο ατοµικά
αγωνίσµατα δρόµων) στο ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ και στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ :
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α΄ 1996:
100 – 200 – 400 - 800 –1.500 – 3.000 – 110 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - 10.000 ΒΑ∆ΗΝ –
ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ –ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ –
4Χ100 – 4Χ400 (και ΟΚΤΑΘΛΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ).
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α΄ 1997:
3.000 - ΥΨΟΣ - ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ.
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α΄ 1996:
100 – 200 – 400 - 800 – 1.500 – 3.000 - 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. – 5.000 ΒΑ∆ΗΝ
- ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ –ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ –
4Χ100 – 4Χ400 (και ΕΠΤΑΘΛΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ).
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α΄ 1997:
ΥΨΟΣ - ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ∆ΙΣΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΟ .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ µπορούν να δηλωθούν και
να συµµετάσχουν στο ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ µόνο σε 2
από τα παρακάτω αγωνίσµατα:
ΠΑΙ∆ΕΣ 1994
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 * – 400 ΕΜΠ. – 3.000 Φ.Ε. * - 10.000 ΒΑ∆ΗΝ ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΑΚΟΝΤΙΟ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400
ΠΑΙ∆ΕΣ 1995
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 10.000 ΒΑ∆ΗΝ - ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ –
ΤΡΙΠΛΟΥΝ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1994:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 *– 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ – 3.000 Φ.Ε. * - 10.000
ΒΑ∆ΗΝ - ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ –
ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ100 – 4 Χ 400
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 400 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ –
ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ100 – 4 Χ 400
* Οι Παίδες – Κορασίδες που γεννήθηκαν το 1994 µπορούν να συµµετάσχουν
ή στα 5.000 ή στα 3.000 Φ.Ε. και ως δεύτερο αγώνισµα να επιλέξουν ένα άλλο από
τα παραπάνω.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ µπορούν να δηλωθούν και
να συµµετάσχουν στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ µόνο σε 2
από τα παρακάτω αγωνίσµατα:
ΠΑΙ∆ΕΣ 1994:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 * - 110 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - 3.000 Φ.Ε. * - 10.000 ΒΑ∆ΗΝ ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ –
ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400 - ∆ΕΚΑΘΛΟ
ΠΑΙ∆ΕΣ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 10.000 ΒΑ∆ΗΝ - ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ –
4 Χ 100 – 4 Χ 400.
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1994:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 - 5.000 * - 100 ΕΜΠ.- 400 ΕΜΠ – 3.000 Φ.Ε. * -10.000
ΒΑ∆ΗΝ - ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ 4 Χ100 – 4 Χ 400. - ΕΠΤΑΘΛΟ
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 - 400 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ –
ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ100 – 4 Χ 400.
* Οι Παίδες – Κορασίδες που γεννήθηκαν το 1994, στo Πανελλήνιo
πρωτάθληµα Ε/Ν µπορούν να συµµετάσχουν ή στα 5.000 ή στα 3.000 Φ.Ε. και ως
δεύτερο αγώνισµα να επιλέξουν ένα άλλο από τα παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ ( µόνο οι γεννηθέντες –
θείσες το 1994) µπορούν να δηλωθούν και να συµµετάσχουν στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ (ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω των 23 ετών) µόνο σε 2 από
τα παρακάτω αγωνίσµατα:
ΠΑΙ∆ΕΣ 1994:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – 4 Χ 100 – 4 Χ 400.
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1994:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 400 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΑ
– ∆ΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ100 – 4 Χ 400.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (1994)
∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4:
Στο πανελλήνιο πρωτάθληµα Εφήβων τα αγωνίσµατα θα διεξαχθούν σύµφωνα µε
τις αποφάσεις της IAAF, δηλαδή ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6 κιλά) – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.750 γρ.),
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (6 κιλά) και 110 µ. ΕΜΠΟ∆ΙΑ = 1,00 µ.
• Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ µπορούν να δηλωθούν
και να συµµετάσχουν στα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ και
ΝΕΩΝ (ανδρών – γυναικών κάτω των 23 ετών) σε όλα τα αγωνίσµατα (συνολικά 2
αγωνίσµατα ο κάθε αθλητής – τρια) ΕΚΤΟΣ από τα παρακάτω:
ΑΝ∆ΡΩΝ:

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – 20.000 ΒΑ∆ΗΝ – 50.000 ΒΑ∆ΗΝ

ΝΕΩΝ (ΑΝ∆ΡΩΝ): 20.000 ΒΑ∆ΗΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

10.000 – ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ - 20.000 ΒΑ∆ΗΝ

ΝΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ): 10.000 – 20.000 ΒΑ∆ΗΝ

2) ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α. 1) Σε όλα τα πρωταθλήµατα (διασυλλογικά, πανελλήνια), στους δρόµους σε
ανώµαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς επώνυµους αγώνες καθώς και
στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συµµετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε
σωµατεία µέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητούτριας στίβου που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύµφωνα
µε τον κανονισµό εγγραφών και µετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αθλητού ή αθλήτριας στίβου πρέπει να υπάρχει
ιατρική θεώρηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόµου 2725/99
και στο σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4585/8-10-10. Αν το σωµατείο δεν προσκοµίσει
τα δελτία, πρίν από την έναρξη κάθε αγωνίσµατος νόµιµα θεωρηµένα σύµφωνα µε τα
παραπάνω, ο τεχνικός υπεύθυνος είναι υποχρεωµένος να µην επιτρέψει τη συµµετοχή
των αθλητών - τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
2) Αλλοδαποί, οµογενείς υπήκοοι κρατών - µελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης και λοιποί
µη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συµµετοχής στα διάφορα πρωταθλήµατα
(διασυλλογικά ή πανελλήνια), ΜΟΝΟ σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισµού εγγραφών-µετεγγραφών της
εγκυκλίου εγγραφών-µετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών
αποφάσεων.
3) ∆ε δικαιούται συµµετοχής αθλητής που έχει τιµωρηθεί από τα πειθαρχικά και
δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστηµα διαρκεί η ποινή τους.

Β) ► 1) Όπως αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισµό εγγραφών – µεταγραφών, για τις
περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν µεταγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 5. παρ.
3 (µετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δηµόσιο εκπευδευτικό) και παρ. 4
α.β. (µετοίκηση για λόγους επαγγελµατικούς) ισχύουν τα παρακάτω:
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«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, µετά την έγκριση της µεταγραφής, οι
βαθµοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια
πρωταθλήµατα στίβου θα µοιράζονται στα δύο σωµατεία».
► 2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται
µετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑ∆ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση µεταγραφής τους από την
επιτροπή µεταγραφών».
Β. Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (από 1/10/10 µέχρι 30/9/11) στο καθένα από
τα ∆ιασυλλογικά και Πανελλήνια πρωταθλήµατα που έχουν δικαίωµα συµµετοχής (ανάλογα
µε την κατηγορία που ανήκουν) οι αθλητές και οι αθλήτριες, µπορούν να δηλωθούν και να
αγωνιστούν σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1) Σε ΕΝΑ ατοµικό αγώνισµα και στη σκυταλοδροµία οι ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ –
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β΄.
2) Σε δύο (2) αγωνίσµατα, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που έχουν (οµαδικό ή ατοµικό),
οι: α) ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α΄ (εκτός από 2 ατοµικά αγωνίσµατα δρόµων),
β) ΠΑΙ∆ΕΣ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ και
γ) ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙ∆ΕΣ.
3) Σε τρiα (3) αγωνίσµατα (δύο ατοµικά και ένα οµαδικό ή δύο οµαδικά και ένα ατοµικό),
οι ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ καθώς και οι ΝΕΟΙ - ΝΕΕΣ.
4) Στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα η συµµετοχή στα ΣΥΝΘΕΤΑ αγωνίσµατα και στα
ΠΟΛΥΑΘΛΑ, είναι ανεξάρτητη από τη συµµετοχή στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα
των ατοµικών αγωνισµάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ειδικά για τα αγωνίσµατα των ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΩΝ και σύµφωνα µε
τους
κανονισµούς στίβου, τα σωµατεία έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν και αθλητές – τριες
που είναι δηλωµένοι µόνο στα ατοµικά αγωνίσµατα (µέχρι 2 ατοµικά) µε την προϋπόθεση
όµως ότι οι αθλητές – τριες αυτοί και µε τη συµµετοχή τους στη σκυταλοδροµία, δε θα
υπερβούν τον ανώτατο αριθµό αγωνισµάτων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής.
Αθλητές - τριες που αγωνίζονται ΜΟΝΟ στις ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ αναφέρονται
υποχρεωτικά στη δήλωση συµµετοχής, στο αγώνισµα της σκυταλοδροµίας.
Στο αγώνισµα της σκυταλοδροµίας, αναφέρονται επίσης και τα ονόµατα των
αθλητών – τριών που συµµετέχουν στα ατοµικά αγωνίσµατα και είναι πιθανόν να
αγωνιστούν στη σκυταλοδροµία.
Σε όλους τους αγώνες, δικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο οι αθλητές – τριες που
είναι εγγεγραµµένοι σε σωµατεία – µέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σύµφωνα µε την τελευταία
Υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών» και σύµφωνα µε όλα όσα αναφέρονται
παραπάνω.
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3) Στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες:
1) Που κατετάγησαν στη ∆Ω∆ΕΚΑ∆Α (12αδα) του αντίστοιχου ατοµικού αγωνίσµατος,
στο πανελλήνιο πρωτάθληµα που αγωνίστηκαν την προηγούµενη χρονιά (2010) ή
2) Που η επίδοσή τους την προηγούµενη χρονιά (2010) ήταν στις ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)
(εκτός των ΠΠ–ΠΚ Α΄ που ισχύει η ∆ΕΚΑ∆Α) καλύτερες στην κατηγορία τους, στο
αντίστοιχο όµως αγώνισµα και κατηγορία που θα λάβουν µέρος το 2011 ή
3) Που έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια που απαιτούνται στο αγώνισµα που θα
συµµετάσχουν, σε επίσηµους αγώνες ανοιχτού στίβου και οι οποίοι αγώνες
διοργανώνονται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τις Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. (ή είναι µε την έγκρισή τους) και
τα σωµατεία (µε την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.) ή στο σχολικό
πρωτάθληµα (µόνο στη Β΄ «όµιλοι» και Γ΄ «Πανελλήνια» φάση ) ή στο Πανελλήνιο
φοιτητικό πρωτάθληµα, µε την προϋπόθεση ότι διεξάγεται µε τη συνεργασία του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Επίσης ισχύουν ως όρια πρόκρισης οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε διεθνείς
συναντήσεις όταν οι αγώνες αυτοί διοργανώνονται από την ΙΑΑΦ, την EAA ή είναι µε την
έγκρισή τους, αναφέρονται δε στο διεθνές καλαντάρι και οι αθλητές – τριες συµµετέχουν
µε την άδεια της οµοσπονδίας.
Τα όρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί από 1/3/2011 µέχρι και την τελευταία Κυριακή πριν
από τη διεξαγωγή του αντίστοιχου πανελληνίου
πρωταθλήµατος, εκτός των
αγωνισµάτων για τα οποία αναφέρεται άλλη ηµεροµηνία στους πίνακες ορίων.

4) Εκτός από τους παραπάνω κάθε σύλλογος µπορεί να δηλώσει ακόµα:
→ ΕΝΑ (1) αθλητή - τρια που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν από το
σύλλογο αυτό δεν έχει προκριθεί κανένας αθλητής - αθλήτρια ή έχουν προκριθεί µέχρι
4 αθλητές-τριες συνολικά.
→ ∆ΥΟ (2) αθλητές - τριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν από το
σύλλογο αυτό έχουν προκριθεί από 5 µέχρι 8 αθλητές-τριες συνολικά.
→ ΤΡΕΙΣ (3) αθλητές - τριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν από
το σύλλογο αυτό έχουν προκριθεί από 9 και πάνω αθλητές-τριες συνολικά.
Κάθε αθλητής ή αθλήτρια αυτής της παραγράφου 4. (που δεν έχει πετύχει τα όρια –
προϋποθέσεις πρόκρισης) µπορεί να δηλωθεί και να συµµετάσχει σε ένα (1) µόνο αγώνισµα,
εκτός αν το αγώνισµα αυτό δεν έχει όριο πρόκρισης.
Ειδικά εάν το σωµατείο δικαιούται δύο (2) αθλητές χωρίς όριο, τότε σε αυτή την
περίπτωση, µπορεί να δηλώσει ΕΝΑ µόνο αθλητή χωρίς όριο, σε ∆ΥΟ αγωνίσµατα. Έτσι
καλύπτει και τις 2 θέσεις των αθλητών χωρίς όριο και φυσικά δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει
και δεύτερο αθλητή χωρίς όριο.
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4) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α) Τα σωµατεία θα στέλνουν τη δήλωση συµµετοχής στις κατά τόπους Ε.Α.Σ
– Τ.Ε. τρείς (3) ηµέρες πριν από την έναρξη του διασυλλογικού και πέντε (5 ) ηµέρες πριν
από την έναρξη του πανελληνίου πρωταθλήµατος. Ειδικά για το Μαραθώνιο δρόµο, οι
δηλώσεις συµµετοχής, θα λήγουν δεκατέσσερις (14) ηµέρες πριν από τον αγώνα.
Εφ’ όσον πρόκειται για πανελλήνιο πρωτάθληµα (και υπάρχουν όρια –
προϋποθέσεις πρόκρισης) ο τεχνικός σύµβουλος θα ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης
(δικαίωµα συµµετοχής – όρια πρόκρισης – ηλικία – επίδοση), θα την υπογράψει και στη
συνέχεια η Ε.Α.Σ. θα τη στείλει στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τέσσερις ( 4 ) ηµέρες πριν από την έναρξη
του αντίστοιχου πρωταθλήµατος.
Στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα θα πρέπει µία (1) ηµέρα πριν από την διεξαγωγή
τους να είναι ολοκληρωµένες οι καταστάσεις συµµετοχής ανά αγώνισµα, προκειµένου να
ενηµερωθούν τα σωµατεία και να λειτουργήσει έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο η αίθουσα
κλήσης.
Οι παραπάνω ηµεροµηνίες πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
Β) Για τη συµµετοχή στα αξιολογούµενα πρωταθλήµατα (Πανελλήνια και
∆ιασυλλογικά) απαιτείται υποβολή δήλωσης συµµετοχής µε την οποία το σωµατείο
δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ότι αποδέχεται τους όρους της γενικής και ειδικής προκήρυξης
του πρωταθλήµατος και την εφαρµογή των κανονισµών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

4) ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ:
Ανάλογα µε την κατηγορία του πρωταθλήµατος που διεξάγεται θα χρησιµοποιούνται και
τα αντίστοιχα όργανα και ύψη - αποστάσεις εµποδίων όπως αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα.
ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΦΑΙΡΑ
∆ΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
ΣΦΥΡΑ
ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β΄
3 κ.
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΚΙ 200 γρ.
ΟΧΙ
ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄
4 κ
1κ
600 γρ.
4 κ.
ΠΑΙ∆ΩΝ
5 κ.
1.500 γρ.
700 γρ.
5 κ.
ΕΦΗΒΩΝ
6 κ.
1.750 γρ.
800 γρ.
6 κ.
ΝΕΩΝ
7.260 γρ.
2 κ.
800 γρ.
7.260 γρ.
ΑΝ∆ΡΩΝ
7.260 γρ.
2 κ.
800 γρ.
7.260 γρ.
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β΄
3 κ.
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΚΙ 200 γρ.
ΟΧΙ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄
3 κ
1 κ.
600 γρ.
3 κ.
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
4 κ.
1 κ.
600 γρ.
4 κ.
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
4 κ.
1 κ.
600 γρ.
4 κ.
ΝΕΩΝ
4 κ.
1 κ.
600 γρ.
4 κ.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 κ.
1 κ.
600 γρ.
4 κ.
Παρατήρηση: Οι αθλητές - τριες έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν στους αγώνες και
δικά τους όργανα, µε την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ελεγµένα και σηµειωµένα για την
έγκρισή τους από την οργανωτική επιτροπή και γενικώς είναι σύµφωνα µε όλα όσα
αναφέρονται στους κανονισµούς.
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ΥΨΗ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ

ΥΨΟΣ
ΕΜΠΟ∆ΙΟΥ

ΠΠΒ΄

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ
1ου

60 m ΕΜΠ
6
0,76 m
12 m
100 m ΕΜΠ
10
0.84 m
13 m
ΠΠΑ΄
300 m ΕΜΠ
7
0.76 m
50 m
110 m ΕΜΠ
10
0.91 m
13.72 m
ΠΑΙ∆ΩΝ
400 m ΕΜΠ
10
0.84 m
45 m
110 m ΕΜΠ
10
1.00 m
13.72 m
ΕΦΗΒΩΝ
400 m ΕΜΠ
10
0.91 m
45 m
ΝΕΩΝ (20-22)
110 m ΕΜΠ
10
1.06 m
13.72 m
ΑΝ∆ΡΩΝ
400 m ΕΜΠ
10
0.91 m
45 m
ΠΑΙ∆ΩΝ
2.000 Φ.Ε
18 + 5
0.91 m
Ε - ΝΕΩΝ - Α
3.000 Φ.Ε.
28 + 7
ΠΚΒ΄
60 m ΕΜΠ
6
0,76 m
12 m
80 m ΕΜΠ
8
0,76 m
13 m
ΠΚΑ΄
300 m ΕΜΠ
7
0.76 m
50 m
10
0,76 m
13 m
100 m ΕΜΠ
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
400 m ΕΜΠ
10
0.76 m
45 m
100 m ΕΜΠ
0.84 m
13 m
10
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
400 m ΕΜΠ
10
0.76 m
45 m
100 m ΕΜΠ
0.84 m
13 m
ΝΕΕΣ (20-22)
10
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
400 m ΕΜΠ
10
0.76 m
45 m
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
2.000 Φ.Ε.
0.76 m
18 + 5
ΝΕΑΝ – Ν - Γ
3.000 Φ.Ε.
0.76 m
28 + 7
5) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΩΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

7.50 m
8.50 m
35 m
9.14 m
35 m
9.14 m
35 m
9.14 m
35 m

10.50 m
10.50 m
40 m
14.02 m
40 m
14.02 m
40 m
14.02 m
40 m

7m
8m
35 m
8.50 m
35 m
8.50 m
35 m
8.50 m
35 m

13 m
11 m
40 m
10.50 m
40 m
10.50 m
40 m
10.50 m
40 m

Τα αγωνίσµατα ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν οι αθλητές και οι αθλήτριες για
την συµµετοχή τους στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα, είναι τα παρακάτω:
1. ΑΝ∆ΡΩΝ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-3.000m Φ.Ε- 10.000m ΒΑ∆ΗΝ110m ΕΜΠ-400m ΕΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ –
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-ΕΠΤΑΘΛΟ.
2.ΓΥΝΑΙΚΩΝ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-3.000m Φ.Ε-10.000m ΒΑ∆ΗΝ100mΕΜΠ400mΕΜΠ4x100m4x400m-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ–ΚΟΝΤΩΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΕΝΤΑΘΛΟ.
3. ΠΑΙ∆ΩΝ: 100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m-2.000m Φ.Ε- 10.000m ΒΑ∆ΗΝ110m ΕΜΠ-400m ΕΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΕΞΑΘΛΟ.
4. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ: 100m-200m-400m-800m-1.500m-.3.000m- 2.000 Φ.Ε. - 5.000m ΒΑ∆ΗΝ100m ΕΜΠ- 400m ΕΜΠ - 4x100m- 4x400m - ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΕΝΤΑΘΛΟ.
5.ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-3.000m-5.000m ΒΑ∆ΗΝ-100m ΕΜΠ300m ΕΜΠ -4Χ80m- 4Χ300 m – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΟΛΥΑΘΛΑ.
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6.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-2.000m-3.000m ΒΑ∆ΗΝ-80m
ΕΜΠ-300m ΕΜΠ- 4Χ80m- 4Χ300m - ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ- ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΟΛΥΑΘΛΑ.
Όλα τα
5.1. – 5.6.),
Πανελληνίων
(αποστάσεις -

παραπάνω αγωνίσµατα των διασυλλογικών πρωταθληµάτων (κεφ Ε. παρ.
αποτελούν πρόκριση και συνέχεια για τα αντίστοιχα αγωνίσµατα των
πρωταθληµάτων, ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές διεξαγωγής τους
βάρη οργάνων - ύψη εµποδίων).

7. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β΄:

ΠΟΛΥΑΘΛΑ.

8. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β΄: ΠΟΛΥΑΘΛΑ.
6) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. - Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Μετά τη λήξη κάθε διασυλλογικού πρωταθλήµατος, οι διοργανώτριες Ε.Α.Σ.-Τ.Ε. είναι
υποχρεωµένες να στέλνουν (την ίδια µέρα) τα αποτελέσµατα στο γραφείο τύπου του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και εντός πέντε (5) ηµερών όλα τα παρακάτω:
1. Τα πρωτότυπα πινάκια των αγώνων (πλήρως συµπληρωµένα), τα δακτυλογραφηµένα
αποτελέσµατα µαζί µε τις βαθµολογίες, τον αναλυτικό οικονοµικό απολογισµό των
οργανωτικών εξόδων και των εξόδων µετακίνησης των σωµατείων µαζί µε όλα τα
γραµµάτια είσπραξης των σωµατείων.
2. Τις περιπτώσεις εκείνες που θα πρέπει, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, να επιβληθούν
κυρώσεις.
3. Τα στατιστικά στοιχεία του πρωταθλήµατος.

7) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
Τα αγωνίσµατα ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν οι αθλητές - τριες για την
συµµετοχή τους στα πανελλήνια πρωταθλήµατα, είναι τα παρακάτω:
1.ΑΝ∆ΡΩΝ: 100m - 200m - 400m - 800m – 1.500m – 5.000m – 10.000m –
3.000mΦ.Ε- ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ-20.000m ΒΑ∆ΗΝ-50.000m ΒΑ∆ΗΝ-110m ΕΜΠ-400m
ΕΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-∆ΕΚΑΘΛΟ.
2.ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100m - 200m - 400m - 800m – 1.500m – 5.000m – 10.000m - 3000m
Φ.Ε- ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ-20.000m ΒΑ∆ΗΝ-100m ΕΜΠ-400m ΕΜΠ-4x100m-4x400m-ΜΗΚΟΣ –
ΥΨΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ –
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΕΠΤΑΘΛΟ.
3.ΝΕΩΝ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-10.000m-.3.000mΦ.Ε-20.000m
ΒΑ∆ΗΝ-110m ΕΜΠ- 400m ΕΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ
ΚΟΝΤΩ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ∆ΕΚΑΘΛΟ.
4.ΝΕΕΣ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-10.000m-.3.000mΦ.Ε-20.000m
ΒΑ∆ΗΝ - 100m ΕΜΠ - 400m ΕΜΠ - 4x100m - 4x400m – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ- ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟ.
5.ΕΦΗΒΩΝ:
100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-10.000m-3.000m
Φ.Ε10.000m ΒΑ∆ΗΝ-110m ΕΜΠ-400m ΕΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6 κιλά) – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.750 γρ.) – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ( 6 κιλά) -∆ΕΚΑΘΛΟ.
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6.ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ:
100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m-5.000m-3.000mΦ.Ε10.000m ΒΑ∆ΗΝ-100m ΕΜΠ-400m ΕΜΠ-4x100m-4x400m-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ- ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟ.
7.ΠΑΙ∆ΩΝ:
100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m-2.000m
Φ.Ε10.000m
ΒΑ∆ΗΝ-110mΕΜΠ- 400mΕΜΠ- 4x100m- 4x400m- ΜΗΚΟΣ- ΥΨΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ –
ΕΠΙΚΟΝΤΩ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΟΚΤΑΘΛΟ.
8.ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ: 100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m- 2.000Φ.Ε. 5.000m
ΒΑ∆ΗΝ-100m
ΕΜΠ-400m
ΕΜΠ-4x100m-4x400m-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝΕΠΙ
ΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-ΕΠΤΑΘΛΟ.
9.ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-3.000m-5.000m ΒΑ∆ΗΝ-100m
ΕΜΠ-300m ΕΜΠ -4Χ80m- 4Χ300 m - ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-ΕΞΑΘΛΟ.
10. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-2.000m-3.000m ΒΑ∆ΗΝ80m ΕΜΠ-300m ΕΜΠ- 4Χ80m- 4Χ300 m - ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ- ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-ΠΕΝΤΑΘΛΟ.
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ Ε∆ΑΦΟΣ:
ΑΝ∆ΡΩΝ: 10.000m - ΑΝ∆ΡΩΝ Β΄: 8.000m - ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 8.000m –
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄: 6.000m – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ: 4.000m - ΕΦΗΒΩΝ: 6.000m - ΠΑΙ∆ΩΝ: 4.000m
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ: 3.000m - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α´: 3.000m - ΠΑΓΚ/∆ΩΝ Α΄: 2.000m.

8)ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΘΛΑ
Α) Τα επί µέρους αγωνίσµατα στα ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
είναι τα παρακάτω:
→ ΕΠΤΑΘΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 100 – ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: 110 ΕΜΠ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.000
→ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΜΗΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 600
→ ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΙ∆ΩΝ:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 110 ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΥΨΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.000
→ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΜΗΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 600
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Β) Τα επί µέρους αγωνίσµατα
πρωταθλήµατα, είναι τα παρακάτω:

στα ΠΟΛΥΑΘΛΑ

→ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄

για

τα

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄

Α) 80 - 600 - 3.000 – 100 ΕΜΠ
Α) 80 – 600 – 2.000 - 80 ΕΜΠ
Β) ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ
Β) ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ
Γ) ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΟ
Γ) ΣΦΑΙΡΑ – ∆ΙΣΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΟ
- Ο κάθε αθλητής – αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΑ (4) αγωνίσµατα
- Πρέπει να συµµετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνισµα από κάθε κατηγορία
(∆ρόµοι – Άλµατα – Ρίψεις).
π.χ.
► 80 – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ
► ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΣΦΑΙΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 80 ΕΜΠ.
► 80 – 600 - ΜΗΚΟΣ – ∆ΙΣΚΟΣ
- ∆εν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε δύο δρόµους ταχύτητας (80 – 100 Εµπ. ή 80 Εµπ)
και επίσης σε δύο δρόµους αντοχής (600 – 3.000 ή 2.000).
- ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Έχουµε µία κατάταξη στους ΠΠ Α΄ και µία κατάταξη στις ΠΚ Α΄
(ανεξάρτητα από τα αγωνίσµατα που θα αγωνιστεί ο κάθε αθλητής – τρια).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οργανώτριες Ε.Α.Σ., µετά από συνεργασία και έγκριση από το
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. – Επιτροπή Ανάπτυξης, ανακοινώνουν το πρόγραµµα των αγωνισµάτων
µαζί µε την προκήρυξη και τα σωµατεία – αθλητές επιλέγουν τα αγωνίσµατα που θα
συµµετάσχουν ανάλογα µε το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα θα µπορεί να τροποποιηθεί µε
ευθύνη του τεχνικού συµβούλου, ανάλογα µε τον αριθµό συµµετοχών και τις γενικότερες
συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων.
→ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β΄:
Τα επιµέρους αγωνίσµατα στα ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΠΠ-ΠΚ Β΄, αναφέρονται αναλυτικά
στη σελίδα 5.
Γ) Τα επί µέρους αγωνίσµατα στα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
είναι τα παρακάτω:
∆ΕΚΑΘΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΝΕΩΝ (ΑΝ∆ΡΩΝ) - ΕΦΗΒΩΝ:
Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΥΨΟΣ - 400
Β΄ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ – ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.500.
ΕΠΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ:
Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 800.
ΟΚΤΑΘΛΟ ΠΑΙ∆ΩΝ:
Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 400
Β΄ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ - ΥΨΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.000.
ΕΠΤΑΘΛΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ:
Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 800.
ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 100 ΕΜΠ - ΜΗΚΟΣ
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΥΨΟΣ
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Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.000.
ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 80 ΕΜΠ - ΜΗΚΟΣ
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: 600.
9) ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Στα πανελλήνια πρωταθλήµατα θα ισχύσουν στους αγώνες επιλογής, τα
παρακάτω όρια για πρόκριση στον τελικό του αντίστοιχου αγωνίσµατος:
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΠΠ Α΄
ΠΚ Α΄
ΠΑΙ∆ΩΝ
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
1.55
1.60
1.65
ΥΨΟΣ
1.80
1.88
2.00
3.30
ΚΟΝΤΩ
3.50
2.90
4.10
3.25
4.30
5.10
5.35
ΜΗΚΟΣ
6.00
6.40
6.70
5.50
-ΤΡΙΠΛΟΥΝ
12.50
13.60
11.20
14.10
11.60
11.50
11.00
11.70
ΣΦΑΙΡΑ
14.30
15.50
14.60
35.50
37.00
∆ΙΣΚΟΣ
45.50
30.00
45.50
44.00
41.00
42.00
44.00
ΣΦΥΡΑ
50.00
54.50
52.00
33.00
ΑΚΟΝΤΙΟ
45.00
55.00
38.50
55.00
40.50
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΝ∆ΡΩΝ – ΝΕΩΝ (Α)
ΥΨΟΣ
2.08
ΚΟΝΤΩ
4.70
ΜΗΚΟΣ
7.40
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
15.20
ΣΦΑΙΡΑ
16.30
∆ΙΣΚΟΣ
50.00
ΣΦΥΡΑ
57.50
ΑΚΟΝΤΙΟ
62.00
10) ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΥΨΗ:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΩΝ (Γ)
1.70
3.60
5.90
12.70
13.80
43.50
49.50
45.50

Για τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα:
Θα πρέπει οι διοργανωτές να καθορίζουν τα διαδοχικά ύψη των ειδικών
προκηρύξεων κατά τέτοιον τρόπο ώστε:
1.
Τα αρχικά ύψη να ξεκινούν τουλάχιστον πέντε (5) πόντους για το άλµα σε ύψος και
δέκα (10) πόντους για το άλµα επί κοντώ, πιο κάτω από το ύψος βαθµολόγησης και
καταβολής εξόδων του πρωταθλήµατος
2.
Στη συνέχεια ο πήχης θα πρέπει να περνά από το όριο βαθµολόγησης και από το
όριο πριµοδότησης υψηλής επίδοσης - πρόκρισης για το πανελλήνιο πρωτάθληµα.
α)
Ειδικά στο διασυλλογικό των Ανδρών - Γυναικών θα πρέπει να περνά και από το όριο
πρόκρισης για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα Εφήβων / Νεανίδων και Παίδων / Κορασίδων
β)
Στο διασυλλογικό των Π / Κ θα πρέπει να περνά και από το όριο πρόκρισης για το
πανελλήνιο πρωτάθληµα ΠΠ / ΠΚ Α΄.
Για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα:
Τα διαδοχικά ύψη των ειδικών προκηρύξεων θα πρέπει
τέτοιον τρόπο ώστε:
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Τα αρχικά ύψη στον προκριµατικό και στον τελικό, να ξεκινούν το ανώτερο
από το ύψος βαθµολόγησης και καταβολής εξόδων του πρωταθλήµατος.
Για τα σύνθετα αγωνίσµατα:
Τα αρχικά ύψη (ύψους, επί κοντώ) στα αγωνίσµατα των συνθέτων και πολύαθλων
θα καθορίζονται µετά από συνεννόηση του Τεχνικού Υπευθύνου – ∆ιευθυντή αγώνων, του
εφόρου του αγωνίσµατος και των αθλητών-τριών πού αγωνίζονται.
11) ΕΠΑΘΛΑ:
∆ιασυλλογικά πρωταθλήµατα:
Στους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες των ατοµικών και οµαδικών
αγωνισµάτων θα απονέµονται τα αντίστοιχα µετάλλια (χρυσό – αργυρό – χάλκινο) και
διπλώµατα.
Στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα ΠΠ – ΠΚ Β΄ (Πολύαθλα), θα απονέµονται επίσης
διπλώµατα στο 4ο- 5ο και 6ο σωµατείο.
Πανελλήνια πρωταθλήµατα:
Στους πρώτους – τες
κύπελλο – δίπλωµα – µετάλλιο πανελληνιονίκη χρυσό.
Στους δεύτερους – ρες δίπλωµα – µετάλλιο πανελληνιονίκη αργυρό.
Στους τρίτους – τες
δίπλωµα – µετάλλιο πανελληνιονίκη χάλκινο.
Στους πρώτους νικητές συλλόγους της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος θα
απονέµονται κύπελλα.
Τέλος θα βραβεύονται και οι πρώτοι επαρχιακοί σύλλογοι, εκτός Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.

12) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
• ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄:
Για κάθε µία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήµατος θα ισχύει χωριστή
βαθµολογία όπου θα βαθµολογούνται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, οι
«αθλητές – τριες και οµάδες σκυταλοδροµίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια
βαθµολόγησης (τεχνικές διατάξεις 2011).
Εάν οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας που θα πετύχουν το όριο είναι
∆Ω∆ΕΚΑ (12), η βαθµολογία στα ατοµικά αγωνίσµατα θα είναι,
9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 και στις σκυταλοδροµίες 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Εάν όµως οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από
οκτώ (8), τότε η κλίµακα των βαθµών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω,
διατηρούµενης της διαφοράς των βαθµών του πρώτου από το δεύτερο νικητή (2 β. στα
ατοµικά και 4 β. στις σκυταλοδροµίες).
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∆ηλαδή :

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ

9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1
9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1
9-7-6-5-4-3-2-1-1-1
9-7-6-5-4-3-2-1-1
9-7-6-5-4-3-2-1
8-6-5-4-3-2-1
7-5-4-3-2-1
6-4-3-2-1
5-3-2-1
4-2-1
3-1
2

18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2
18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2
18-14-12-10-8-6-4-2-2-2
18-14-12-10-8-6-4-2-2
18-14-12-10-8-6-4-2
16-12-10-8-6-4-2
14-10-8-6-4-2
12-8-6-4-2
10-6-4-2
8-4-2
6-2
4

► ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας που
πετυχαίνει το όριο βαθµολόγησης και κατατάσσεται µετά τη 12η θέση, θα παίρνει
ΕΝΑ (1) βαθµό στα ατοµικά και ∆ΥΟ (2) βαθµούς στις σκυταλοδροµίες.
π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας πού θα πετύχουν το όριο σε
κάποιο αγώνισµα είναι 17, τότε θα βαθµολογηθούν - αξιολογηθούν και οι 17 ως εξής: 9-76-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 και 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2-2–2.

• Θα ισχύσει και φέτος το σύστηµα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων για τα
παραπάνω διασυλλογικά πρωταθλήµατα.
Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές
του πίνακα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων (τεχνικές διατάξεις 2011), θα παίρνουν
τους ανώτερους βαθµούς της βαθµολογικής κλίµακας, ανάλογα και µε τη θέση κατάταξή
τους:
9-7-6-5-4-3-2-1-1 κ.λ.π. στα ατοµικά και 18-14-12-10-8-6-4-2-2 κ.λ.π. στις σκυταλοδροµίες,
ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -τριες ή οµάδες πέτυχαν το όριο στο αγώνισµά
τους.
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσµατος αυτού που θα
πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθµούς της φθίνουσας κλίµακας.
Για παράδειγµα :
Εάν στο άλµα σε µήκος ΠΠ Α΄ είχαµε τα παρακάτω αποτελέσµατα :
Σηµ: Υψηλή επίδοση π.χ. 5.90 µ. και όριο βαθµολόγησης π.χ. 5.20 µ.
1ος νικητής
2ος
>>

6.16
5.90

βαθµοί
>>

9
7
24
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3ος
4ος

>>
5.29
>>
2
>>
5.20
>>
1
Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθµολογίας θα ανακηρύσσεται, νικητής
σύλλογος κατά κατηγορία πρωταθλήµατος (π.χ. νικητής σύλλογος στο διασυλλογικό
πρωτάθληµα στην κατηγορία ΠΠ Α΄ και ξεχωριστά των ΠΚ Α΄ κ.λ.π.).
• ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

Για κάθε µία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήµατος θα ισχύει χωριστή
βαθµολογία όπου θα βαθµολογούνται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, οι
«αθλητές – τριες και οµάδες σκυταλοδροµίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια
βαθµολόγησης (τεχνικές διατάξεις 2011).
Εάν οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας που θα πετύχουν το όριο
είναι ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14), η βαθµολογία στα ατοµικά αγωνίσµατα θα είναι,
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 και στις σκυταλοδροµίες 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Εάν όµως οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες
από δέκα (10), τότε η κλίµακα των βαθµών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς
τα κάτω, διατηρούµενης της διαφοράς των βαθµών του πρώτου από το δεύτερο νικητή
( 2 β. στα ατοµικά και 4 β. στις σκυταλοδροµίες ).
∆ηλαδή :

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
10-8-7-6-5-4-3-2-1
9-7-6-5-4-3-2-1
8-6-5-4-3-2-1
7-5-4-3-2-1
6-4-3-2-1
5-3-2-1
4-2-1
3-1
2

22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2
22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2
22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2
22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2
22-18-16-14-12-10-8-6-4-2
20-16-14-12-10-8-6-4-2
18-14-12-10-8-6-4-2
16-12-10-8-6-4-2
14-10-8-6-4-2
12-8-6-4-2
10-6-4-2
8-4-2
6-2
4

► ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας που
πετυχαίνει το όριο βαθµολόγησης και κατατάσσεται µετά τη 14η θέση, θα παίρνει
ΕΝΑ (1) βαθµό στα ατοµικά και ∆ΥΟ (2) βαθµούς στις σκυταλοδροµίες.
π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας πού θα πετύχουν το όριο σε
κάποιο αγώνισµα είναι 17, τότε θα βαθµολογηθούν - αξιολογηθούν και οι 17 ως εξής:
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1 και 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2.
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• Θα ισχύσει και φέτος το σύστηµα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων για τα
παραπάνω διασυλλογικά πρωταθλήµατα.
Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές
του πίνακα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων (Τεχνικές ∆ιατάξεις 2011), θα παίρνουν
τους ανώτερους βαθµούς της βαθµολογικής κλίµακας, ανάλογα και µε τη θέση κατάταξή
τους:
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1 κ.λ.π. στα ατοµικά και 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2 κ.λ.π. στις
σκυταλοδροµίες, ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -τριες ή οµάδες πέτυχαν το όριο
στο αγώνισµά τους.
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσµατος αυτού που θα
πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθµούς της φθίνουσας κλίµακας.
Για Παράδειγµα :
Εάν στο άλµα σε µήκος παίδων είχαµε τα παρακάτω αποτελέσµατα :
Σηµ: Υψηλή επίδοση π.χ. 6.50 µ. και όριο βαθµολόγησης π.χ. 5.50 µ.
1ος νικητής
2ος
>>
3ος
>>
ος
>>
4
5ος
>>

7.16
6.50
5.69
5.60
5.49

βαθµοί
>>
>>
>>
>>

11
9
2
1
-

Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθµολογίας θα ανακηρύσσεται, νικητής
σύλλογος κατά κατηγορία πρωταθλήµατος (π.χ. νικητής σύλλογος στο διασυλλογικό
πρωτάθληµα στην κατηγορία παίδων και ξεχωριστά στην κατηγορία κορασίδων κ.λ.π.).

• ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Για κάθε µία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήµατος θα ισχύει χωριστή
βαθµολογία όπου θα βαθµολογούνται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, οι
«αθλητές – τριες και οµάδες σκυταλοδροµίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια
βαθµολόγησης (τεχνικές διατάξεις 2011).
Εάν οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας που θα πετύχουν το όριο
είναι ∆ΕΚΑΞΙ ( 16 ), η βαθµολογία στα ατοµικά αγωνίσµατα θα είναι,
13 – 11 – 10 – 9 – 8 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
και στις σκυταλοδροµίες 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Εάν όµως οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από
δώδεκα (12), τότε η κλίµακα των βαθµών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα
κάτω, διατηρούµενης της διαφοράς των βαθµών του πρώτου από το δεύτερο νικητή ( 2
β. στα ατοµικά και 4 β. στις σκυταλοδροµίες ).
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∆ηλαδή :
ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ
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
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
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
13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1
26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2
13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
22-18-16-14-12-10-8-6-4-2
10-8-7-6-5-4-3-2-1
20-16-14-12-10-8-6-4-2
9-7-6-5-4-3-2-1
18-14-12-10-8-6-4-2
8-6-5-4-3-2-1
16-12-10-8-6-4-2
7-5-4-3-2-1
14-10-8-6-4-2
6-4-3-2-1
12-8-6-4-2
5-3-2-1
10-6-4-2
4-2-1
8-4-2
3-1
6-2
2
4

► ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας που
πετυχαίνει το όριο βαθµολόγησης και κατατάσσεται µετά τη 16η θέση, θα παίρνει
ΕΝΑ (1) βαθµό στα ατοµικά και ∆ΥΟ (2) βαθµούς στις σκυταλοδροµίες.
Π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας πού θα πετύχουν το όριο σε
κάποιο αγώνισµα είναι 18, τότε θα βαθµολογηθούν-αξιολογηθούν και οι 18 ως εξής:
13 – 11 – 10 – 9 - 8 - 7– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 - 1 - 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1.
και για τις σκυταλοδροµίες θα ισχύσει η αντίστοιχη κλίµακα βαθµολογίας
26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2.
• Θα ισχύσει και φέτος το σύστηµα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων για το
διασυλλογικό πρωτάθληµα ανδρών – γυναικών.
Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές
του πίνακα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθµούς
της βαθµολογικής κλίµακας, ανάλογα και µε τη θέση κατάταξης τους,
13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 κ.λ.π. για τα ατοµικά και
26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 κ.λ.π. για τις σκυταλοδροµίες,
ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -τριες ή οµάδες πέτυχαν το όριο στο αγώνισµά
τους.
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσµατος αυτού που θα
πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθµούς της φθίνουσας κλίµακας.
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• ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ:
Για κάθε µία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήµατος θα ισχύει χωριστή
βαθµολογία όπου θα βαθµολογούνται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, οι
«αθλητές – τριες και οµάδες σκυταλοδροµίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια
βαθµολόγησης (τεχνικές διατάξεις 2011).
Εάν οι αθλητές – τριες που θα πετύχουν το όριο στο αγώνισµά τους είναι ∆ΕΚΑΞΙ
(16), η βαθµολογία θα είναι 17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Αν όµως οι παραπάνω αθλητές - τριες είναι λιγότεροι από δεκάξι ( 16 ), τότε η
κλίµακα των βαθµών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούµενης
της διαφοράς των βαθµών, του πρώτου από το δεύτερο νικητή
( 2 β.).
∆ηλαδή :
ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
10-8-7-6-5-4-3-2-1
9-7-6-5-4-3-2-1
8-6-5-4-3-2-1
7-5-4-3-2-1

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

► ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής – τρια που πετυχαίνει το όριο
βαθµολόγησης και κατατάσσεται µετά τη 16η θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθµό.

Θα ισχύσει και σ’ αυτό το πρωτάθληµα το σύστηµα πριµοδότησης
υψηλών επιδόσεων.
Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές
του πίνακα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθµούς
της βαθµολογικής κλίµακας, ανάλογα και µε τη θέση κατάταξής τους:
17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 κ.λ.π. και ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές τριες πέτυχαν το όριο στο αγώνισµά τους .
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσµατος αυτού που θα
πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθµούς της φθίνουσας κλίµακας.
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∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ:
• ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄ «ΠΟΛΥΑΘΛΑ»:
Για κάθε µία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήµατος θα ισχύει χωριστή
βαθµολογία όπου θα βαθµολογούνται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, οι
αθλητές – τριες που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθµολόγησης (τεχνικές διατάξεις
2011).
Εάν οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν το όριο είναι ∆Ω∆ΕΚΑ ( 12 ), η βαθµολογία
θα είναι: 13 - 11 - 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1.
Εάν όµως οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν τα όρια είναι λιγότεροι - ες από
δώδεκα (12), τότε η κλίµακα των βαθµών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα
κάτω, διατηρούµενης της διαφοράς των βαθµών του πρώτου από το δεύτερο νικητή (2 β).
∆ηλαδή:
ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ
ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1
12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1
11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1
10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1
9–7–6–5–4–3–2-1
8–6–5–4–3–2-1
7–5–4–3–2-1
6–4–3–2-1
5–3–2-1
4–2-1
3-1
2

► ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής – τρια που πετυχαίνει το όριο
βαθµολόγησης και κατατάσσεται µετά τη 12η θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθµό.
► Έχουµε µία ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στους ΠΠ Α΄ και
µία στις ΠΚ Α΄ (ανεξάρτητα από τα αγωνίσµατα που θα αγωνιστεί ο κάθε αθλητής –
αθλήτρια).
• Θα ισχύσει και φέτος το σύστηµα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων για το
παραπάνω διασυλλογικό πρωτάθληµα.
Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές
του πίνακα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθµούς
της βαθµολογικής κλίµακας, ανάλογα µε τη θέση κατάταξή τους:
13 – 11 – 10 – 9 - 8 –7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1 κ.λ.π. και ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές
-τριες πέτυχαν το όριο στο αγώνισµά τους.
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες που θα πετύχουν το όριο θα
παίρνουν τους βαθµούς της φθίνουσας κλίµακας.
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• ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β΄:
Α΄ ΦΑΣΗ (Αγώνες Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.):

ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β΄ (2 ΑΓΩΝΕΣ)
Στον καθένα από τους δύο αγώνες, βαθµολογείται – αξιολογείται το κάθε σωµατείο
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθµούς, εάν συµµετάσχει από 5 µέχρι 9 αθλητές – τριες συνολικά.
Με ∆ΕΚΑ (10) βαθµούς, εάν συµµετάσχει µε 10 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.

Β΄ ΦΑΣΗ (Αγώνες ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – Ε.Α.Σ. / Τ.Ε.):
Βαθµολογείται – αξιολογείται το κάθε σωµατείο σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθµούς εάν συµµετάσχει, µε 5 - 9 αθλητές – τριες συνολικά, σε
δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς αγώνες της Β΄ φάσης, (ο κάθε αθλητής πρέπει να
συµµετάσχει σε δύο τουλάχιστον αγώνες για να υπολογίζεται στη βαθµολογία –
αξιολόγηση. ∆εν είναι απαραίτητο και οι 5 – 9 αθλητές - τρίες να συµµετέχουν στους
ίδιους αγώνες).
Με ∆ΕΚΑ (10) βαθµούς εάν συµµετάσχει, µε 10 τουλάχιστον αθλητές – τριες
συνολικά, σε δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς αγώνες της Β΄ φάσης, (ο κάθε
αθλητής πρέπει να συµµετάσχει σε δύο τουλάχιστον αγώνες για να υπολογίζεται
στη βαθµολογία – αξιολόγηση. ∆εν είναι απαραίτητο και οι 10 αθλητές - τρίες να
συµµετέχουν στους ίδιους αγώνες).

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΠ – ΠΚ Β΄ ΕΙΝΑΙ:

Α΄ ΦΑΣΗ: 10 + 10 (ΠΟΛΥΑΘΛΑ, 2 ΑΓΩΝΕΣ)
Β΄ ΦΑΣΗ: 10
ΣΥΝΟΛΟ= 30

30

31

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ:
α)

Η βαθµολογία στα ατοµικά αγωνίσµατα θα είναι :
13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 - 1 – 1 – 1 – 1.
β) Η βαθµολογία στις σκυταλοδροµίες θα είναι:
26 – 22 - 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 - 2 - 2 - 2 – 2.
Βαθµολογούνται οι 16 πρώτοι αθλητές – τριες ή οµάδες
µε την
απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση να επιτύχουν τα όρια βαθµολόγησης και
καταβολής εξόδων στον προκριµατικό ή στον τελικό του αγωνίσµατος.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ σε όσα αγωνίσµατα διεξάγεται
προκριµατικός και στη συνέχεια τελικός :
Όταν στον τελικό ένας ή περισσότεροι αθλητές -τριες ή οµάδες σκυταλοδροµίας
δεν τερµατίσουν ή δε συµµετέχουν ή κάνουν άκυρες προσπάθειες, όπως επίσης και σε
κάθε περίπτωση που από τον κανονισµό δεν υπάρχει κατάταξη αθλητή - τριας, αυτοί ∆Ε
θα βαθµολογούνται.
Οι αντίστοιχοι βαθµοί δε θα δίδονται σε κανένα άλλο αθλητή ή οµάδα και η
βαθµολογία (για τα αγωνίσµατα δρόµων που διεξάγεται τελικός µε τη συµµετοχή οχτώ – 8 –
αθλητών ή οµάδων), θα συνεχίζεται για τις θέσεις 9 – 16 από τον προκριµατικό µε
τους βαθµούς που αντιστοιχούν σε αυτές τις θέσεις.
Παράδειγµα 1: Στον τελικό των 200 µ. τερµάτισαν 6 από τους 8 αθλητές.
Η βαθµολογία έχει ως εξής : 13–11–10–9–8–7 για τους αθλητές του τελικού και
4–3–2–1–1–1–1–1 για τους καλύτερους αθλητές του προκ/κού που δεν προκρίθηκαν
στον τελικό και κατέλαβαν τις θέσεις 9–16 από την επίδοση τους στον προκ/κό .
Παράδειγµα 2: Στον τελικό των 10.000 µ. από τους 18 αθλητές που
τερµάτισαν πέτυχαν το όριο βαθµολόγησης και καταβολής εξόδων ΜΟΝΟ οι 10.
Η βαθµολογία έχει ως εξής : 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3.
Παράδειγµα 3: Στον τελικό της σφαιροβολίας, από τους 12 αθλητές που
προκρίθηκαν για να αγωνιστούν ο ένας δε συµµετείχε, δύο αθλητές έκαναν µόνο άκυρες
προσπάθειες και οι υπόλοιποι εννιά (9) πέτυχαν το όριο βαθµολόγησης.
Βαθµολογούνται οι εννιά (9) αθλητές του τελικού µε την κλίµακα: 13-11-10-9-8-7-6-5-4 και
µε την κλίµακα 1–1–1–1, οι καλύτεροι αθλητές του προκ/κού που δεν προκρίθηκαν στον
τελικό και κατέλαβαν τις θέσεις 13 –16 από την επίδοση τους στον προκριµατικό .
Το 2011 τα Πανελλήνια πρωταθλήµατα ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΝΕΩΝ
(ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ), θα διεξαχθούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ σε ένα οργανωτικό, αλλά µε
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ κατάταξη, βαθµολογία και αξιολόγηση των αθλητών και των σωµατείων.
Η δήλωση συµµετοχής θα είναι κοινή και για τα δύο πρωταθλήµατα, αφού οι αθλητές
– τριες θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα ίδια αγωνίσµατα, εκτός από τους αθλητές - τριες
της κατηγορίας Π/Κ που αγωνίζονται µόνο στο πρωτ/µα των ΝΕΩΝ και τους αθλητές – τριες
που έχουν ήδη συµµετάσχει στα αγωνίσµατα των σκυταλοδροµιών της κατηγορίας ΝΕΩΝ
(2-3/7) και φυσικά θα αγωνιστούν στις 30-31/7 σε ένα αγώνισµα λιγότερο στην κατηγορία
ΝΕΩΝ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Συµµετέχουν, Βαθµολογούνται και Αξιολογούνται: «Α / Γ - ΝΕΟΙ (Α / Γ) και Ε / Ν».
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ (ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ):
Συµµετέχουν, Βαθµολογούνται και Αξιολογούνται: «ΝΕΟΙ (Α / Γ) - Ε / Ν και οι Π / Κ
του 1994».
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► Τα αγωνίσµατα των σκυταλοδροµιών του Πανελληνίου πρωταθλήµατος ΝΕΩΝ
(Α/Γ), θα διεξαχθούν σε διαφορετική ηµεροµηνία (2-3/7) από τα υπόλοιπα αγωνίσµατα του
πρωταθλήµατος.
Η συνολική βαθµολογία κάθε κατηγορίας Πανελληνίου πρωτ/τος υπολογίζεται από τη
βαθµολογία όλων των επί µέρους αγωνισµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο
συγκεκριµένο πρωτ/µα (π.χ. µαραθώνιος, βάδην) και διεξάγονται από 1/10/10 – 30/9/11.
Το πρώτο σωµατείο της συνολικής βαθµολογίας κάθε κατηγορίας πρωταθλήµατος
(µετά από την οριστικοποίηση της από ενστάσεις ή ακυρώσεις κ.λ.π.), εκπροσωπεί τη χώρα
µας στα Ευρωπαϊκά κύπελλα συλλόγων ή όπου αλλού καλείται.
Προσοχή: Για το νικητή σύλλογο θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η βαθµολογία και όχι η
αξιολόγηση του πρωταθλήµατος στην οποία πιθανώς υπολογίζονται και αθλητές που δε
συµµετείχαν στους αγώνες λόγω συµµετοχής τους στις εθνικές οµάδες.
• ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ Ε∆ΑΦΟΣ :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΟΙ 12 ΠΡΩΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ
ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
( ∆ηλ. όλοι οι 1οι τους ίδιους βαθµούς, όλοι οι 2οι τους ίδιους …… και όλοι οι 12οι
τους ίδιους βαθµούς).
- Οι βαθµοί του ΠΡΩΤΟΥ νικητή - τριας, ίδιοι σε κάθε κατηγορία, είναι ο αριθµός που
µας δίνει το σύνολο των αξιολογηθέντων στην πολυπληθέστερη κατηγορία (ως
πολυπληθέστερη κατηγορία υπολογίζουµε αυτή µε τους περισσότερους τερµατίσαντες).
π.χ. Πολυπληθέστερη είναι η κατηγορία των ανδρών.
Τερµάτισαν 103: Το 60% του 103 είναι 61.8 = 62
(Στον υπολογισµό του 60% κάθε κατηγορίας, πιθανά δεκαδικά υπόλοιπα
στρογγυλοποιούνται στην επόµενη ακέραια µονάδα).
Εποµένως οι βαθµοί των πρώτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ είναι 62, των δεύτερων 61,
των τρίτων 60 .............................και των δωδέκατων 51.
Επίσης ο 13ος στην πολυπληθέστερη κατηγορία ΜΟΝΟ ( στο παράδειγµα
ανδρών) παίρνει 50 βαθµούς.

είναι των

Για τις υπόλοιπες θέσεις µετά τη ∆Ω∆ΕΚΑΤΗ ισχύουν τα παρακάτω:
Στην ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΗ κατηγορία ακολουθείται φθίνουσα κλίµακα µίας (1) µονάδας,
ξεκινώντας από τον πρώτο αθλητή και φθάνοντας στον τελευταίο αξιολογηθέντα - θείσα,
που παίρνει ΕΝΑ (1) βαθµό.
Στις ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ κατηγορίες ακολουθείται φθίνουσα κλίµακα, ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ,
από τη 13ο αθλητή - τρια µέχρι και τον τελευταίο αξιολογηθέντα - θείσα.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 13ΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ∆ΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 12.
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(δηλαδή τους 12 πρώτους αθλητές - τριες, που παίρνουν τους ίδιους βαθµούς
αξιολόγησης σε όλες της κατηγόριες).
Παράδειγµα : π.χ. Πολυπληθέστερη είναι η κατηγορία των Ανδρών και τερµάτισαν 103.
Στην κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ τερµάτισαν 46 αθλήτριες.
Το 60% του 46 είναι 27,6 = 28.
Αξιολογούνται δηλαδή οι 28 πρώτες αθλήτριες.
Οι 12 πρώτες αθλήτριες (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) παίρνουν τους ίδιους βαθµούς µε την
κατηγορία των ανδρών (πολυπληθέστερη), η 13η ΓΥΝΑΙΚΑ βαθµολογείται µε τη
διαφορά που προκύπτει όταν από τους βαθµούς της 12ης αθλήτριας της κατηγορίας
γυναικών (που είναι ίδιοι σε όλες τις κατηγορίες), δηλ. τους 51, αφαιρέσουµε το
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ φθίνουσας κλίµακας βαθµολογίας, που για τη συγκεκριµένη κατηγορία
είναι 3,12 ( 50 :16 = 3,12 )
« 50 είναι οι βαθµοί του 13ου αθλητή της πολυπληθέστερης κατηγορίας και 16 είναι ο
αριθµός των υπολοίπων τερµατισάντων της συγκεκριµένης κατηγορίας που αξιολογούµε
(γυναικών), αφού αφαιρέσουµε τον αριθµό 12 ( 12 πρώτες).
Εποµένως η 13η αθλήτρια παίρνει 51-3,12 = 47,88 βαθµούς, η 14η παίρνει 47,883,12 = 44,76.....η 28η παίρνει 1 βαθµό.
Όλοι οι τελευταίοι αξιολογηθέντες – θείσες, σε όλες τις κατηγορίες,
βαθµολογούνται µε ΕΝΑ (1) βαθµό.
13) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για την αξιολόγηση των σωµατείων κάθε έτους υπολογίζονται οι αξιολογούµενοι
αγώνες που διεξάγονται κάθε χρόνο στο χρονικό διάστηµα από 1/10 του προηγούµενου
έτους µέχρι 30/9 του τρέχοντος έτους (δηλαδή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
από 1/10/10 µέχρι 30/9/11)
Α) ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
Όλοι οι βαθµοί, που συγκεντρώνουν τα σωµατεία στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα,
προστίθενται και αποτελούν τους βαθµούς των διασυλλογικών πρωταθληµάτων του
σωµατείου για την αξιολόγηση του 2011.

Β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
Οι βαθµοί που συγκεντρώνουν τα σωµατεία στα πανελλήνια πρωταθλήµατα
υπολογίζονται ξεχωριστά στην αξιολόγηση, ανάλογα µε τα ποσοστά του κάθε
πρωταθλήµατος.
Η συνολική βαθµολογία - αξιολόγηση των σωµατείων προκύπτει από τον παρακάτω
πίνακα ποσοστών αξιολόγησης των διαφόρων πρωταθληµάτων για την χρονική περίοδο
από 1/10/10 µέχρι 30/9/11:
ΠΟΣΟΣΤΟ ( % )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

36 %
13 %
13 %
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄
ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
20-22 ΕΤΩΝ ( ΝΕΩΝ )
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ

13 %
11 %
9%
5%
100 %

14) ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ –
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ:
Όταν ένας αθλητής - τρια αγωνίζεται µε την Εθνική οµάδα και υπάρχουν
ταυτόχρονα αγώνες µε αξιολόγηση σωµατείων, τότε το σωµατείο του αθλητή - τριας θα
πριµοδοτείται µε τους παρακάτω βαθµούς αξιολόγησης:
•

α) Αν διεξάγονται διασυλλογικοί αγώνες της κατηγορίας και του αγωνίσµατος του
αθλητή-τριας, τότε το σωµατείο πριµοδοτείται µε τους ανώτερους βαθµούς της κλίµακας
βαθµολόγησης του συγκεκριµένου διασυλλογικού πρωταθλήµατος.

•

β) Αν διεξάγονται διασυλλογικοί αγώνες του αγωνίσµατος του αθλητή-τριας αλλά
ανώτερης κατηγορίας, τότε το σωµατείο πριµοδοτείται µε το ½ των ανώτερων βαθµών
του συγκεκριµένου διασυλλογικού πρωταθλήµατος «στρογγυλεµένων» προς τα επάνω.

•

γ) Αν διεξάγονται πανελλήνιοι αγώνες της κατηγορίας και του αγωνίσµατος του αθλητήτριας, τότε το σωµατείο πριµοδοτείται µε ένδεκα (11) βαθµούς του αντίστοιχου
πανελληνίου πρωταθλήµατος.

•

δ) Αν διεξάγονται πανελλήνιοι αγώνες του αγωνίσµατος του αθλητή-τριας αλλά
ανώτερης κατηγορίας, τότε το σωµατείο πριµοδοτείται µε επτά (7) βαθµούς του
αντίστοιχου πανελληνίου πρωταθλήµατος.

•

ε) Για τους συµµετέχοντες στα αγωνίσµατα των σκυταλοδροµιών (βασικούς και
αναπληρωµατικούς), το σωµατείο δικαιούται το ½ των αντιστοίχων βαθµών
«στρογγυλεµένων» προς τα επάνω.

•

στ) Αν διεξάγονται πανελλήνιοι αγώνες της κατηγορίας και του αγωνίσµατος του
αθλητή-τριας και αυτός συµµετέχει µε την Εθνική οµάδα σε αγώνες ανώτερης ηλικιακής
κατηγορίας (ανεξάρτητα εάν συµµετέχει σε ατοµικό αγώνισµα ή σκυταλοδροµία
«βασικός ή αναπληρωµατικός»), τότε το σωµατείο πριµοδοτείται µε ένδεκα (11) βαθµούς
του αντίστοιχου πανελληνίου πρωταθλήµατος.

•

ζ) Οι παραπάνω βαθµοί δίνονται, ΜΟΝΟ εάν το αγώνισµα ή τα αγωνίσµατα που
συµµετέχει ο αθλητής – τρια µε την Εθνική οµάδα συµπεριλαµβάνονται στο αντίστοιχο
πρόγραµµα του αξιολογούµενου πρωταθλήµατος και στο οποίο δε συµµετέχει ο αθλητής –
τρια. Ο ανώτερος αριθµός αγωνισµάτων που θα αξιολογείται ο αθλητής, θα είναι ο
αντίστοιχος που έχει δικαίωµα να συµµετάσχει ο αθλητής, σύµφωνα µε την προκήρυξη του
αξιολογούµενου πρωταθλήµατος.
Εξαιρούνται, απ’ όσα αναφέρονται σ’ αυτή την παράγραφο (ζ), οι αθλητές – τριες
που συµµετέχουν µε την Εθνική οµάδα σε ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
και ταυτόχρονα
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διεξάγεται αξιολογηµένο πρωτάθληµα. Τότε οι αθλητές – τριες αυτοί αξιολογούνται,
σύµφωνα µε όλα όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (α, β, γ, δ, ε και στ), αλλά
σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ανεξάρτητα εάν στο αξιολογούµενο πρωτάθληµα διεξάγονται
σύνθετα αγωνίσµατα ή όχι) και µε την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν έχουν εξαντλήσει τη
συµµετοχή τους στα αγωνίσµατα που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο συγκεκριµένο
αξιολογούµενο πρωτάθληµα.
15) ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :
Για τα πανελληνία πρωταθλήµατα ανοιχτού στίβου:
Στα σωµατεία των αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν µία από τις 8 πρώτες
θέσεις της κατάταξης και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια καταβολής εξόδων,
καταβάλλονται τα ποσά (100%) που θα αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα της
ειδικής προκήρυξης και ανάλογα µε το νοµό προέλευσης του κάθε σωµατείου.
Για τους αθλητές-αθλήτριες που θα καταλάβουν µία από τις θέσεις 9η – 12η
και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια καταβολής εξόδων, θα καταβάλλεται το 50%
των παραπάνω χρηµατικών ποσών.
Αθλητής - τρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας που προκρίνεται σε τελικό και δεν
συµµετέχει λόγω τραυµατισµού ή άλλης αιτίας, ή δεν τερµατίζει ή ακυρώνεται ή κάνει
άκυρες προσπάθειες, δικαιούται τα χρήµατα που προβλέπονται από την προκήρυξη
µε την προϋπόθεση να έχει διεξαχθεί προκριµατικός στον οποίο έχει συµµετάσχει,
προκριθεί και έχει επιτύχει το όριο βαθµολόγησης και καταβολής εξόδων
µετακίνησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό, εφόσον στον
τελικό συµµετέχουν µέχρι 7 αθλητές – τριες και το 1/2 εφόσον συµµετέχουν µέχρι
11.
Αθλητής – αθλήτρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας, που προκρίνεται απ’ ευθείας σε
τελικό και δε συµµετέχει για οποιαδήποτε αιτία, ή δεν τερµατίζει ή ακυρώνεται ή
κάνει άκυρες προσπάθειες, ∆Ε δικαιούται έξοδα µετακίνησης.
Αθλητής – αθλήτρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας, που συµµετέχει σε αγώνισµα που
διεξάγεται απ’ ευθείας τελικός και δεν τερµατίζει ή ακυρώνεται ή κάνει άκυρες
προσπάθειες, ∆Ε δικαιούται έξοδα µετακίνησης.
Για τον κάθε αθλητή – αθλήτρια, θα υπολογισθούν µία φορά τα αντίστοιχα
έξοδα σε κάθε περίπτωση.

-

Επίσης καλύπτονται τα έξοδα (100% του ποσού):
Ενός (1) συνοδού, αν βαθµολογούνται - αξιολογούνται από ένας µέχρι δέκα (1-10)
αθλητές – τριες και
∆ύο (2) συνοδών, αν βαθµολογούνται - αξιολογούνται από έντεκα (11) και
περισσότεροι αθλητές – τριες.

Για την είσπραξη των εξόδων µετακίνησης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων πρέπει
να έχουν µαζί τους στο στάδιο των αγώνων: Γραµµάτιο είσπραξης του σωµατείου
και σχετική εξουσιοδότηση.
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Για το πανελλήνιο πρωτάθληµα δρόµου σε ανώµαλο έδαφος :
Στο πανελλήνιο πρωτάθληµα δρόµου σε ανώµαλου έδαφος, καταβάλλονται έξοδα
µετακίνησης στους αθλητές-τριες σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α) Στα σωµατεία των αθλητών-τριών που θα καταλάβουν µία από τις 8 πρώτες θέσεις
της κατάταξης, θα καταβάλλεται το 100% των χρηµατικών ποσών που θα αναφέρονται στο
συνηµµένο πίνακα της ειδικής προκήρυξης και ανάλογα µε το νοµό προέλευσης του κάθε
σωµατείου.
Β) Επίσης θα καταβάλλεται το ½ (50%) των αντίστοιχων ποσών σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
1) Στους αθλητές - αθλήτριες που τερµάτισαν στις θέσεις 9 – 12, µε την προϋπόθεση ότι
στην κατηγορία τους τερµάτισαν µέχρι 50 αθλητές – αθλήτριες.
2) Στους αθλητές - αθλήτριες που τερµάτισαν στις θέσεις 9 – 16, µε την προϋπόθεση ότι
στην κατηγορία τους τερµάτισαν 51 και περισσότεροι αθλητές – αθλήτριες.
Έξοδα µετακίνησης καταβάλλονται στους συνοδούς των αθλητών-τριών σύµφωνα µε τα
παρακάτω :
α. Για τα σωµατεία που έχουν από 1-9 αθλητές-τριες συνολικά, για τους οποίους θα
καλυφθούν έξοδα µετακίνησης, τότε θα καλυφθούν τα έξοδα (100% του ποσού), ενός (1)
συνοδού.
β. Για τα σωµατεία που έχουν από 10 αθλητές-τριες και πάνω, για τους οποίους θα
καλυφθούν έξοδα µετακίνησης, θα καλυφθούν τα έξοδα (100% του ποσού), δύο (2)
συνοδών.
Για τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα :
Στα σωµατεία των αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν µία από τις 8 πρώτες
θέσεις της κατάταξης και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθµολόγησης - καταβολής
εξόδων, καταβάλλονται τα ποσά (100%) που θα αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα
της ειδικής προκήρυξης και ανάλογα µε το νοµό προέλευσης του κάθε σωµατείου.
Για τους αθλητές-αθλήτριες που θα καταλάβουν µία από τις θέσεις 9η – 12η και
θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθµολόγησης - καταβολής εξόδων, θα καταβάλλεται
το 50% των παραπάνω χρηµατικών ποσών.
Επίσης καλύπτονται τα έξοδα (100% του ποσού):
- Ενός (1) συνοδού, αν βαθµολογούνται - αξιολογούνται από ένας µέχρι δέκα (1-10)
αθλητές – τριες και
- ∆ύο (2) συνοδών, αν βαθµολογούνται - αξιολογούνται από έντεκα (11) και
περισσότεροι αθλητές – τριες.
Ο υπολογισµός των εξόδων µετακίνησης, θα γίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε συνεργασία
της διοργανώτριας Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. – Επιτροπή Ανάπτυξης.
Στις ειδικές προκηρύξεις των διασυλλογικών πρωταθληµάτων θα πρέπει να
υπολογίζονται τα ποσά που θα δικαιούνται τα σωµατεία ως έξοδα µετακίνησης, για
τους αθλητές - τριες που θα βαθµολογηθούν, υπολογίζοντας το γεύµα προς 10 ευρώ,
τη διανυκτέρευση προς 20 ευρώ και τη µετακίνηση µε τα συνήθη µέσα µεταφοράς
(ΚΤΕΛ ή ακτοπλοϊκή µετακίνηση) και σε καµία περίπτωση αεροπορικώς.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
Οι παραπάνω αναφερόµενοι οικονοµικοί όροι, είναι πιθανόν να
τροποποιηθούν µετά την ανακοίνωση της τακτικής επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. για το
2011. Πιθανές αλλαγές θα αναφέρονται στις ειδικές προκηρύξεις των
πρωταθληµάτων
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2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα: Ορίζεται από το ∆.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ένας από τους
τεχνικούς συµβούλους της ανάπτυξης. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος - ∆ιευθυντής Αγώνων
συνεργάζεται στενά µε τον Αλυτάρχη των αγώνων, όπως ορίζει ο γενικός κανονισµός
οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθληµάτων και αγώνων της οµοσπονδίας.
Για τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα: Καθήκοντα Τεχνικού Υπεύθυνου – ∆ιευθυντού
Αγώνων εκτελεί ένας εκ των τεχνικών συµβούλων της ανάπτυξης (στους οµίλους) ή ο
περιφερειακός τεχνικός υπεύθυνος ή το τεχνικός συνεργάτης της Ε.Α.Σ.- Τ.Ε. που
διοργανώνει τους αγώνες
3) α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ:
-

-

-

-

-

Όλοι οι αθλητές – τριες πρέπει 45΄ τουλάχιστον πριν από τους προκριµατικούς και
τους
αγώνες
επιλογής, να
παρουσιάζονται
στην
αίθουσα
κλήσης
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, για να δηλώσουν την παρουσία τους, προσκοµίζοντας το δελτίο
τους.
Για τους τελικούς, 30΄ τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή τους.
Στους αγώνες επιλογής των ρίψεων και των αλµάτων (τρείς προσπάθειες - εκτός από
το ύψος και το επί κοντώ), αν δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές – τριες τότε
προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ οι αµέσως επόµενοι µέχρι και το 12ο της κατάταξης.
Εποµένως όλες οι ισοπαλίες θα λύνονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς, µέχρι να
γίνει τελική κατάταξη.
Στους τελικούς των ρίψεων και των αλµάτων (εκτός από το ύψος και το επί
κοντώ ) όλοι οι αθλητές – τριες µετέχουν µε τρείς προσπάθειες και οι 8 πρώτοι
συνεχίζουν µε άλλες τρεις ( 3 ).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
έκδοσης 2008 και τις τροποποιήσεις 2010 – 2011.
Ότι δεν προβλέπεται από την εκάστοτε προκήρυξη θα ρυθµίζεται από τον
Αλυτάρχη και τον Τεχνικό Υπεύθυνο – ∆ιευθυντή αγώνων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Για τη συµµετοχή των αθλητών – τριών και τον τρόπο διεξαγωγής των
αγωνισµάτων (αριθµός σειρών – τρόπος πρόκρισης κ.λ.π.), την τελική απόφαση και
ευθύνη έχει ο Τεχνικός Υπεύθυνος - ∆ιευθυντής Αγώνων.
- Είναι δυνατή η κατάργηση προκριµατικού ή αγώνα επιλογής σε κάποιο
αγώνισµα, εφόσον δεν υπάρχει µεγάλη συµµετοχή.
Μετά τη διεξαγωγή κάθε τελικού αγωνίσµατος, οι 3 πρώτοι νικητές – τριες
πρέπει να προσέρχονται στο χώρο απονοµής των επάθλων.

β. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
Τα αγωνίσµατα των ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΩΝ διεξάγονται όλα σε ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ.
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4) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Α) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα
πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και
αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η
πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω µέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας, και το
οποίο θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή
υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση µε το δηµόσιο ή
Ν.Π.∆.∆ ιατρούς (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόµου 2725/99 και
στο σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4585/8-10-10).
Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.
Β) Οι εκάστοτε διοργανωτές των πάσης φύσεως αγώνων είναι υποχρεωµένοι να
διασφαλίσουν µε κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια τους. Γι’
αυτό πέρα από την παρουσία γιατρού θα πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες
ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής
των αγωνισµάτων.
5) ΕΛΕΓΧΟΣ DOPING:
1) Οι αθλητές που διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, υπόκεινται σε έλεγχο
ντόπινγκ εντός και εκτός αγώνων.
2) Η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ εντός αγώνων, Πανελληνίου ή τοπικού
επιπέδου, δίνεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
3) Στα πανελλήνια πρωταθλήµατα Ανδρών-Γυναικών, Νέων (Α/Γ), Εφήβων-Νεανίδων
και Παίδων-Κορασίδων θα γίνεται έλεγχος DOPING, σύµφωνα µε τους όρους και τις
διατάξεις της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κλασικού Αθλητισµού (I.A.A.F).
4) Η διαδικασία επιλογής των αθλητών που θα υποβληθούν σε έλεγχο, γίνεται από το
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και σύµφωνα πάντοτε µε τον ισχύοντα κανονισµό της I.A.A.F.
6) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
Κατά την εκφώνηση των αποτελεσµάτων θα πρέπει τουλάχιστον για τους 8 πρώτους
νικητές να εκφωνούνται το ονοµατεπώνυµο του αθλητή και ο σύλλογος του.
7) ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες στην σωστή διοργάνωση ενός αγώνα είναι η
αίθουσα κλήσης. Έτσι η λειτουργία της θα χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:
1. Η υπηρεσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Υπεύθυνο –
∆ιευθυντή Αγώνων, από την προηγούµενη ηµέρα, να ελέγξουν τις δηλώσεις
συµµετοχής των σωµατείων. Στη συνέχεια θα γράφονται στα πινάκια οι αθλητές –
τριες που θα παρουσιάζονται στην αίθουσα κλήσης. Όταν πρόκειται για δροµικά
αγωνίσµατα, οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης, θα συνεργάζονται µε τον Τεχνικό
Υπεύθυνο –∆ιευθ. αγώνων για τον καθορισµό των σειρών και τον τρόπο πρόκρισης.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε παράγοντα ή προπονητή στην αίθουσα
κλήσης εκτός από τον επίσηµο εκπρόσωπο του συλλόγου.
3. Ειδικά για την αίθουσα κλήσης θα πρέπει να υπάρχει «κριτής αίθουσας κλήσης»
που να τηρεί τα παραπάνω.

38

39

4. Οι δηλώσεις των συλλόγων για τις σκυτάλες θα γίνονται µόνο από τον εκπρόσωπο
του συλλόγου.
5. Σε χώρο της αίθουσας κλήσης ειδικά διαµορφωµένο οι εκπρόσωποι των σωµατείων
θα µπορούν να καταθέτουν γραπτώς αίτηση προς τον τεχνικό υπεύθυνο των
αγώνων, για εξέταση τυχόν παραλήψεων (π.χ. δηλωµένος αθλητής που δεν
υπάρχει ο αριθµός του) ή άλλων προβληµάτων, την παραµονή των αγώνων.
8) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Τα αποτελέσµατα των αγώνων:
1. Θα πρέπει να εµφανίζονται σε ευκρινές και προσιτό σηµείο για να τα βλέπουν οι
ενδιαφερόµενοι.
2. Αποτελέσµατα θα µπορεί να παίρνει µόνο ο εκπρόσωπος του συλλόγου.
9) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
Την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης των αγώνων (και όταν αυτό είναι δυνατόν) θα
γίνεται τεχνική σύσκεψη για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων. Στην τεχνική
σύσκεψη θα συµµετέχουν :
1. Ο εκπρόσωπος του ∆.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ως πρόεδρος.
2. Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.
3. Ο τεχνικός υπεύθυνος – διευθυντής αγώνων.
4. Ο Αλυτάρχης.
5. Ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
6. Ο αντίστοιχος εθνικός προπονητής.
7. Ο τεχνικός διευθυντής - Γυµνασίαρχος
8. Ο τεχνικός σύµβουλος της τοπικής Ε.Α.Σ.
9. Ο πρόεδρος των κριτών της περιοχής που γίνεται το πρωτάθληµα.
10. Ο επί κεφαλής των υπαλλήλων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
10) ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :
Η Επιτροπή Ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των διασυλλογικών και πανελληνίων
αγώνων αποτελείται από υπηρεσιακά µέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής
υπηρεσίας, µε πρόεδρο ένα µέλος του ∆.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που µπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για
διαφόρους λόγους, (αντικανονική συµµετοχή, µε βάση τη γενική ή την ειδική προκήρυξη ή
το γενικό κανονισµό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθληµάτων και αγώνων), θα γίνεται
έλεγχος και µετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου.
Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:
Α) ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. Ο αθλητής – τρια τιµωρείται µε ένα (1) χρόνο αποκλεισµό από όλες τις διοργανώσεις.
2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθµούς, που κέρδισε ο αθλητής – τρια στο
συγκεκριµένο πρωτάθληµα, σε όλα τα αγωνίσµατα που συµµετείχε.
Στις σκυταλοδροµίες, χάνει όλους τους βαθµούς του αγωνίσµατος
3. Ο σύλλογος του τιµωρείται επιπλέον και µε αφαίρεση είκοσι (-20) βαθµών, από το
σύνολο των βαθµών των διασυλλογικών πρωταθληµάτων.
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Β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. Ο αθλητής – τρια τιµωρείται µε ένα (1) χρόνο αποκλεισµό από όλες τις διοργανώσεις.
2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθµούς, που κέρδισε ο αθλητής – τρια στο
συγκεκριµένο πρωτάθληµα, σε όλα τα αγωνίσµατα που συµµετείχε.
Στις σκυταλοδροµίες, χάνει όλους τους βαθµούς του αγωνίσµατος.
3. Ο σύλλογος του τιµωρείται επιπλέον και µε αφαίρεση είκοσι (-20) βαθµών, από τη
συνολική βαθµολογία του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος. Ειδικά για το Πανελλήνιο
πρωτάθληµα δρόµου σε ανώµαλο έδαφος αφαιρούνται 100 (-100) βαθµοί.
4. Εάν δεν έχει βαθµούς στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα για να του αφαιρεθούν, τότε
του αφαιρούνται εκατό (100) βαθµοί από το σύνολο των βαθµών των διασυλλογικών
πρωταθληµάτων.
Εάν όµως έχει π.χ. µόνο 5 βαθµούς στο συγκεκριµένο πανελλήνιο πρωτ/µα, τότε
του αφαιρούνται αυτοί οι 5 βαθµοί και του αφαιρούνται και άλλοι 75 από το σύνολο
των βαθµών των διασυλλογικών πρωταθληµάτων.
(Υπολογίζουµε µε µια αναλογία ότι, 1 βαθµός πανελληνίου αντιστοιχεί µε 5 βαθµούς
διασυλλογικών).
Ειδικά σε περίπτωση
ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ και ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ, θα ισχύουν όσα
αναφέρονται αντίστοιχα παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 και επιπλέον θα
ισχύουν ακόµα οι παρακάτω κυρώσεις, για κάθε αντικανονική συµµετοχή:
Γ) ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1)….
2)….
3) θα αφαιρούνται εκατό (-100) βαθµών από το σύνολο των βαθµών των
διασυλλογικών πρωταθληµάτων που συγκέντρωσε το σωµατείο την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο.
∆) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1)….
2)….
3) Το σωµατείο θα µηδενίζεται και στις δύο κατηγορίες των αθλητών –
αθλητριών του πρωταθλήµατος και εποµένως δε θα παίρνει κανένα βαθµό στο
σύνολο των αγωνισµάτων αυτού του πρωταθλήµατος.
4) Εάν το σωµατείο έχει λιγότερους από 20 βαθµούς, τότε του αφαιρούνται οι
βαθµοί του πανελληνίου πρωτ/τος και επιπλέον του αφαιρούνται και από το σύνολο
των διασυλλογικών πρωτ/των,
τόσοι βαθµοί όσοι είναι απαραίτητοι για να
συµπληρώσει συνολικά, 100 βαθµούς διασυλλογικών (αναλογία: 1 βαθµός
πανελληνίου αντιστοιχεί σε 5 βαθµούς διασυλλογικών) π.χ.
α) εάν έχει 25 βαθµούς στο πανελλήνιο, τότε του αφαιρούνται όλοι αφού το σωµατείο
µηδενίζεται.
β) εάν έχει 2 βαθµούς στο πανελλήνιο, τότε του αφαιρούνται οι 2 βαθµοί και επιπλέον
του αφαιρούνται και 90 βαθµοί διασυλλογικών.
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Ε) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ), ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
Μετά το τέλος των αγώνων οι διοργανώτριες Ε.Α.Σ.-Τ.Ε. υποχρεούνται, εάν
υπάρχουν ακυρώσεις, να τις στέλνουν στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - Επιτροπή ανάπτυξης, για να
επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

Με αθλητικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Βασίλης Σεβαστής

Παναγιώτης ∆ηµάκος

Συνηµµένα: Πίνακες βαθµολόγησης αγωνισµάτων ΠΠ – ΠΚ Β΄ (Πολύαθλα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.:
• Υψηλού αθλητισµού
• Ε.Σ.Τ.Α.
• Αγώνων
• Τύπου
• Λογιστήριο
• Στατιστική υπηρεσία
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