.Δ.Γ.Α. - ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Αξκ. Τπάι: Μαίξε Παλαγηψηαθε
Σει: 210 9323976

Αζήλα, 8 Φεβξνπαξίνπ 2012
Αξηζκ. Πξση. 409

Πξνο:
Δ.Α.. – Σ.Δ. .Δ.Γ.Α...
(Γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζσκαηείσλ ηνπο )

ΓΔΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ
ΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2012
Ο χλδεζκνο Διιεληθψλ Γπκλαζηηθψλ & Αζιεηηθψλ σκαηείσλ (.Δ.Γ.Α..), ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο: ηνπ Ν.2725/1999, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3057/02 (ΦΔΚ 239-10/10/02), ηελ
Τ.Α. 19514/2005 (ΦΔΚ 648 - Β΄- 16/5/05), ην θαηαζηαηηθφ ηεο νκνζπνλδίαο, ην γεληθφ
θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ θαη ηέινο ησλ δηεζλψλ
θαλνληζκψλ ηεο IAAF, εθδίδεη γηα κηα αθφκα ρξνληά ηε ΓΔΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ
ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2012.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΗΛΙΚΙΔ ΣΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ 2012:
Οη ειηθίεο ησλ αζιεηψλ – ηξηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο είλαη νη παξαθάησ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΜΙΝΙ ΠΠ - ΜΙΝΙ ΠΚ
ΠΑΜΠΑΙΓΔ Β΄- ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Β΄
ΠΑΜΠΑΙΓΔ Α΄- ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α΄
ΠΑΙΓΔ – ΚΟΡΑΙΓΔ
ΔΦΗΒΟΙ - ΝΔΑΝΙΓΔ
ΝΔΟΙ - ΝΔΔ
ΑΝΓΡΔ - ΓΤΝΑΙΚΔ

ΗΛΙΚΙΔ
9 - 10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 22
20 θαη άλσ

ΔΣΗ ΓΔΝΝΗΗ
2001- 2002 - 2003
1999 – 2000
1997 – 1998
1995 – 1996
1993 – 1994
1990 – 1992
1992 θαη κεγαιχηεξνη - εο

2

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Β΄

ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ
Σα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ζα δηεμάγνληαη κε ηε κέξηκλα θαη ηελ επζχλε ησλ
Δ.Α..-Σ.Δ. θαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ .Δ.Γ.Α..
Σα Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα απνηεινύλ πξόθξηζε θαη ζπλέρεηα γηα ηα
Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. Η πξόθξηζε θαη ζπλέρεηα αθνξά όια αλεμαηξέησο ηα
αληίζηνηρα αγσλίζκαηα, αλεμάξηεηα από ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο ηνπο
(απνζηάζεηο – βάξε νξγάλσλ – ύςε εκπνδίσλ).
Μεηά απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο αλάπηπμεο θαη απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Γ.Α..
κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ φκηινη θαη ζε εθείλα ηα πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζε
επίπεδν Δ.Α..
Δίλαη επίζεο δπλαηόλ ε δηεμαγσγή δύν δηαζπιινγηθώλ πξσηαζιεκάησλ ζε έλα
θνηλό νξγαλσηηθό.
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ θαζνξίδνληαη ζην θεληξηθφ αγσληζηηθφ
πξφγξακκα ηνπ .Δ.Γ.Α.. Γελ επηηξέπεηαη θακία αιιαγή εκεξνκελίαο, εθηφο εάλ δεηεζεί
εγγξάθσο απφ ην .Δ.Γ.Α.. - Δπηηξνπή Αλάπηπμεο εηδηθή άδεηα αιιαγήο ηεο εκεξνκελίαο
θαη απηή εγθξηζεί.
Όια ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ ΠΠ/ΠΚ Α΄- Π/Κ θαη Α/Γ, πξέπεη
απαξαίηεηα λα δηεμάγνληαη κε θψην – θίληο.
Όζεο δηνξγαλψηξηεο Δ.Α.. – Σ.Δ. δελ έρνπλ θψην – θίληο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
.Δ.Γ.Α.. - Δπηηξνπή Αλάπηπμεο ζα πξνγξακκαηίδνληαη ρξνληθά νη αγψλεο ηνπο, ψζηε λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζεί θψην – θίληο απφ γεηηνληθή Δ.Α.. ή απφ ην
.Δ.Γ.Α..
1. ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ:
Γηεμάγεηαη ζε
ελληά (9) νκίινπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη
ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α..
Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ζα νινθιεξψλεηαη ζε δχν (2) θχθινπο (πξσί
– απφγεπκα ή απφγεπκα – πξσί).
1
2

3
4
5
6
7
8
9

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ΓΡΑΜΑ – ΔΡΡΔ – ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ – ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ – ΠΙΔΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΔΡΔΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ
ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ - ΗΠΔΙΡΟ- ΠΔΡΙΦ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΑΝΑΣΟΛ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ– ΚΔΡΚΤΡΑ – ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
ΠΔΙΡΑΙΑ - ΒΟΙΧΣΙΑ / ΔΤΒΟΙΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΚΤΚΛΑΓΔ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΛΔΒΟ
ΥΙΟ / ΑΜΟ
ΓΧΓΔΚΑΝΗΑ
ΚΡΗΣΗ

2

3

2. ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ:
Γηεμάγεηαη ζε δεθαηξείο (13) νκίινπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη
ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α..
Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ζα νινθιεξψλεηαη ζε έλα ή δχν ην πνιχ
θχθινπο (πξσί – απφγεπκα ή απφγεπκα – πξσί)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝ. – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝ. – ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΠΔΛΟΠΟΝ.
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
ΔΡΡΔ - ΓΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΘΡΑΚΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΔΡΡΔ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ - ΒΟΙΧΣΙΑ / ΔΤΒΟΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΠΔΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΙΡΑΙΑ
ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΠΙΔΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ
ΗΠΔΙΡΟ - ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ – ΚΔΡΚΤΡΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΗΠΔΙΡΟ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ – ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΔΡΔΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΔΒΟ
ΥΙΟ / ΑΜΟ
ΚΤΚΛΑΓΔ
ΓΧΓΔΚΑΝΗΑ
ΚΡΗΣΗ

3. ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄:
Γηεμάγεηαη ζε δεθαηέζζεξηο (14) νκίινπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη
ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α..
Σν σξνιόγην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νινθιεξώλεηαη ζε έλα θύθιν.
1
2
3
4
5
6

ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ - ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ - ΘΡΑΚΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΓΡΑΜΑ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ - ΒΟΙΧΣΙΑ / ΔΤΒΟΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΠΔΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΙΡΑΙΑ
ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ – ΔΡΡΔ - ΠΙΔΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ

3

4

7
8
9
10
11
12
13
14

ΗΠΔΙΡΟ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΚΔΡΚΤΡΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΗΠΔΙΡΟ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΔΡΔΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΔΒΟ
ΥΙΟ / ΑΜΟ
ΚΤΚΛΑΓΔ
ΓΧΓΔΚΑΝΗΑ
ΚΡΗΣΗ

4. ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΤΝΘΔΣΧΝ ΑΓΧΝΙΜΑΣΧΝ
ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ:
Γηεμάγεηαη ζε ηξεηο (3) νκίινπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζπκκεηέρνπλ
φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α..
Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ζα νινθιεξψλεηαη γηα ηνπο Π – Κ ζε δχν ην
πνιχ θχθινπο (πξσί – απφγεπκα ή απφγεπκα – πξσί) θαη γηα ηνπο Α – Γ ζε ηξεηο θχθινπο.
Δ.Α.

ΟΜΙΛΟ
1

ΔΡΡΔ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ΓΡΑΜΑ
ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΔΡΡΔ

2

ΑΝATΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ – ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΙΔΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΔΡΔΑ – ΒΟΙΧΣΙΑ / ΔΤΒΟΙΑ
ΗΠΔΙΡΟ – ΚΔΡΚΤΡΑ – ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝATΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ

3

ΠΔΙΡΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ – ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛ/ΝΗΟ – ΠΔΡΙΦ. ΠΔΛ/ΝΗΟΤ – ΑΝΑΣ. ΠΔΛ/ΝΗΟ
- ΛΔΒΟ - ΥΙΟ / ΑΜΟ - ΚΤΚΛΑΓΔ ΓΧΓΔΚΑΝΗΑ - ΚΡΗΣΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΙΡΑΙΑ

4

5

5. ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄
«ΠΟΛΤΑΘΛΑ»

Γηεμάγεηαη ζε έληεθα (11) νκίινπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη
ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α..
Σν σξνιόγην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νινθιεξώλεηαη ζε έλα θύθιν.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΙΔΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΛΛΑ / ΚΙΛΚΙ
ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝ - ΠΔΡΙΦ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΠΔΛΟΠΟΝ. ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ - ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΠΔΙΡΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΚΤΚΛΑΓΔ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΠΔΙΡΑΙΑ
ΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ΓΡΑΜΑ – ΔΡΡΔ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ – ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΒΟΙΧΣΙΑ / ΔΤΒΟΙΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΗΠΔΙΡΟ - ΚΔΡΚΤΡΑ
Γηνξγαλψηξηα Δ.Α.: ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΛΔΒΟ
ΥΙΟ / ΑΜΟ
ΓΧΓΔΚΑΝΗΑ
ΚΡΗΣΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ:
► Σα ζηάδηα δηεμαγσγήο φισλ ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζα νξίδνληαη κεηά
απφ ζπλεξγαζία ηνπ .Δ.Γ.Α..- Δπηηξνπή Αλάπηπμεο θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο Δ.Α..- Σ.Δ.
Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζηαδίσλ ζα ιεθζεί σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα νη ιηγφηεξεο δπλαηέο
κεηαθηλήζεηο γηα ηα ζσκαηεία θαη θπζηθά ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη νη νξγαλσηηθέο
πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο.

5

6

6. ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β΄
ΓΙΔΞΑΓΔΣΑΙ Δ ΓΤΟ ΦΑΔΙ (Α΄ θαη Β΄)
► Α΄ ΦΑΗ: Πεξηιακβάλεη ΔΝΑ αγώλα «ΠΟΛΤΑΘΛΑ»
(Αγψλεο Δ.Α..-Σ.Δ).
Γηεμάγεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο Δ.Α.. – Σ.Δ. ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ νκίισλ (ρσξίο
θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο). πκκεηέρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α..
ε θάζε φκηιν ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζσκαηεία (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ
πνπ απηφ δελ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο, νπφηε κπνξεί λα δηεμαρζεί φκηινο
θαη κε ηε ζπκκεηνρή ελφο κφλν ζσκαηείνπ).
-

Αγσλίζκαηα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ΠΟΛΤΑΘΛΟ:

-

Γξφκνη: 60 – 1.000 – 60 Δκπ. – 2.000 Βάδελ

-

Άικαηα: Ύςνο – Μήθνο

-

Ρίςεηο: θαίξα – Μπαιάθη (200 γξ.)

-

Σα ζσκαηεία ζπκκεηέρνπλ κε απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ – αζιεηξηψλ.

-

ηνλ αγψλα ν θάζε αζιεηήο – αζιήηξηα επηιέγεη θαη αγσλίδεηαη ζε ηξία (3) αγσλίζκαηα.
Δπηιέγεη ππνρξεσηηθά έλα αγψληζκα απφ θάζε θαηεγνξία:
Έλα δξφκν, έλα άικα θαη κία ξίςε.
π.ρ.

60 – Ύςνο – θαίξα ή
1.000 – Μήθνο – Μπαιάθη

ΗΜΔΙΧΗ: Οη νξγαλψηξηεο Δ.Α.., κεηά απφ ζπλεξγαζία θαη έγθξηζε απφ ην
.Δ.Γ.Α.. – Δπηηξνπή Αλάπηπμεο, αλαθνηλψλνπλ ην πξφγξακκα ησλ αγσληζκάησλ καδί κε
ηελ πξνθήξπμε θαη ηα ζσκαηεία – αζιεηέο επηιέγνπλ ηα αγσλίζκαηα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ
αλάινγα κε ην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε επζχλε ηνπ
ηερληθνχ ζπκβνχινπ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο
δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ.
-

Καζηεξψλεηαη αγσληζηηθή βαζκνινγία νκαδηθήο θαηάηαμεο θαη νκαδηθή απνλνκή
επάζισλ γηα θάζε θαηεγνξία, αθνχ ηα ΠΟΛΤΑΘΛΑ ζε απηέο ηηο ειηθίεο αληηκεησπίδνληαη
σο νκαδηθφ αγψληζκα. 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 ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο αγσληζηηθήο βαζκνινγίαο θάζε ζσκαηείνπ (κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη ηνπιάρηζηνλ 5 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε)
πξνζηίζεληαη νη βαζκνί επίδνζεο ησλ δέθα (10) θαιχηεξσλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ ηνπ
ζε θάζε θαηεγνξία.
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-

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζπλνιηθή βαζκνινγία γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ ζσκαηείσλ
θαη ε απνλνκή ησλ επάζισλ ζηα ΔΞΙ πξψηα 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
αζιεηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ ζσκαηείνπ ζηνπο
ΠΠ Β΄. ηηο ΠΚ Β΄ δελ βαζκνινγείηαη, αθνχ δελ έρεη 5 ηνπιάρηζηνλ αζιήηξηεο.
Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 9 ΠΠ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη βαζκνί ησλ 9 αζιεηψλ θαη ην
ζχλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ ζσκαηείνπ ζηνπο ΠΠ Β΄.
Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 10 ΠΠ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη βαζκνί ησλ 10 αζιεηψλ θαη
ην ζχλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ ζσκαηείνπ ζηνπο ΠΠ Β΄.
Έρεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε 15 ΠΚ Β΄ θαη 3 ΠΠ Β΄= Πξνζηίζεληαη νη βαζκνί ησλ 10
ΚΑΛΤΣΔΡΧΝ αζιεηξηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπο απνηειεί ηελ αγσληζηηθή βαζκνινγία ηνπ
ζσκαηείνπ ζηηο ΠΚ Β΄. ηνπο ΠΠ Β΄ δελ βαζκνινγείηαη, αθνχ δελ έρεη 5 ηνπιάρηζηνλ
αζιεηέο.
- Η αγσληζηηθή βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζσκαηείσλ θαη ηελ
νκαδηθή απνλνκή ησλ επάζισλ. Γελ έρεη ζρέζε κε ηελ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ησλ ζσκαηείσλ,
γηα ηελ νπνία αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηε ζειίδα 34.
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► Β΄ ΦΑΗ: «ΑΓΧΝΔ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ή Δ.Α../Σ.Δ. – .Δ.Γ.Α..»:
Δίλαη αγψλεο αηνκηθψλ αγσληζκάησλ, δξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο θ.ι.π.
Οη αγώλεο ηεο Β΄ θάζεο δηνξγαλώλνληαη:
1) Από ηα ΧΜΑΣΔΙΑ, κε ηελ απαξαίηεηε θπζηθά έγθξηζε ησλ Δ.Α..- Σ.Δ.
2*) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα δηνξγαλώλνληαη από ηηο Δ.Α.. –
Σ.Δ. ή από ην .Δ.Γ.Α..
Σξφπνο δηεμαγσγήο ηεο Β΄ Φάζεο:
α) ε θάζε αγψλα ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο – ηξηέο απφ 2 ηνπιάρηζηνλ ζσκαηεία (εθηφο
ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηφ δελ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, νπφηε κπνξεί λα
δηεμαρζνχλ αγψλεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή αζιεηψλ – ηξηψλ απφ έλα κφλν ζσκαηείν).
Γεκηνπξγείηαη έηζη, έλα αγσληζηηθό ζύζηεκα 2 ηνπιάρηζηνλ ή θαη
πεξηζζόηεξσλ αγώλσλ.
β) ηα πξνγξάκκαηα απηψλ ησλ αγψλσλ, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν
αγσλίζκαηα ΠΠ–ΠΚ Β΄ ή λα εκπινπηίδνληαη θαη απφ αγσλίζκαηα άιισλ θαηεγνξηψλ.
γ) Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ αγψλεο πνπ απεπζχλνληαη βαζηθά ζηνπο αζιεηέο –
ηξηέο ηεο θαηεγνξίαο ΠΠ–ΠΚ Β΄, κπνξνχλ επίζεο νξηζκέλα αγσλίζκαηα απηήο ηεο
θαηεγνξίαο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ,
δηαζπιινγηθψλ ή θαη άιισλ αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα ζσκαηεία, ηηο Δ.Α.. ή ην
.Δ.Γ.Α.. (εθηφο θπζηθά απφ ηα αμηνινγεκέλα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ησλ
πνιχαζισλ ΠΠ-ΠΚ Β΄ θαη ησλ αηνκηθψλ αγσληζκάησλ ΠΠ-ΠΚ Α΄, πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη
νη ΠΠ-ΠΚ Β΄).
Γηα ηνπο αζιεηέο–ηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά ηα αγσλίζκαηα, ζα
ππνινγίδεηαη αξηζκεηηθά ε ζπκκεηνρή ηνπο ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 2
δηαθνξεηηθνχο αγψλεο θαη λα βαζκνινγεζνχλ – αμηνινγεζνχλ αλάινγα ηα ζσκαηεία
ηνπο.
δ) Απφ φινπο ηνπο αγψλεο ηεο Β΄ θάζεο ΠΠ-ΠΚ Β΄, ΜΟΝΟ ΔΝΑ αγώλαο (γηα
θάζε Δ.Α.. – Σ.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ 2* θαη κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο
δηνξγαλψηξηαο Δ.Α..-Σ.Δ. θαη απφθαζε ηνπ .Δ.Γ.Α.. ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο
αγψλεο πνπ αλαθέξεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ .Δ.Γ.Α.., άξζξν 8 – παξάγξαθνο 7β
(δηθαίσκα ςήθνπ ζσκαηείσλ). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγψλαο (πνπ ζα ππνινγίδεηαη ζην
δηθαίσκα ςήθνπ) κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζε νκίινπο δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ, (επεηδή δελ
θαιχπηνληαη απφ ην .Δ.Γ.Α.. έμνδα κεηαθίλεζεο), αιιά ην θάζε ζσκαηείν ζα
εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ςήθνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα κφλν φκηιν – πφιε.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί κε θάζε ηξφπν ε εγθπξφηεηα θαη ε αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ αγψλα
ζα πξέπεη:
1) Να πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ Δ.Α.. θαη λα δεηείηαη ε έγθξηζε δηεμαγσγήο ηνπ απφ
ην .Δ.Γ.Α.. ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα λσξίηεξα απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ.
2) Να δηαζθαιίδεηαη θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο
Δ.Α.., ηνπιάρηζηνλ είθνζη εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ.
Όινη νη ππφινηπνη αγψλεο ηεο Β΄ θάζεο (ΠΠ-ΠΚΒ΄) δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη δε ζα ππνινγίδνληαη ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
Θα ππνινγίδνληαη κφλν γηα ηε βαζκνινγία – αμηνιφγεζε ησλ ζσκαηείσλ.
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Σν θάζε ζσκαηείν ΑΞΙΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Με ΠΔΝΣΔ (5) βαζκνχο: Δάλ ζπκκεηάζρεη, κε 5 - 9 αζιεηέο – ηξηεο ζπλνιηθά, ζε
δύν (2) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνύο αγώλεο ηεο Β΄ θάζεο (Ο θάζε αζιεηήο
πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγψλεο γηα λα ππνινγίδεηαη ζηελ
αμηνιφγεζε. Γελ είλαη απαξαίηεην θαη νη 5 – 9 αζιεηέο - ηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηνπο ίδηνπο αγψλεο).
Με ΓΔΚΑ (10) βαζκνχο: Δάλ ζπκκεηάζρεη, κε 10 - 14 αζιεηέο – ηξηεο ζπλνιηθά, ζε
δύν (2) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνύο αγώλεο ηεο Β΄ θάζεο (Ο θάζε αζιεηήο
πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγψλεο γηα λα ππνινγίδεηαη ζηελ
αμηνιφγεζε. Γελ είλαη απαξαίηεην θαη νη 10 - 14 αζιεηέο - ηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηνπο ίδηνπο αγψλεο).
Με ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) βαζκνχο: Δάλ ζπκκεηάζρεη, κε 15 ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο –
ηξηεο ζπλνιηθά, ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνύο αγώλεο ηεο Β΄ θάζεο (Ο
θάζε αζιεηήο
πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγψλεο γηα λα
ππνινγίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε. Γελ είλαη απαξαίηεην θαη νη 15 αζιεηέο - ηξίεο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ίδηνπο αγψλεο).
Παξάδεηγκα ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ελφο ζσκαηείνπ:
- Έλα ζσκαηείν ζπκκεηέρεη κε 2 αζιεηέο (ηνπο νπνίνπο ζην παξάδεηγκά καο
ηνπο νλνκάδνπκε 1 θαη 2) ζηνλ Α αγψλα θαη κε ηνπο ίδηνπο αζιεηέο (1-2) θαη ζην Β
αγψλα. Δπίζεο ζπκκεηέρεη κε ηνπο 2 πξνεγνχκελνπο αζιεηέο (1–2), αιιά θαη κε 4
αθφκα επηπιένλ αζιεηέο (ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπκε 3–4–5–6) ζην Γ θαη Γ αγψλα
θαη κε 5 αθφκα αζιεηέο (ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπκε (7-8-9-10-11), νη νπνίνη φκσο
ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ ζε έλα αγψλα ην Γ.
Α αγψλαο = 1-2
Β αγψλαο = 1-2
Γ αγψλαο = 1-2-3-4-5-6
Γ αγψλαο = 1-2-3-4-5-6 -7-8-9-10-11
Σν ζσκαηείν απηφ ζα αμηνινγεζεί κε 5 βαζκνύο, αθνχ ζπκκεηείρε ζε 2
ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνύο αγώλεο κε 6 ζπλνιηθά αζιεηέο – ηξηεο (ηνπο
νλνκαδφκελνπο ζην παξάδεηγκα 1-2-3-4-5-6).
Οη 5 αζιεηέο (7-8-9-10-11) ηνπ ζσκαηείνπ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ΜΟΝΟ ζηνλ
αγψλα Γ (επνκέλσο ζε έλα αγψλα), δελ ππνινγίδνληαη ζην γεληθφ αξηζκεηηθφ ζχλνιν
θαη δελ βαζκνινγείηαη- αμηνινγείηαη γηα απηνχο ηνπο αζιεηέο ην ζσκαηείν.
- Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ππνινγηζηεί έλαο αζιεηήο ζηελ
αξηζκεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα αμηνινγεζεί αλάινγα ην
ζσκαηείν, είλαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ αγώλεο ηεο Β΄ θάζεο.
Οη αγψλεο ηεο Β΄ θάζεο γηα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εηήζηα αμηνιφγεζε
ησλ ζσκαηείσλ πξέπεη:
1) Να δηεμάγνληαη απφ 1/10/2011 κέρξη θαη 29/9/2012.
2) Οη πξνθεξχμεηο, ηα πηλάθηα θαη ηα απνηειέζκαηα λα ζηέιλνληαη, κέζσ ησλ Δ.Α..
ζην .Δ.Γ.Α..
3) Σα ζσκαηεία ζα θαηαζέηνπλ ζηηο Δ.Α.. θαηαζηάζεηο κε ηηο ζπκκεηνρέο ησλ
αζιεηψλ ηνπο ζε απηνχο ηνπο αγψλεο. Οη Δ.Α.. κεηά απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν κε επζχλε
ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ, ζα ππνβάινπλ κε επίζεκε αιιεινγξαθία ζην .Δ.Γ.Α.. ηηο
αξηζκεηηθέο ζπκκεηνρέο θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ ζσκαηείσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.
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7. ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΙΝΙ ΠΠ/ΠΚ
-

ηελ θαηεγνξία απηή εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ηεο IAAF:«Kid’s Athletics –
Αζιεηηζκφο γηα κηθξά παηδηά». ην πξφγξακκα κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ
κηθξφηεξα αιιά θαη κεγαιχηεξα παηδηά (7-12 εηψλ).

-

Σν πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηα αγσλίζκαηα ηνπ θιαζηθνχ
αζιεηηζκνχ, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη δεκνθηιή ηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, κέζα απφ
ηελ εθαξκνγή αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νκαδηθνχ ραξαθηήξα ζε κνξθή παηρληδηνχ.

-

Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη απφ ηα ζσκαηεία, αξρηθά ζηελ θαζεκεξηλή εθγχκλαζε
ησλ αζιεηψλ ηνπο αιιά θαη κε εζσηεξηθέο αγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θάζε
ζσκαηείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ζσκαηείσλ ζηελ
πεξηνρή επζχλεο ηεο Δ.Α..

-

Ο .Δ.Γ.Α.. θαη νη Δ.Α.. – Σ.Δ. ζπληνλίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

-

Η ρξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φιν ην ρξφλν, κε
πξνηεξαηφηεηα θπζηθά ηελ πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα δεκνηηθά ζρνιεία.

-

Σν εηδηθφ αζιεηηθφ πιηθφ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην πξνκεζεχνληαη
ζηαδηαθά νη Δ.Α.. – Σ.Δ κέζσ ηνπ .Δ.Γ.Α. θαη ζα ην δηαζέηνπλ δηαδνρηθά ζηα
ζσκαηεία ηνπο.

-

πζηήλεηαη ζην πξφγξακκα φισλ ησλ αγψλσλ ζηίβνπ θαη φπνπ θπζηθά απηφ είλαη
ρξνληθά εθηθηφ, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην :«Kid’s
Athletics – Αζιεηηζκφο γηα κηθξά παηδηά».
- ε αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηηο Δ.Α.. θαη ηα ζσκαηεία (πεξηθεξεηαθνχο,
ηνπηθνχο επψλπκνπο θ.ι.π.) επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηψλ – ηξηψλ ηεο
θαηεγνξίαο ΜΙΝΙ ΠΠ–ΠΚ (9-11εηψλ) θαη ζε αηνκηθά αγσλίζκαηα αληίζηνηρα ηεο ειηθίαο
ηνπο (50 – 1.000 – ΤΦΟ - ΜΗΚΟ – ΜΠΑΛΑΚΙ – 4 Υ 50).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ
Σα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ζα δηεμάγνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη ηε
κέξηκλα ηεο Δ.Α.. ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε δηνξγάλσζή ηνπο.
Μεηέρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηνπ .Δ.Γ.Α.., εθ’ φζνλ έρνπλ αζιεηέο – ηξηεο πνπ
δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ηνπ θάζε
πξσηαζιήκαηνο.
Σα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα είλαη ηα παξαθάησ:
1. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ
2. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΝΔΧΝ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ
3. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΔΦΗΒΧΝ – ΝΔΑΝΙΓΧΝ
4. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ
5. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄- ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄
6. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΓΡΟΜΟΤ Δ ΑΝΧΜΑΛΟ ΔΓΑΦΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ (ΔΚΣΟ ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄)
7. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΙΒΟΤ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΙΑ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ
Θα ηζρχνπλ φξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ησλ
αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ:
► Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΞΟΓΧΝ:
►Β) ΠΡΙΜΟΓΟΣΗΗ ΤΦΗΛΧΝ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΙΓΟΔΧΝ
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ΚΑΙ

ΠΡΟΚΡΙΗ

ΓΙΑ

ΣΑ
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ΟΡΙΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ
Α) Θα ηζρχνπλ φξηα ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ
ΔΞΟΓΧΝ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ησλ αληίζηνηρσλ
θαηεγνξηψλ.
Β) ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1) ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΠ – ΠΚ Α΄:
ηα αγσλίζκαηα ησλ ζθπηαινδξνκηψλ 4 Υ 80 κ. – 4 Υ 300 κ. δελ ππάξρνπλ όξηα πξνϋπνζέζεηο πξόθξηζεο
2) ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Π/Κ – Δ/Ν – ΝΔΧΝ – Α/Γ
ε φια ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα ησλ παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ 2012 ζα
ΙΥΤΟΤΝ ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ – ηξηψλ.
ΠΑΙΓΩΝ:
ΟΚΣΑΘΛΟ - 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400 κ.
ΚΟΡΑΙΓΩΝ: 2.000 Φ.Δ. - ΔΠΣΑΘΛΟ - 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400 κ.
ΔΦΗΒΩΝ: 10.000κ - 110 κ. ΔΜΠΟΓΙΑ – ΓΔΚΑΘΛΟ – 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400κ.
ΝΔΑΝΙΓΩΝ: 3.000 κ. – 3.000 κ. Φ.Δ. - ΔΠΣΑΘΛΟ - 4Υ100 κ. – 4Υ400 κ.
ΝΔΩΝ:
ΝΔΔ:

20.000 κ ΒΑΓΗΝ - 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400 κ.
3.000 κ Φ.Δ. - 20.000 κ ΒΑΓΗΝ - 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400 κ.

ΑΝΓΡΩΝ:

20.000 κ. ΒΑΓΗΝ - 50.000 κ. ΒΑΓΗΝ - 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400 κ.

ΓΤΝΑΙΚΩΝ:. 3.000 κ. Φ.Δ - 20.000 κ. ΒΑΓΗΝ - 4 Υ 100 κ. – 4 Υ 400 κ.
→ ΗΜΔΙΧΗ 1) ηα παξαπάλσ αγσλίζκαηα ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλν
αξηζκφ αζιεηψλ θαη νκάδσλ ζθπηαινδξνκηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ρσξίο φξην, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή δηεμαγσγή ηνπ αγσλίζκαηνο.

► 2) Ο .Δ.Γ.Α.. έρεη νξίζεη, γηα ηα αγσλίζκαηα ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ θαη
ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο ΔΦΗΒΧΝ, εηδηθά φξηα πξφθξηζεο ηα
νπνία ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ νη αζιεηέο κε ηα φξγαλα ηεο θαηεγνξίαο ΔΦΗΒΧΝ ή
αληίζηνηρα φξηα πξφθξηζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ νη αζιεηέο κε ηα φξγαλα ηεο
θαηεγνξίαο ΑΝΓΡΧΝ ←

► 3) Δηδηθά γηα ηνπο αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο ΠΑΙΓΧΝ (έηνο γέλ. 1995) πξνθεηκέλνπ λα
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα αγσλίζκαηα ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ θαη
ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ηνπ παλειιελίνπ πξση/ηνο ΔΦΗΒΧΝ πξέπεη λα έρνπλ επηηχρεη ηα φξηα
πξφθξηζεο γηα ην Παλειιήλην πξσηάζιεκα Παίδσλ ζηα αληίζηνηρα αγσλίζκαηα ή λα έρνπλ
πεηχρεη ηα φξηα κε ηα φξγαλα ησλ Δθήβσλ. ◄
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΩΝ
( ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ )
1) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ:
ηα δηάθνξα πξσηαζιήκαηα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη αζιεηέο-ηξηεο ησλ
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΠ – ΠΚ Β΄
ΠΠ – ΠΚ Α΄
Π-Κ
Δ-Ν
Ν-Ν
Α-Γ

ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄
ΝΑΙ *
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ

Π-Κ
ΟΥΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ

Α-Γ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΠΑ΄ - ΠΚΑ΄
Π–Κ
Δ–Ν
Ν–Ν
Α–Γ

ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ

Π-Κ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ

Δ-Ν
ΟΥΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ

Ν-Ν
ΟΥΙ
ΝΑΙ *
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΥΙ

Α-Γ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

► Όπνπ ΝΑΙ* αλαθεξόκαζηε ζηνπο ΠΠ – ΠΚ Β΄ ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο (1999)
θαη ζηνπο Π-Κ επίζεο ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο (1995).
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ
ΗΜΔΙΧΗ 1:

►Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο ΠΠ – ΠΚ Β΄ (νη γελλεζέληεο – ζείζεο ην 1999),
κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα παξαθάησ αγσλίζκαηα ΜΟΝΟ ζην
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣ/ΜΑ ΠΠ – ΠΚ Α΄ (Δ ΔΝΑ ΑΣΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ):
ΠΑΜΠΑΙΓΔ Β΄ (1999):
80 – 150 - 1.000 –ΤΦΟ - ΜΗΚΟ – 4Υ80 ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Β΄ (1999):
80 – 150 – 1.000 - 3.000 ΒΑΓΗΝ - ΤΦΟ - ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΑ – 4Υ80
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ΗΜΔΙΧΗ 2:
Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο ΠΠ – ΠΚ Α΄ κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ΜΟΝΟ ζε δχν απφ ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα (εθηφο απφ δχν αηνκηθά
αγσλίζκαηα δξφκσλ) ζην ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ θαη ζην ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΓΩΝ - ΚΟΡΑΙΓΩΝ :
ΠΑΜΠΑΙΓΔ Α΄ 1997:
100 – 200 – 400 - 800 –1.500 – 3.000 – 110 ΔΜΠ. - 400 ΔΜΠ. - 10.000 ΒΑΓΗΝ –
ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ –ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ - ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ - ΑΚΟΝΣΙΟ –
4Υ100 – 4Υ400 (θαη ΟΚΣΑΘΛΟ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ).
ΠΑΜΠΑΙΓΔ Α΄ 1998:
3.000 - ΤΦΟ - ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ.
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α΄ 1997:
100 – 200 – 400 - 800 – 1.500 – 3.000 - 100 ΔΜΠ. - 400 ΔΜΠ. – 5.000 ΒΑΓΗΝ
- ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ –ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ - ΑΚΟΝΣΙΟ –
4Υ100 – 4Υ400 (θαη ΔΠΣΑΘΛΟ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ).
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α΄ 1998:
ΤΦΟ - ΚΟΝΣΧ - ΜΗΚΟ - ΓΙΚΟ - ΑΚΟΝΣΙΟ .
ΗΜΔΙΧΗ 3:
Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ κφλν ζε 2
απφ ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα:
ΠΑΙΓΔ 1995
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 * – 400 ΔΜΠ. – 3.000 Φ.Δ. * - 10.000 ΒΑΓΗΝ ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ – ΑΚΟΝΣΙΟ - 4 Υ 100 – 4 Υ 400
ΠΑΙΓΔ 1996
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 10.000 ΒΑΓΗΝ - ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ –
ΣΡΙΠΛΟΤΝ - 4 Υ 100 – 4 Υ 400
ΚΟΡΑΙΓΔ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 *– 100 ΔΜΠ. - 400 ΔΜΠ – 3.000 Φ.Δ. * - 10.000
ΒΑΓΗΝ - ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ –
ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ – 4 Υ100 – 4 Υ 400
ΚΟΡΑΙΓΔ 1996:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 400 ΔΜΠ – ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ –
ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ – 4 Υ100 – 4 Υ 400
* Οη Παίδεο – Κνξαζίδεο πνπ γελλήζεθαλ ην 1995 κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ή ζηα 5.000 ή ζηα 3.000 Φ.Δ. θαη σο δεύηεξν αγώληζκα λα επηιέμνπλ έλα άιιν από
ηα παξαπάλσ.
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ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ
ΗΜΔΙΧΗ 1:
Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΔΦΗΒΩΝ - ΝΔΑΝΙΓΩΝ κφλν ζε 2
απφ ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα:
ΠΑΙΓΔ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 * - 110 ΔΜΠ. - 400 ΔΜΠ. - 3.000 Φ.Δ. * - 10.000 ΒΑΓΗΝ ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ –
ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ - 4 Υ 100 – 4 Υ 400 - ΓΔΚΑΘΛΟ
ΠΑΙΓΔ 1996:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 10.000 ΒΑΓΗΝ - ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ –
4 Υ 100 – 4 Υ 400.
ΚΟΡΑΙΓΔ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 - 5.000 * - 100 ΔΜΠ.- 400 ΔΜΠ – 3.000 Φ.Δ. * -10.000
ΒΑΓΗΝ - ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ – ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ 4 Υ100 – 4 Υ 400. - ΔΠΣΑΘΛΟ
ΚΟΡΑΙΓΔ 1996:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 - 400 ΔΜΠ – ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ –
ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ – 4 Υ100 – 4 Υ 400.
* Οη Παίδεο – Κνξαζίδεο πνπ γελλήζεθαλ ην 1995, ζηo Παλειιήληo
πξσηάζιεκα Δ/Ν κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ή ζηα 5.000 ή ζηα 3.000 Φ.Δ. θαη σο
δεύηεξν αγώληζκα λα επηιέμνπλ έλα άιιν από ηα παξαπάλσ.
ΗΜΔΙΧΗ 2:
Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ ( κόλν νη γελλεζέληεο –
ζείζεο ην 1995) κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΝΔΧΝ (ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ θάησ ησλ 23 εηώλ) κόλν ζε 2 από
ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα:
ΠΑΙΓΔ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ – 4 Υ 100 – 4 Υ 400.
ΚΟΡΑΙΓΔ 1995:
100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 400 ΔΜΠ – ΤΦΟ – ΚΟΝΣΧ – ΜΗΚΟ – ΣΡΙΠΛΟΤΝ – ΦΑΙΡΑ
– ΓΙΚΟ – ΦΤΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ – 4 Υ100 – 4 Υ 400.
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ΗΜΔΙΧΗ 3:
ΟΙ ΑΘΛΗΣΔ – ΑΘΛΗΣΡΙΔ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ (1995)
ΓΔΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ.
ΗΜΔΙΧΗ 4:
ην παλειιήλην πξσηάζιεκα Δθήβσλ ηα αγσλίζκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε
ηηο απνθάζεηο ηεο IAAF, δειαδή ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6 θηιά) – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ (1.750 γξ.),
ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ (6 θηιά) θαη 110 κ. ΔΜΠΟΓΙΑ = 1,00 κ.
• Οη αζιεηέο-ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο ΔΦΗΒΧΝ – ΝΔΑΝΙΓΧΝ κπνξνχλ λα δεισζνχλ
θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ θαη
ΝΔΧΝ (αλδξψλ – γπλαηθψλ θάησ ησλ 23 εηψλ) ζε φια ηα αγσλίζκαηα (ζπλνιηθά 2
αγσλίζκαηα ν θάζε αζιεηήο – ηξηα) ΔΚΣΟ απφ ηα παξαθάησ:
ΑΝΓΡΧΝ:

ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ – 20.000 ΒΑΓΗΝ – 50.000 ΒΑΓΗΝ

ΝΔΧΝ (ΑΝΓΡΧΝ): 20.000 ΒΑΓΗΝ
ΓΤΝΑΙΚΧΝ:

10.000 - ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ - 20.000 ΒΑΓΗΝ

ΝΔΧΝ (ΓΤΝΑΙΚΧΝ): 10.000 – 20.000 ΒΑΓΗΝ
2) ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Α. 1) ε φια ηα πξσηαζιήκαηα (δηαζπιινγηθά, παλειιήληα), ζηνπο δξφκνπο ζε
αλψκαιν έδαθνο, ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο επψλπκνπο αγψλεο θαζψο θαη
ζηηο δηεζλείο ζπλαληήζεηο, δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο αζιεηέο-ηξηεο πνπ αλήθνπλ ζε
ζσκαηεία κέιε ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη είλαη θάηνρνη δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο πνπ έρεη
εθδψζεη ν .Δ.Γ.Α.. Σα δειηία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
εγγξαθψλ θαη κεηεγγξαθψλ θαζψο θαη ηεο εγθπθιίνπ ηνπ .Δ.Γ.Α..
ηα δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο αζιεηή ή αζιήηξηαο ζηίβνπ πξέπεη λα ππάξρεη ηαηξηθή
ζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 παξ. 9 ηνπ λφκνπ 2725/99 θαη ζην
ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ .Δ.Γ.Α.. 4585/8-10-10. Αλ ην ζσκαηείν δελ πξνζθνκίζεη ηα
δειηία, πξίλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσλίζκαηνο λφκηκα ζεσξεκέλα ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, νη ππεχζπλνη ηεο αίζνπζαο θιήζεο θαη ν ηερληθφο ππεχζπλνο ησλ αγψλσλ
είλαη ππνρξεσκέλνη λα κελ επηηξέςνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ - ηξηψλ πνπ δελ
πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο.
2) Αιινδαπνί, νκνγελείο ππήθννη θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθεο Έλσζεο θαη ινηπνί
κε Έιιελεο αζιεηέο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζηα δηάθνξα πξσηαζιήκαηα
(δηαζπιινγηθά ή παλειιήληα), ΜΟΝΟ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ εγγξαθψλ-κεηεγγξαθψλ ηεο
εγθπθιίνπ εγγξαθψλ-κεηεγγξαθψλ ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ
απνθάζεσλ.
3) Γελ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο αζιεηήο πνπ έρεη ηηκσξεζεί απφ ηα πεηζαξρηθά θαη
δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πνηλή ηνπο.
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Β) ► 1) Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ εγγξαθψλ – κεηαγξαθψλ, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ αζιεηψλ – ηξηψλ πνπ παίξλνπλ κεηαγξαθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. παξ.
3 (κεηνίθεζε ιφγσ εγγξαθήο ζε αλψηεξν ή αλψηαην δεκφζην εθπεπδεπηηθφ) θαη παξ. 4
α.β. (κεηνίθεζε γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο) ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
«Γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηαγξαθήο, νη
βαζκνί αμηνιόγεζεο απφ ηηο δηαθξίζεηο ηνπ αζιεηή ζηα δηαζπιινγηθά θαη παλειιήληα
πξσηαζιήκαηα ζηίβνπ ζα κνηξάδνληαη ζηα δχν ζσκαηεία».
► 2) «Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ αζιεηψλ πνπ ζα απνθηψληαη
κεηά απφ πξνζθπγή ζην ΑΔΑΓ θαίηνη είρε απνξξηθζεί ε αίηεζε κεηαγξαθήο ηνπο απφ ηελ
επηηξνπή κεηαγξαθψλ».
Β. Γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν (από 1/10/11 κέρξη 30/9/12) ζην θαζέλα απφ
ηα δηαζπιινγηθά θαη παλειιήληα πξσηαζιήκαηα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο (αλάινγα
κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ) νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο, κπνξνχλ λα δεισζνχλ θαη λα
αγσληζηνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1) ε ΔΝΑ αηνκηθό αγψληζκα θαη ζηε ζθπηαινδξνκία, νη ΠΑΜΠΑΙΓΔ –
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Β΄.
2) ε δύν (2) αγσλίζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ (νκαδηθφ ή αηνκηθφ),
νη: α) ΠΑΜΠΑΙΓΔ - ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΔ Α΄ (εθηόο από 2 αηνκηθά αγωλίζκαηα δξόκωλ),
β) ΠΑΙΓΔ – ΚΟΡΑΙΓΔ θαη
γ) ΔΦΗΒΟΙ – ΝΔΑΝΙΓΔ.
3) ε ηξiα (3) αγσλίζκαηα (δχν αηνκηθά θαη έλα νκαδηθφ ή δχν νκαδηθά θαη έλα αηνκηθφ),
νη ΑΝΓΡΔ – ΓΤΝΑΙΚΔ θαζψο θαη νη ΝΔΟΙ - ΝΔΔ.
4) ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ε ζπκκεηνρή ζηα ΤΝΘΔΣΑ αγσλίζκαηα θαη ζηα
ΠΟΛΤΑΘΛΑ, είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα
ησλ αηνκηθψλ αγσληζκάησλ.
ΗΜΔΙΧΗ:
Δηδηθά γηα ηα αγσλίζκαηα ησλ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΧΝ θαη ζχκθσλα κε
ηνπο
θαλνληζκνχο ζηίβνπ, ηα ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αζιεηέο – ηξηεο
πνπ είλαη δεισκέλνη κφλν ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα (κέρξη 2 αηνκηθά) κε ηελ πξνυπφζεζε
φκσο φηη νη αζιεηέο – ηξηεο απηνί θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζθπηαινδξνκία, δε ζα
ππεξβνχλ ηνλ αλψηαην αξηζκφ αγσληζκάησλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.
Αζιεηέο - ηξηεο πνπ αγσλίδνληαη ΜΟΝΟ ζηηο ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΔ αλαθέξνληαη
ππνρξεσηηθά ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ζην αγψληζκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο.
ην αγψληζκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο, αλαθέξνληαη επίζεο θαη ηα νλφκαηα ησλ
αζιεηψλ – ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα θαη είλαη πηζαλφλ λα
αγσληζηνχλ ζηε ζθπηαινδξνκία.
ε φινπο ηνπο αγψλεο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κφλν νη αζιεηέο – ηξηεο πνπ
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ζσκαηεία – κέιε ηνπ .Δ.Γ.Α.. ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία
Τπνπξγηθή απφθαζε «πεξί εγγξαθήο αζιεηψλ» θαη ζχκθσλα κε φια φζα αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
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3) ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο – αζιήηξηεο:
1) Πνπ θαηεηάγεζαλ ζηε ΓΧΓΔΚΑΓΑ (12αδα) ηνπ αληίζηνηρνπ αηνκηθνχ αγσλίζκαηνο,
ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα πνπ αγσλίζηεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (2011) ή
2) Πνπ ε επίδνζή ηνπο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (2011) ήηαλ ζηηο ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15)
(εθηφο ησλ ΠΠ–ΠΚ Α΄ πνπ ηζρχεη ε ΓΔΚΑΓΑ) θαιχηεξεο ζηελ θαηεγνξία ηνπο, ζην
αληίζηνηρν φκσο αγψληζκα θαη θαηεγνξία πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ην 2012 ή
3) Πνπ έρνπλ πεηχρεη ηα αληίζηνηρα φξηα πνπ απαηηνχληαη ζην αγψληζκα πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ, ζε επίζεκνπο αγψλεο αλνηρηνχ ζηίβνπ θαη νη νπνίνη αγψλεο
δηνξγαλψλνληαη απφ ην .Δ.Γ.Α.., ηηο Δ.Α.. – Σ.Δ. (ή είλαη κε ηελ έγθξηζή ηνπο) θαη
ηα ζσκαηεία (κε ηελ έγθξηζε ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη ησλ Δ.Α.. – Σ.Δ.) ή ζην ζρνιηθφ
πξσηάζιεκα (κφλν ζηε Β΄ «φκηινη» θαη Γ΄ «Παλειιήληα» θάζε ) ή ζην Παλειιήλην
θνηηεηηθφ πξσηάζιεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηεμάγεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
.Δ.Γ.Α..
Δπίζεο ηζρχνπλ σο φξηα πξφθξηζεο νη επηδφζεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζε δηεζλείο
ζπλαληήζεηο φηαλ νη αγψλεο απηνί δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΙΑΑΦ, ηελ EAA ή είλαη κε ηελ
έγθξηζή ηνπο, αλαθέξνληαη δε ζην δηεζλέο θαιαληάξη θαη νη αζιεηέο – ηξηεο ζπκκεηέρνπλ
κε ηελ άδεηα ηεο νκνζπνλδίαο.
Σα φξηα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί απφ 1/3/2012 κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή πξηλ
απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ αληίζηνηρνπ παλειιελίνπ
πξσηαζιήκαηνο, εθηφο ησλ
αγσληζκάησλ γηα ηα νπνία αλαθέξεηαη άιιε εκεξνκελία ζηνπο πίλαθεο νξίσλ.
4) Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ θάζε ζχιινγνο κπνξεί λα δειψζεη αθφκα:
→ ΓΤΟ (2) αζιεηέο - ηξηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, αλ απφ
ην ζχιινγν απηφ δελ έρεη πξνθξηζεί θαλέλαο αζιεηήο - αζιήηξηα ή έρνπλ πξνθξηζεί
κέρξη 4 αζιεηέο-ηξηεο ζπλνιηθά.
→ ΣΡΔΙ (3) αζιεηέο - ηξηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, αλ απφ ην
ζχιινγν απηφ έρνπλ πξνθξηζεί απφ 5 κέρξη 8 αζιεηέο-ηξηεο ζπλνιηθά.
→ ΣΔΔΡΙ (4) αζιεηέο - ηξηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, αλ
απφ ην ζχιινγν απηφ έρνπλ πξνθξηζεί απφ 9 θαη πάλσ αζιεηέο-ηξηεο ζπλνιηθά.
Κάζε αζιεηήο ή αζιήηξηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ 4. (πνπ δελ έρεη πεηύρεη ηα όξηα –
πξνϋπνζέζεηο πξόθξηζεο) κπνξεί λα δειωζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα (1) κόλν αγώληζκα,
εθηόο αλ ην αγώληζκα απηό δελ έρεη όξην πξόθξηζεο.
εκείσζε: Δηδηθά εάλ ην ζσκαηείν δηθαηνχηαη δχν (2) αζιεηέο ρσξίο φξην, ηφηε ζε
απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα δειψζεη ΔΝΑ κφλν αζιεηή ρσξίο φξην, ζε ΓΤΟ
αγσλίζκαηα. Έηζη θαιχπηεη θαη ηηο 2 ζέζεηο ησλ αζιεηψλ ρσξίο φξην θαη θπζηθά δελ έρεη
δηθαίσκα λα δειψζεη θαη δεχηεξν αζιεηή ρσξίο φξην.
Σν αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηνπο 4 αζιεηέο (κπνξνχλ λα αγσληζηνχλ αληί γηα 4
αζιεηέο ζε 4 αγσλίζκαηα, κφλν 2 αζιεηέο ζε 2 αγσλίζκαηα ν θαζέλαο).
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4) ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Α) Σα ζσκαηεία ζα ζηέιλνπλ ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηηο θαηά ηφπνπο Δ.Α.
– Σ.Δ. ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαζπιινγηθνχ θαη πέληε (5 ) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο. Δηδηθά γηα ην Μαξαζψλην δξφκν, νη
δειψζεηο ζπκκεηνρήο, ζα ιήγνπλ δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ απφ ηνλ αγψλα.
Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα παλειιήλην πξσηάζιεκα (θαη ππάξρνπλ φξηα –
πξνυπνζέζεηο πξφθξηζεο) ν ηερληθφο ζχκβνπινο ζα ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ηεο δήισζεο
(δηθαίσκα ζπκκεηνρήο – φξηα πξφθξηζεο – ειηθία – επίδνζε), ζα ηελ ππνγξάςεη θαη ζηε
ζπλέρεηα ε Δ.Α.. ζα ηε ζηείιεη ζην .Δ.Γ.Α.., ηέζζεξηο ( 4 ) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηαζιήκαηνο.
ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ζα πξέπεη κία (1) εκέξα πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή
ηνπο λα είλαη νινθιεξσκέλεο νη θαηαζηάζεηο ζπκκεηνρήο αλά αγψληζκα, πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ ηα ζσκαηεία θαη λα ιεηηνπξγήζεη έηζη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε αίζνπζα
θιήζεο.
Οη παξαπάλσ εκεξνκελίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε.
Β) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα αμηνινγνχκελα πξσηαζιήκαηα (παλειιήληα θαη
δηαζπιινγηθά) απαηηείηαη ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο, κε ηελ νπνία ην ζσκαηείν
δειψλεη ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΧ φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξνθήξπμεο
ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηνπ .Δ.Γ.Α..
4) ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΦΔΧΝ – ΤΦΗ – ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΧΝ:
Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ δηεμάγεηαη, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
ηα αληίζηνηρα φξγαλα θαη χςε - απνζηάζεηο εκπνδίσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΧΝ ΡΙΦΔΧΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΙΡΑ
ΓΙΚΟ
ΑΚΟΝΣΙΟ
ΦΤΡΑ
ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Β΄
3 θ.
ΟΥΙ
ΜΠΑΛΑΚΙ 200 γξ.
ΟΥΙ
ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄
4 θ
1θ
600 γξ.
4 θ.
ΠΑΙΓΧΝ
5 θ.
1.500 γξ.
700 γξ.
5 θ.
ΔΦΗΒΧΝ
6 θ.
1.750 γξ.
800 γξ.
6 θ.
ΝΔΧΝ
7.260 γξ.
2 θ.
800 γξ.
7.260 γξ.
ΑΝΓΡΧΝ
7.260 γξ.
2 θ.
800 γξ.
7.260 γξ.
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β΄
3 θ.
ΟΥΙ
ΜΠΑΛΑΚΙ 200 γξ.
ΟΥΙ
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄
3 θ
1 θ.
600 γξ.*
3 θ.
ΚΟΡΑΙΓΧΝ
4 θ.*
1 θ.
600 γξ.*
4 θ.*
ΝΔΑΝΙΓΧΝ
4 θ.
1 θ.
600 γξ.
4 θ.
ΝΔΧΝ
4 θ.
1 θ.
600 γξ.
4 θ.
ΓΤΝΑΙΚΧΝ
4 θ.
1 θ.
600 γξ.
4 θ.
Παξαηήξεζε 1: Οη αζιεηέο - ηξηεο έρνπλ δηθαίωκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνπο αγώλεο
θαη δηθά ηνπο όξγαλα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη ειεγκέλα θαη ζεκεηωκέλα γηα ηελ
έγθξηζή ηνπο από ηελ νξγαλωηηθή επηηξνπή θαη γεληθώο είλαη ζύκθωλα κε όια όζα
αλαθέξνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο.
Παξαηήξεζε 2: Από 1/1/2013 αιιάδοσλ ηα βάρε ηφλ οργάλφλ ζηης θαηεγορίες
Κοραζίδφλ θαη Παγθοραζίδφλ Α΄, ζύκθφλα κε ηα παραθάηφ:
Κοραζίδες: θαηροβοιία – θσροβοιία: 3 θηιά.
Κοραζίδες – Παγθοραζίδες Α΄: Αθοληηζκός: 500 γρακκάρηα.
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ΤΦΗ – ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΧΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΧΝΙΜΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΜΠΟΓΙΧΝ

ΤΦΟ
ΔΜΠΟΓΙΟΤ

ΑΠΟΣΑΗ
ΑΦΔΣΗΡΙΑ
1νπ

ΔΝΓΙΑΜΔΗ
ΑΠΟΣΑΗ

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ
ΔΧ
ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ

ΠΠΒ΄

60 m ΔΜΠ
100 m ΔΜΠ
300 m ΔΜΠ
110 m ΔΜΠ
400 m ΔΜΠ
110 m ΔΜΠ
400 m ΔΜΠ
110 m ΔΜΠ
400 m ΔΜΠ
2.000 Φ.Δ
3.000 Φ.Δ.
60 m ΔΜΠ
80 m ΔΜΠ
300 m ΔΜΠ
100 m ΔΜΠ
400 m ΔΜΠ
100 m ΔΜΠ
400 m ΔΜΠ
100 m ΔΜΠ
400 m ΔΜΠ
2.000 Φ.Δ.
3.000 Φ.Δ.

6
10
7
10
10
10
10
10
10
18 + 5
28 + 7
6
8
7
10
10
10
10
10
10
18 + 5
28 + 7

0,76 m
0.84 m
0.76 m
0.91 m
0.84 m
1.00 m
0.91 m
1.06 m
0.91 m

12 m
13 m
50 m
13.72 m
45 m
13.72 m
45 m
13.72 m
45 m

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

12 m
13 m
50 m
13 m
45 m
13 m
45 m
13 m
45 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

ΠΠΑ΄
ΠΑΙΓΧΝ
ΔΦΗΒΧΝ
ΝΔΧΝ (20-22)
ΑΝΓΡΧΝ
ΠΑΙΓΧΝ
Δ - ΝΔΧΝ - Α
ΠΚΒ΄
ΠΚΑ΄
ΚΟΡΑΙΓΩΝ
ΝΔΑΝΙΓΩΝ
ΝΔΔ (20-22)
ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΚΟΡΑΙΓΩΝ
ΝΔΑΝ – Ν - Γ

0.91 m
0,76 m
0,76 m
0.76 m
0,76 m
0.76 m
0.84 m
0.76 m
0.84 m
0.76 m
0.76 m
0.76 m
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5) ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ:
Σα αγσλίζκαηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα, είλαη ηα παξαθάησ:
1. ΑΝΓΡΧΝ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-3.000m Φ.Δ- 10.000m ΒΑΓΗΝ110m ΔΜΠ-400m ΔΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟ -ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ –
ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ-ΔΠΣΑΘΛΟ.
2.ΓΤΝΑΙΚΧΝ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-3.000m Φ.Δ-10.000m ΒΑΓΗΝ100mΔΜΠ400mΔΜΠ4x100m4x400m-ΜΗΚΟ-ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝ–ΚΟΝΣΧΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΔΝΣΑΘΛΟ.
3. ΠΑΙΓΧΝ: 100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m-2.000m Φ.Δ- 10.000m ΒΑΓΗΝ110m ΔΜΠ-400m ΔΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟ -ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ – ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΞΑΘΛΟ.
4. ΚΟΡΑΙΓΧΝ: 100m-200m-400m-800m-1.500m-.3.000m- 2.000 Φ.Δ. - 5.000m ΒΑΓΗΝ100m ΔΜΠ- 400m ΔΜΠ - 4x100m- 4x400m - ΜΗΚΟ - ΤΦΟ - ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ – ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΔΝΣΑΘΛΟ.
5.ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-3.000m-5.000m ΒΑΓΗΝ-100m ΔΜΠ300m ΔΜΠ -4Υ80m- 4Υ300 m – ΜΗΚΟ – ΤΦΟ - ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ – ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΟΛΤΑΘΛΑ.
6.ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-2.000m-3.000m ΒΑΓΗΝ-80m
ΔΜΠ-300m ΔΜΠ- 4Υ80m- 4Υ300m - ΜΗΚΟ-ΤΦΟ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ- ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ – ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΟΛΤΑΘΛΑ.
Όια ηα παξαπάλσ αγσλίζκαηα ησλ δηαζπιινγηθώλ πξσηαζιεκάησλ (θεθ Δ.
παξ. 5.1. – 5.6.), απνηεινύλ πξόθξηζε θαη ζπλέρεηα γηα ηα αληίζηνηρα αγσλίζκαηα
ησλ παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ, αλεμάξηεηα από ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο
ηνπο (απνζηάζεηο - βάξε νξγάλσλ - ύςε εκπνδίσλ).
7. ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Β΄:

ΠΟΛΤΑΘΛΑ.

8. ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β΄: ΠΟΛΤΑΘΛΑ.
6) ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ Δ.Α.. - Σ.Δ. .Δ.Γ.Α..
Μεηά ηε ιήμε θάζε δηαζπιινγηθνχ πξσηαζιήκαηνο, νη δηνξγαλψηξηεο Δ.Α..-Σ.Δ. είλαη
ππνρξεσκέλεο λα ζηέιλνπλ (ηελ ίδηα κέξα) ηα απνηειέζκαηα ζην γξαθείν ηχπνπ ηνπ
.Δ.Γ.Α.. θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ φια ηα παξαθάησ:
1. Σα πξσηφηππα πηλάθηα ησλ αγψλσλ (πιήξσο ζπκπιεξσκέλα), ηα δαθηπινγξαθεκέλα
απνηειέζκαηα καδί κε ηηο βαζκνινγίεο, ηνλ αλαιπηηθφ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ησλ
νξγαλσηηθψλ εμφδσλ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ ζσκαηείσλ καδί κε φια ηα
γξακκάηηα είζπξαμεο ησλ ζσκαηείσλ.
2. Σηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, λα επηβιεζνχλ
θπξψζεηο.
3. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
4. Δηδηθά γηα ηα γξακκάηηα είζπξαμεο ησλ ζσκαηείσλ, ζπλνδεπφκελα κε ηα απαξαίηεηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηέιλνληαη, από ηελ θάζε Δ.Α.. πνπ αλήθνπλ ηα ζσκαηεία, ζην
.Δ.Γ.Α.. – Λνγηζηήξην.
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7) ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ:
Σα αγσλίζκαηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ νη αζιεηέο - ηξηεο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα, είλαη ηα παξαθάησ:
1.ΑΝΓΡΧΝ: 100m - 200m - 400m - 800m – 1.500m – 5.000m – 10.000m –
3.000mΦ.Δ - ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ-20.000m ΒΑΓΗΝ-50.000m ΒΑΓΗΝ110m ΔΜΠ - 400Mεκπ - 4x100m - 4x400m - ΜΗΚΟ –ΤΦΟ –ΣΡΙΠΛΟΤΝ - ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ –
ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ - ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ-ΓΔΚΑΘΛΟ.
2.ΓΤΝΑΙΚΧΝ: 100m - 200m - 400m - 800m – 1.500m – 5.000m – 10.000m - 3000m
Φ.Δ – ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ - 20.000m ΒΑΓΗΝ -100m ΔΜΠ - 400m ΔΜΠ-4x100m - 4x400m ΜΗΚΟ – ΤΦΟ - ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ –
ΑΚΟΝΣΙΜΟ – ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΠΣΑΘΛΟ.
► ΗΜΙΜΑΡΑΘΧΝΙΟ* ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ: Υσξίο βαζκνινγία – αμηνιφγεζε.
* ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ηνπ αγψλα ζα αλαθέξνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο ηνπ
3.ΝΔΧΝ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-10.000m-.3.000mΦ.Δ-20.000m
ΒΑΓΗΝ-110m ΔΜΠ- 400m ΔΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟ - ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ
ΚΟΝΣΧ - ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ - ΓΔΚΑΘΛΟ.
4.ΝΔΔ:100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-10.000m-.3.000mΦ.Δ-20.000m
ΒΑΓΗΝ - 100m ΔΜΠ - 400m ΔΜΠ - 4x100m - 4x400m – ΜΗΚΟ – ΤΦΟ - ΣΡΙΠΛΟΤΝ ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ- ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ΔΠΣΑΘΛΟ.
5.ΔΦΗΒΧΝ:
100m-200m-400m-800m-1.500m-5.000m-10.000m-3.000m
Φ.Δ10.000m ΒΑΓΗΝ-110m ΔΜΠ-400m ΔΜΠ-4x100m-4x400m- ΜΗΚΟ - ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝΔΠΙ ΚΟΝΣΧ - ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6 θηιά) – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ (1.750 γξ.) – ΑΚΟΝΣΙΜΟ ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ( 6 θηιά) -ΓΔΚΑΘΛΟ.
6.ΝΔΑΝΙΓΧΝ:
100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m-5.000m-3.000mΦ.Δ10.000m ΒΑΓΗΝ-100m ΔΜΠ-400m ΔΜΠ-4x100m-4x400m-ΜΗΚΟ-ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝ ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ- ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ΔΠΣΑΘΛΟ.
7.ΠΑΙΓΧΝ:
100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m-2.000m
Φ.Δ10.000m
ΒΑΓΗΝ-110mΔΜΠ- 400mΔΜΠ- 4x100m- 4x400m- ΜΗΚΟ- ΤΦΟ- ΣΡΙΠΛΟΤΝ –
ΔΠΙΚΟΝΣΧ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ ΟΚΣΑΘΛΟ.
8.ΚΟΡΑΙΓΧΝ: 100m-200m-400m-800m-1.500m-3.000m- 2.000Φ.Δ. 5.000m
ΒΑΓΗΝ-100m
ΔΜΠ-400m
ΔΜΠ-4x100m-4x400m-ΜΗΚΟ-ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝΔΠΙ
ΚΟΝΣΧ-ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ-ΔΠΣΑΘΛΟ.
9.ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-3.000m-5.000m ΒΑΓΗΝ-100m
ΔΜΠ-300m ΔΜΠ -4Υ80m- 4Υ300 m - ΜΗΚΟ-ΤΦΟ-ΣΡΙΠΛΟΤΝ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ-ΔΞΑΘΛΟ.
10. ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄: 80m-150m-300m-600m-1.000m-2.000m-3.000m ΒΑΓΗΝ80m ΔΜΠ-300m ΔΜΠ- 4Υ80m- 4Υ300 m - ΜΗΚΟ-ΤΦΟ- ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ- ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΓΙΚΟΒΟΛΙΑ- ΑΚΟΝΣΙΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ-ΠΔΝΣΑΘΛΟ.
11. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΓΡΟΜΟΤ Δ ΑΝΧΜΑΛΟ ΔΓΑΦΟ:
ΑΝΓΡΧΝ: 10.000m - ΑΝΓΡΧΝ Β΄: 8.000m - ΓΤΝΑΙΚΧΝ: 8.000m –
ΓΤΝΑΙΚΧΝ Β΄: 6.000m – ΝΔΑΝΙΓΧΝ: 4.000m - ΔΦΗΒΧΝ: 6.000m - ΠΑΙΓΧΝ: 4.000m
ΚΟΡΑΙΓΧΝ: 3.000m - ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α´: 3.000m - ΠΑΓΚ/ΓΧΝ Α΄: 2.000m.
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8) ΤΝΘΔΣΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΑΘΛΑ
Α) Σα επί κέξνπο αγσλίζκαηα ζηα ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΝΘΔΣΧΝ
ΑΓΧΝΙΜΑΣΧΝ είλαη ηα παξαθάησ:
→ ΔΠΣΑΘΛΟ ΑΝΓΡΧΝ:
Α΄ ΚΤΚΛΟ: 100 – ΜΗΚΟ - ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Β΄ ΚΤΚΛΟ: 110 ΔΜΠ – ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ
Γ΄ ΚΤΚΛΟ: ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.000
→ ΠΔΝΣΑΘΛΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ:
Α΄ ΚΤΚΛΟ: 100 ΔΜΠ – ΤΦΟ
Β΄ ΚΤΚΛΟ: ΜΗΚΟ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ - 600
→ ΔΞΑΘΛΟ ΠΑΙΓΧΝ:
Α΄ ΚΤΚΛΟ: 110 ΔΜΠ. – ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Β΄ ΚΤΚΛΟ: ΤΦΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.000
→ ΠΔΝΣΑΘΛΟ ΚΟΡΑΙΓΧΝ:
Α΄ ΚΤΚΛΟ: 100 ΔΜΠ – ΤΦΟ
Β΄ ΚΤΚΛΟ: ΜΗΚΟ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ - 600
Β) Σα επί κέξνπο αγσλίζκαηα
πξσηαζιήκαηα, είλαη ηα παξαθάησ:

ζηα ΠΟΛΤΑΘΛΑ

→ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄

γηα

ηα

ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄

Α) 80 - 600 - 3.000 – 100 ΔΜΠ
Α) 80 – 600 – 2.000 - 80 ΔΜΠ
Β) ΤΦΟ – ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ - ΜΗΚΟ
Β) ΤΦΟ – ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ - ΜΗΚΟ
Γ) ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ - ΑΚΟΝΣΙΟ
Γ) ΦΑΙΡΑ – ΓΙΚΟ - ΑΚΟΝΣΙΟ
- Ο θάζε αζιεηήο – αζιήηξηα επηιέγεη θαη αγσλίδεηαη ζε ΣΔΔΡΑ (4) αγσλίζκαηα
- Πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα ηνπιάρηζηνλ αγψληζκα απφ θάζε θαηεγνξία
(Γξφκνη – Άικαηα – Ρίςεηο).
π.ρ.
► 80 – ΜΗΚΟ – ΤΦΟ – ΦΑΙΡΑ
► ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ – ΦΑΙΡΑ – ΑΚΟΝΣΙΟ – 80 ΔΜΠ.
► 80 – 600 - ΜΗΚΟ – ΓΙΚΟ
- Γελ επηηξέπεηαη λα αγσληζηεί ζε δχν δξφκνπο ηαρχηεηαο (80 – 100 Δκπ. ή 80 Δκπ)
θαη επίζεο ζε δχν δξφκνπο αληνρήο (600 – 3.000 ή 2.000).
- ΚΑΣΑΣΑΞΗ: Έρνπκε κία θαηάηαμε ζηνπο ΠΠ Α΄ θαη κία θαηάηαμε ζηηο ΠΚ Α΄
(αλεμάξηεηα απφ ηα αγσλίζκαηα πνπ ζα αγσληζηεί ν θάζε αζιεηήο – ηξηα).
ΗΜΔΙΧΗ: Οη νξγαλψηξηεο Δ.Α.., κεηά απφ ζπλεξγαζία θαη έγθξηζε απφ ην .Δ.Γ.Α..
– Δπηηξνπή Αλάπηπμεο, αλαθνηλψλνπλ ην πξφγξακκα ησλ αγσληζκάησλ καδί κε ηελ
πξνθήξπμε θαη ηα ζσκαηεία – αζιεηέο επηιέγνπλ ηα αγσλίζκαηα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ
αλάινγα κε ην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε επζχλε ηνπ
ηερληθνχ ζπκβνχινπ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο
δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ.
→ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β΄:
Σα επηκέξνπο αγσλίζκαηα ζηα ΠΟΛΤΑΘΛΑ ΠΠ-ΠΚ Β΄, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζηε ζειίδα 6.
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Γ) Σα επί κέξνπο αγσλίζκαηα ζηα ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΝΘΔΣΧΝ
ΑΓΧΝΙΜΑΣΧΝ είλαη ηα παξαθάησ:
ΓΔΚΑΘΛΟ ΑΝΓΡΧΝ - ΝΔΧΝ (ΑΝΓΡΧΝ) - ΔΦΗΒΧΝ:
Α΄ ΗΜΔΡΑ: 100 – ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΤΦΟ - 400
Β΄ ΗΜΔΡΑ: 110 ΔΜΠ – ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ - ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.500.
ΔΠΣΑΘΛΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ – ΝΔΧΝ (ΓΤΝΑΙΚΧΝ) - ΝΔΑΝΙΓΧΝ:
Α΄ ΗΜΔΡΑ: 100 ΔΜΠ – ΤΦΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200
Β΄ ΗΜΔΡΑ: ΜΗΚΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 800.
ΟΚΣΑΘΛΟ ΠΑΙΓΧΝ:
Α΄ ΗΜΔΡΑ: 100 – ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 400
Β΄ ΗΜΔΡΑ: 110 ΔΜΠ - ΤΦΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.000.
ΔΠΣΑΘΛΟ ΚΟΡΑΙΓΧΝ:
Α΄ ΗΜΔΡΑ: 100 ΔΜΠ – ΤΦΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200
Β΄ ΗΜΔΡΑ: ΜΗΚΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 800.
ΔΞΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ Α΄:
Α΄ ΚΤΚΛΟ: 100 ΔΜΠ - ΜΗΚΟ
Β΄ ΚΤΚΛΟ: ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΤΦΟ
Γ΄ ΚΤΚΛΟ: ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.000.
ΠΔΝΣΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄:
Α΄ ΚΤΚΛΟ: 80 ΔΜΠ - ΜΗΚΟ
Β΄ ΚΤΚΛΟ: ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΣΙΜΟ
Γ΄ ΚΤΚΛΟ: 600.
9) ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΔΠΙΛΟΓΗ:
ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ζα ηζρχζνπλ ζηνπο αγψλεο επηινγήο, ηα
παξαθάησ φξηα γηα πξφθξηζε ζηνλ ηειηθφ ηνπ αληίζηνηρνπ αγσλίζκαηνο:
ΑΓΧΝΙΜΑ
ΠΠ Α΄
ΠΚ Α΄
ΠΑΙΓΧΝ
ΚΟΡΑΙΓΩΝ
ΔΦΗΒΧΝ
ΝΔΑΝΙΓΩΝ
1.55
1.65
ΤΦΟ
1.80
1.88
1.63
2.00
2.90
3.25
3.30
ΚΟΝΣΧ
3.50
4.10
4.30
5.50
ΜΗΚΟ
6.00
5.20
6.35
5.30
6.80
-11.20
ΣΡΙΠΛΟΤΝ
12.30
13.50
14.10
11.50
ΦΑΙΡΑ
14.60
11.30
15.20
10.80
14.60
11.50
30.00
ΓΙΚΟ
45.50
45.00
35.00
43.50
36.00
42.00
44.00
ΦΤΡΑ
50.00
42.00
55.00
52.00
33.00
ΑΚΟΝΣΙΟ
46.00
52.00
37.00
55.00
40.00
ΑΓΧΝΙΜΑ
ΤΦΟ
ΚΟΝΣΧ
ΜΗΚΟ
ΣΡΙΠΛΟΤΝ
ΦΑΙΡΑ
ΓΙΚΟ
ΦΤΡΑ
ΑΚΟΝΣΙΟ

ΑΝΓΡΧΝ – ΝΔΧΝ (Α)
2.08
4.70
7.30
15.20
16.00
49.00
57.50
62.00
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ΓΤΝΑΙΚΩΝ – ΝΔΩΝ (Γ)
1.70
3.60
5.80
12.70
13.50
43.00
48.50
45.00
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10) ΓΙΑΓΟΥΙΚΑ ΤΦΗ:
Γηα ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα:
Θα πξέπεη νη δηνξγαλσηέο λα θαζνξίδνπλ ηα δηαδνρηθά χςε ησλ εηδηθψλ
πξνθεξχμεσλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε:
1.
Σα αξρηθά χςε λα μεθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πφληνπο γηα ην άικα ζε χςνο θαη
δέθα (10) πφληνπο γηα ην άικα επί θνληψ, πην θάησ απφ ην χςνο βαζκνιφγεζεο θαη
θαηαβνιήο εμφδσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο
2.
ηε ζπλέρεηα ν πήρεο ζα πξέπεη λα πεξλά απφ ην φξην βαζκνιφγεζεο θαη απφ ην
φξην πξηκνδφηεζεο πςειήο επίδνζεο - πξφθξηζεο γηα ην παλειιήλην πξσηάζιεκα.
α)
Δηδηθά ζην δηαζπιινγηθφ ησλ Αλδξψλ - Γπλαηθψλ ζα πξέπεη λα πεξλά θαη απφ ην φξην
πξφθξηζεο γηα ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα Δθήβσλ / Νεαλίδσλ θαη Παίδσλ / Κνξαζίδσλ
β)
ην δηαζπιινγηθφ ησλ Π / Κ ζα πξέπεη λα πεξλά θαη απφ ην φξην πξφθξηζεο γηα ην
παλειιήλην πξσηάζιεκα ΠΠ / ΠΚ Α΄.
Γηα ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα:
Σα δηαδνρηθά χςε ησλ εηδηθψλ πξνθεξχμεσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαηά
ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε:
Σα αξρηθά ύςε ζηνλ πξνθξηκαηηθό θαη ζηνλ ηειηθό, λα μεθηλνύλ ην αλώηεξν
από ην ύςνο βαζκνιόγεζεο θαη θαηαβνιήο εμόδσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Γηα ηα ζύλζεηα αγσλίζκαηα:
Σα αξρηθά χςε (χςνπο, επί θνληψ) ζηα αγσλίζκαηα ησλ ζπλζέησλ θαη πνιχαζισλ
ζα θαζνξίδνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ – δηεπζπληή αγψλσλ, ηνπ
εθφξνπ ηνπ αγσλίζκαηνο θαη ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ πνχ αγσλίδνληαη.
11) ΔΠΑΘΛΑ:
Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα:
ηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο – ληθήηξηεο ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ
αγσληζκάησλ ζα απνλέκνληαη ηα αληίζηνηρα κεηάιιηα (ρξπζφ – αξγπξφ – ράιθηλν) θαη
δηπιψκαηα.
ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ΠΠ – ΠΚ Β΄ (Πνιχαζια), ζα απνλέκνληαη επίζεο
δηπιψκαηα ζην 4ν- 5ν θαη 6ν ζσκαηείν.
Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα:
ηνπο πξψηνπο – ηεο
θχπειιν – δίπισκα – κεηάιιην παλειιεληνλίθε ρξπζφ.
ηνπο δεχηεξνπο – ξεο δίπισκα – κεηάιιην παλειιεληνλίθε αξγπξφ.
ηνπο ηξίηνπο – ηεο
δίπισκα – κεηάιιην παλειιεληνλίθε ράιθηλν.
ηνπο πξψηνπο ληθεηέο ζπιιφγνπο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα
απνλέκνληαη θχπειια.
Σέινο ζα βξαβεχνληαη θαη νη πξψηνη επαξρηαθνί ζχιινγνη, εθηφο Αζελψλ θαη
Θεζζαινλίθεο.
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12) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ:
 ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄:
Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ηζρχεη ρσξηζηή
βαζκνινγία φπνπ ζα βαζκνινγνχληαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ, νη
«αζιεηέο – ηξηεο θαη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο» πνπ ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα
βαζκνιφγεζεο (ηερληθέο δηαηάμεηο 2012).
Δάλ νη αζιεηέο - ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνπ ζα πεηχρνπλ ην φξην είλαη
ΓΧΓΔΚΑ (12), ε βαζκνινγία ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ζα είλαη,
9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 θαη ζηηο ζθπηαινδξνκίεο 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Δάλ φκσο νη αζιεηέο - ηξηεο ή νη νκάδεο πνπ πέηπραλ ηα φξηα είλαη ιηγφηεξεο απφ
νθηψ (8), ηφηε ε θιίκαθα ησλ βαζκψλ πνπ ζα δίλνληαη ζα είλαη θζίλνπζα πξνο ηα θάησ,
δηαηεξνχκελεο ηεο δηαθνξάο ησλ βαζκψλ ηνπ πξψηνπ απφ ην δεχηεξν ληθεηή (2 β. ζηα
αηνκηθά θαη 4 β. ζηηο ζθπηαινδξνκίεο).
Γειαδή :
ΔΑΝ ΠΔΣΤΥΟΤΝ ΣΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ:

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

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ
ΣΑ ΑΣΟΜΙΚΑ
ΣΙ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΔ

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

► ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ θάζε αζιεηήο - ηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο πνπ
πεηπραίλεη ην όξην βαζκνιόγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 12 ε ζέζε, ζα παίξλεη
ΔΝΑ (1) βαζκό ζηα αηνκηθά θαη ΓΤΟ (2) βαζκνύο ζηηο ζθπηαινδξνκίεο.
π.ρ. Δάλ νη αζιεηέο-ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνχ ζα πεηχρνπλ ην φξην ζε
θάπνην αγψληζκα είλαη 17, ηφηε ζα βαζκνινγεζνχλ - αμηνινγεζνχλ θαη νη 17 σο εμήο: 9-76-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 θαη 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2-2–2.
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• Θα ηζτύζεη θαη θέηος ηο ζύζηεκα πρηκοδόηεζες συειώλ επηδόζεφλ γηα ηα
παραπάλφ δηαζσιιογηθά πρφηαζιήκαηα.
Έηζη νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ επηδφζεηο ίζεο ή θαιιίηεξεο απφ απηέο
ηνπ πίλαθα πξηκνδφηεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (ηερληθέο δηαηάμεηο 2012), ζα παίξλνπλ
ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, αλάινγα θαη κε ηε ζέζε θαηάηαμή
ηνπο:
9-7-6-5-4-3-2-1-1 θ.ι.π. ζηα αηνκηθά θαη 18-14-12-10-8-6-4-2-2 θ.ι.π. ζηηο ζθπηαινδξνκίεο,
αλεμάξηεηα απφ ην πφζνη αζιεηέο -ηξηεο ή νκάδεο πέηπραλ ην φξην ζην αγψληζκά
ηνπο.
Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφινηπνη αζιεηέο - ηξηεο ηνπ αγσλίζκαηνο απηνχ πνπ ζα
πεηχρνπλ ην φξην ζα παίξλνπλ ηνπο βαζκνχο ηεο θζίλνπζαο θιίκαθαο.
Γηα παξάδεηγκα :
Δάλ ζην άικα ζε κήθνο ΠΠ Α΄ είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα :
εκ: Τςειή επίδνζε π.ρ. 5.90 κ. θαη φξην βαζκνιφγεζεο π.ρ. 5.20 κ.
1νο ληθεηήο
6.16 βαζκνί
9
νο
2
>>
5.90
>>
7
3νο
>>
5.29
>>
2
4νο
>>
5.20
>>
1
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν βαζκνινγίαο ζα αλαθεξχζζεηαη, ληθεηήο
ζχιινγνο θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο (π.ρ. ληθεηήο ζχιινγνο ζην δηαζπιινγηθφ
πξσηάζιεκα ζηελ θαηεγνξία ΠΠ Α΄ θαη μερσξηζηά ησλ ΠΚ Α΄ θ.ι.π.).
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 ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ
Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ηζρχεη ρσξηζηή
βαζκνινγία φπνπ ζα βαζκνινγνχληαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ, νη
«αζιεηέο – ηξηεο θαη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο» πνπ ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα
βαζκνιφγεζεο (ηερληθέο δηαηάμεηο 2012).
Δάλ νη αζιεηέο - ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνπ ζα πεηχρνπλ ην φξην
είλαη ΓΔΚΑΣΔΔΡΙ (14), ε βαζκνινγία ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ζα είλαη,
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 θαη ζηηο ζθπηαινδξνκίεο 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Δάλ φκσο νη αζιεηέο - ηξηεο ή νη νκάδεο πνπ πέηπραλ ηα φξηα είλαη ιηγφηεξεο
απφ δέθα (10), ηφηε ε θιίκαθα ησλ βαζκψλ πνπ ζα δίλνληαη ζα είλαη θζίλνπζα πξνο
ηα θάησ, δηαηεξνχκελεο ηεο δηαθνξάο ησλ βαζκψλ ηνπ πξψηνπ απφ ην δεχηεξν ληθεηή
( 2 β. ζηα αηνκηθά θαη 4 β. ζηηο ζθπηαινδξνκίεο ).
Γειαδή :
ΔΑΝ ΠΔΣΤΥΟΤΝ ΣΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ:

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

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ
ΣΑ ΑΣΟΜΙΚΑ
ΣΙ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΔ

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

► ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ θάζε αζιεηήο - ηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο πνπ
πεηπραίλεη ην όξην βαζκνιόγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 14 ε ζέζε, ζα παίξλεη
ΔΝΑ (1) βαζκό ζηα αηνκηθά θαη ΓΤΟ (2) βαζκνύο ζηηο ζθπηαινδξνκίεο.
π.ρ. Δάλ νη αζιεηέο-ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνχ ζα πεηχρνπλ ην φξην ζε
θάπνην αγψληζκα είλαη 17, ηφηε ζα βαζκνινγεζνχλ - αμηνινγεζνχλ θαη νη 17 σο εμήο:
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1 θαη 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2.
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• Θα ηζρύζεη θαη θέηνο ην ζύζηεκα πξηκνδόηεζεο πςειώλ επηδόζεσλ γηα ηα
παξαπάλσ δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα.
Έηζη νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ επηδφζεηο ίζεο ή θαιιίηεξεο απφ απηέο
ηνπ πίλαθα πξηκνδφηεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (Σερληθέο Γηαηάμεηο 2012), ζα παίξλνπλ
ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, αλάινγα θαη κε ηε ζέζε θαηάηαμή
ηνπο:
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1 θ.ι.π. ζηα αηνκηθά θαη 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2 θ.ι.π. ζηηο
ζθπηαινδξνκίεο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζνη αζιεηέο -ηξηεο ή νκάδεο πέηπραλ ην φξην
ζην αγψληζκά ηνπο.
Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφινηπνη αζιεηέο - ηξηεο ηνπ αγσλίζκαηνο απηνχ πνπ ζα
πεηχρνπλ ην φξην ζα παίξλνπλ ηνπο βαζκνχο ηεο θζίλνπζαο θιίκαθαο.
Γηα Παξάδεηγκα :
Δάλ ζην άικα ζε κήθνο παίδσλ είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα :
εκ: Τςειή επίδνζε π.ρ. 6.50 κ. θαη φξην βαζκνιφγεζεο π.ρ. 5.50 κ.
1νο ληθεηήο
2νο
>>
3νο
>>
νο
4
>>
5νο
>>

7.16
6.50
5.69
5.60
5.49

βαζκνί
>>
>>
>>
>>

11
9
2
1
-

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν βαζκνινγίαο ζα αλαθεξχζζεηαη, ληθεηήο
ζχιινγνο θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο (π.ρ. ληθεηήο ζχιινγνο ζην δηαζπιινγηθφ
πξσηάζιεκα ζηελ θαηεγνξία παίδσλ θαη μερσξηζηά ζηελ θαηεγνξία θνξαζίδσλ θ.ι.π.).
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 ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ:
Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ηζρχεη ρσξηζηή
βαζκνινγία φπνπ ζα βαζκνινγνχληαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ, νη
«αζιεηέο – ηξηεο θαη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο» πνπ ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα
βαζκνιφγεζεο (ηερληθέο δηαηάμεηο 2012).
Δάλ νη αζιεηέο - ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνπ ζα πεηχρνπλ ην φξην
είλαη ΓΔΚΑΞΙ ( 16 ), ε βαζκνινγία ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ζα είλαη,
13 – 11 – 10 – 9 – 8 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
θαη ζηηο ζθπηαινδξνκίεο 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.
Δάλ φκσο νη αζιεηέο - ηξηεο ή νη νκάδεο πνπ πέηπραλ ηα φξηα είλαη ιηγφηεξεο απφ
δώδεθα (12), ηφηε ε θιίκαθα ησλ βαζκψλ πνπ ζα δίλνληαη ζα είλαη θζίλνπζα πξνο ηα
θάησ, δηαηεξνχκελεο ηεο δηαθνξάο ησλ βαζκψλ ηνπ πξψηνπ απφ ην δεχηεξν ληθεηή ( 2
β. ζηα αηνκηθά θαη 4 β. ζηηο ζθπηαινδξνκίεο ).
Γειαδή :
ΔΑΝ ΠΔΣΤΥΟΤΝ ΣΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ:

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

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ
ΣΑ ΑΣΟΜΙΚΑ
ΣΙ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΔ
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

► ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ θάζε αζιεηήο - ηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο πνπ
πεηπραίλεη ην όξην βαζκνιόγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 16 ε ζέζε, ζα παίξλεη
ΔΝΑ (1) βαζκό ζηα αηνκηθά θαη ΓΤΟ (2) βαζκνύο ζηηο ζθπηαινδξνκίεο.
π.ρ. Δάλ νη αζιεηέο-ηξηεο ή νη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο πνχ ζα πεηχρνπλ ην φξην ζε
θάπνην αγψληζκα είλαη 18, ηφηε ζα βαζκνινγεζνχλ-αμηνινγεζνχλ θαη νη 18 σο εμήο:
13 – 11 – 10 – 9 - 8 - 7– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 - 1 - 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1.
θαη γηα ηηο ζθπηαινδξνκίεο ζα ηζρχζεη ε αληίζηνηρε θιίκαθα βαζκνινγίαο
26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2.
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• Θα ηζρύζεη θαη θέηνο ην ζύζηεκα πξηκνδόηεζεο πςειώλ επηδόζεσλ γηα ην
δηαζπιινγηθό πξσηάζιεκα αλδξώλ – γπλαηθώλ.
Έηζη νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ επηδφζεηο ίζεο ή θαιιίηεξεο απφ απηέο
ηνπ πίλαθα πξηκνδφηεζεο πςειψλ επηδφζεσλ, ζα παίξλνπλ ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, αλάινγα θαη κε ηε ζέζε θαηάηαμεο ηνπο,
13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 θ.ι.π. γηα ηα αηνκηθά θαη
26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 θ.ι.π. γηα ηηο ζθπηαινδξνκίεο,
αλεμάξηεηα απφ ην πφζνη αζιεηέο -ηξηεο ή νκάδεο πέηπραλ ην φξην ζην αγψληζκά
ηνπο.
Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφινηπνη αζιεηέο - ηξηεο ηνπ αγσλίζκαηνο απηνχ πνπ ζα
πεηχρνπλ ην φξην ζα παίξλνπλ ηνπο βαζκνχο ηεο θζίλνπζαο θιίκαθαο.
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 ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΝΘΔΣΧΝ ΑΓΧΝΙΜΑΣΧΝ
ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΧΝ - ΚΟΡΑΙΓΧΝ:
Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ηζρχεη ρσξηζηή
βαζκνινγία φπνπ ζα βαζκνινγνχληαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ, νη
«αζιεηέο – ηξηεο θαη νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο» πνπ ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα
βαζκνιφγεζεο (ηερληθέο δηαηάμεηο 2012).
Δάλ νη αζιεηέο – ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ ην φξην ζην αγψληζκά ηνπο είλαη ΓΔΚΑΞΙ
(16), ε βαζκνινγία ζα είλαη 17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Αλ φκσο νη παξαπάλσ αζιεηέο - ηξηεο είλαη ιηγφηεξνη απφ δεθάμη ( 16 ), ηφηε ε
θιίκαθα ησλ βαζκψλ πνπ ζα δίλνληαη ζα είλαη θζίλνπζα πξνο ηα θάησ, δηαηεξνχκελεο
ηεο δηαθνξάο ησλ βαζκψλ, ηνπ πξψηνπ απφ ην δεχηεξν ληθεηή
( 2 β.).
Γειαδή :
ΔΑΝ ΠΔΣΤΥΟΤΝ ΣΑ ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ:

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ

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

► ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ θάζε αζιεηήο – ηξηα πνπ πεηπραίλεη ην όξην
βαζκνιόγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 16ε ζέζε, ζα παίξλεη ΔΝΑ (1) βαζκό.
Θα ηζρύζεη θαη ζ’ απηό ην πξσηάζιεκα ην ζύζηεκα πξηκνδόηεζεο
πςειώλ επηδόζεσλ.
Έηζη νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ επηδφζεηο ίζεο ή θαιιίηεξεο απφ απηέο
ηνπ πίλαθα πξηκνδφηεζεο πςειψλ επηδφζεσλ, ζα παίξλνπλ ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, αλάινγα θαη κε ηε ζέζε θαηάηαμήο ηνπο:
17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 θ.ι.π. θαη αλεμάξηεηα απφ ην πφζνη αζιεηέο ηξηεο πέηπραλ ην φξην ζην αγψληζκά ηνπο .
Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφινηπνη αζιεηέο - ηξηεο ηνπ αγσλίζκαηνο απηνχ πνπ ζα
πεηχρνπλ ην φξην ζα παίξλνπλ ηνπο βαζκνχο ηεο θζίλνπζαο θιίκαθαο.
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ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ:
 ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Α΄ «ΠΟΛΤΑΘΛΑ»:
Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ηζρχεη ρσξηζηή
βαζκνινγία φπνπ ζα βαζκνινγνχληαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ, νη
αζιεηέο – ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα βαζκνιφγεζεο (ηερληθέο δηαηάμεηο
2012).
Δάλ νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ ην φξην είλαη ΓΧΓΔΚΑ ( 12 ), ε βαζκνινγία
ζα είλαη: 13 - 11 - 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1.
Δάλ φκσο νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ ηα φξηα είλαη ιηγφηεξνη - εο απφ
δώδεθα (12), ηφηε ε θιίκαθα ησλ βαζκψλ πνπ ζα δίλνληαη ζα είλαη θζίλνπζα πξνο ηα
θάησ, δηαηεξνχκελεο ηεο δηαθνξάο ησλ βαζκψλ ηνπ πξψηνπ απφ ην δεχηεξν ληθεηή (2 β).
Γειαδή:
ΔΑΝ ΠΔΣΤΥΟΤΝ ΣΑ
ΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ:
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ
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

► ΠΡΟΟΥΗ: Δπηπιένλ θάζε αζιεηήο – ηξηα πνπ πεηπραίλεη ην όξην
βαζκνιόγεζεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηά ηε 12ε ζέζε, ζα παίξλεη ΔΝΑ (1) βαζκό.
► Έρνπκε κία ΚΑΣΑΣΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ζηνπο ΠΠ Α΄ θαη
κία ζηηο ΠΚ Α΄ (αλεμάξηεηα από ηα αγσλίζκαηα πνπ ζα αγσληζηεί ν θάζε αζιεηήο –
αζιήηξηα).
• Θα ηζτύζεη θαη θέηος ηο ζύζηεκα πρηκοδόηεζες συειώλ επηδόζεφλ γηα ηο
παραπάλφ δηαζσιιογηθό πρφηάζιεκα.
Έηζη νη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ επηδφζεηο ίζεο ή θαιιίηεξεο απφ απηέο
ηνπ πίλαθα πξηκνδφηεζεο πςειψλ επηδφζεσλ, ζα παίξλνπλ ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, αλάινγα κε ηε ζέζε θαηάηαμή ηνπο:
13 – 11 – 10 – 9 - 8 –7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1 θ.ι.π. θαη αλεμάξηεηα απφ ην πφζνη αζιεηέο
-ηξηεο πέηπραλ ην φξην ζην αγψληζκά ηνπο.
Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππφινηπνη αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα πεηχρνπλ ην φξην ζα
παίξλνπλ ηνπο βαζκνχο ηεο θζίλνπζαο θιίκαθαο.
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 ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β΄:
Α΄ ΦΑΗ (Αγώλεο Δ.Α.. – Σ.Δ.):
ΠΟΛΤΑΘΛΑ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΧΝ Β΄
Βαζκνινγείηαη – αμηνινγείηαη ην θάζε ζσκαηείν ζχκθσλα 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.
Με ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) βαζκνύο, εάλ ζπκκεηάζρεη κε 15 ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο – ηξηεο
ζπλνιηθά.
Β΄ ΦΑΗ (Αγώλες ΩΜΑΣΔΙΩΝ – Δ.Α.. / Σ.Δ.):
Βαζκνινγείηαη – αμηνινγείηαη ην θάζε ζσκαηείν ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Με ΠΔΝΣΔ (5) βαζκνύο ,εάλ ζπκκεηάζρεη κε 5 - 9 αζιεηέο – ηξηεο ζπλνιηθά, ζε δχν
(2) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνχο αγψλεο ηεο Β΄ θάζεο, (ν θάζε αζιεηήο πξέπεη λα
ζπκκεηάζρεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγψλεο γηα λα ππνινγίδεηαη ζηε βαζκνινγία – αμηνιφγεζε.
Γελ είλαη απαξαίηεην θαη νη 5 – 9 αζιεηέο - ηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ίδηνπο αγψλεο).
Με ΓΔΚΑ (10) βαζκνύο, εάλ ζπκκεηάζρεη κε 10 - 14 αζιεηέο – ηξηεο ζπλνιηθά, ζε
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνχο αγψλεο ηεο Β΄ θάζεο, (ν θάζε αζιεηήο πξέπεη λα
ζπκκεηάζρεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγψλεο γηα λα ππνινγίδεηαη ζηε βαζκνινγία – αμηνιφγεζε.
Γελ είλαη απαξαίηεην θαη νη 10 - 14 αζιεηέο - ηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ίδηνπο αγψλεο).
Με ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) βαζκνύο, εάλ ζπκκεηάζρεη κε 15 ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο –
ηξηεο ζπλνιηθά, ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνχο αγψλεο ηεο Β΄ θάζεο, (ν θάζε
αζιεηήο πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγψλεο γηα λα ππνινγίδεηαη ζηε
βαζκνινγία – αμηνιφγεζε. Γελ είλαη απαξαίηεην θαη νη 15 αζιεηέο - ηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ
ζηνπο ίδηνπο αγψλεο).
ΔΠΟΜΔΝΧ ΟΙ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΙ
ΔΝΑ ΧΜΑΣΔΙΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΣΧΝ ΠΠ – ΠΚ Β΄ ΔΙΝΑΙ:
Α΄ ΦΑΗ: 15 (ΠΟΛΤΑΘΛΑ - ΔΝΑ ΑΓΧΝΑ)
Β΄ ΦΑΗ: 15
ΤΝΟΛΟ= 30 Βαζκνί
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• ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΣΙΒΟΤ:
α)

Η βαζκνινγία ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ζα είλαη :
13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 - 1 – 1 – 1 – 1.
β) Η βαζκνινγία ζηηο ζθπηαινδξνκίεο ζα είλαη:
26 – 22 - 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 - 2 - 2 - 2 – 2.
Βαζκνινγνύληαη νη 16 πξώηνη αζιεηέο – ηξηεο ή νκάδεο
κε ηελ
απαξαίηεηε βέβαηα πξνϋπόζεζε λα επηηύρνπλ ηα όξηα βαζκνιόγεζεο θαη
θαηαβνιήο εμόδσλ ζηνλ πξνθξηκαηηθό ή ζηνλ ηειηθό ηνπ αγσλίζκαηνο.
ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ζε όζα αγσλίζκαηα δηεμάγεηαη
πξνθξηκαηηθόο θαη ζηε ζπλέρεηα ηειηθόο :
Όηαλ ζηνλ ηειηθφ έλαο ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο -ηξηεο ή νκάδεο ζθπηαινδξνκίαο
δελ ηεξκαηίζνπλ ή δε ζπκκεηέρνπλ ή θάλνπλ άθπξεο πξνζπάζεηεο, φπσο επίζεο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ θαλνληζκφ δελ ππάξρεη θαηάηαμε αζιεηή - ηξηαο, απηνί ΓΔΝ
ζα βαζκνινγνχληαη.
Οη αληίζηνηρνη βαζκνί δε ζα δίδνληαη ζε θαλέλα άιιν αζιεηή ή νκάδα θαη ε
βαζκνινγία (γηα ηα αγσλίζκαηα δξφκσλ πνπ δηεμάγεηαη ηειηθφο κε ηε ζπκκεηνρή νρηψ – 8 –
αζιεηψλ ή νκάδσλ), ζα ζπλερίδεηαη γηα ηηο ζέζεηο 9 – 16 απφ ηνλ πξνθξηκαηηθφ κε
ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο.
Παξάδεηγκα 1: ηνλ ηειηθφ ησλ 200 κ. ηεξκάηηζαλ 6 απφ ηνπο 8 αζιεηέο.
Η βαζκνινγία έρεη σο εμήο : 13–11–10–9–8–7 γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ ηειηθνχ θαη
4–3–2–1–1–1–1–1 γηα ηνπο θαιχηεξνπο αζιεηέο ηνπ πξνθ/θνχ πνπ δελ πξνθξίζεθαλ
ζηνλ ηειηθφ θαη θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 9–16 απφ ηελ επίδνζε ηνπο ζηνλ πξνθ/θφ .
Παξάδεηγκα 2: ηνλ ηειηθφ ησλ 10.000 κ. απφ ηνπο 18 αζιεηέο πνπ
ηεξκάηηζαλ πέηπραλ ην φξην βαζκνιφγεζεο θαη θαηαβνιήο εμφδσλ ΜΟΝΟ νη 10.
Η βαζκνινγία έρεη σο εμήο : 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3.
Παξάδεηγκα 3: ηνλ ηειηθφ ηεο ζθαηξνβνιίαο, απφ ηνπο 12 αζιεηέο πνπ
πξνθξίζεθαλ γηα λα αγσληζηνχλ ν έλαο δε ζπκκεηείρε, δχν αζιεηέο έθαλαλ κφλν άθπξεο
πξνζπάζεηεο θαη νη ππφινηπνη ελληά (9) πέηπραλ ην φξην βαζκνιφγεζεο.
Βαζκνινγνχληαη νη ελληά (9) αζιεηέο ηνπ ηειηθνχ κε ηελ θιίκαθα: 13-11-10-9-8-7-6-5-4 θαη
κε ηελ θιίκαθα 1–1–1–1, νη θαιχηεξνη αζιεηέο ηνπ πξνθ/θνχ πνπ δελ πξνθξίζεθαλ ζηνλ
ηειηθφ θαη θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 13 –16 απφ ηελ επίδνζε ηνπο ζηνλ πξνθξηκαηηθφ .
Σν 2012 ηα Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ θαη ΝΔΧΝ
(ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ), ζα δηεμαρζνύλ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ζε έλα νξγαλσηηθό, αιιά κε
ΞΔΥΧΡΙΣΗ θαηάηαμε, βαζκνινγία θαη αμηνιόγεζε ησλ αζιεηώλ θαη ησλ ζσκαηείσλ.
Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζα είλαη θνηλή θαη γηα ηα δχν πξσηαζιήκαηα, αθνχ νη αζιεηέο
– ηξηεο ζα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ίδηα αγσλίζκαηα, εθηφο απφ ηνπο αζιεηέο - ηξηεο
ηεο θαηεγνξίαο Π/Κ πνπ αγσλίδνληαη κφλν ζην πξση/κα ησλ ΝΔΧΝ θαη ηνπο αζιεηέο – ηξηεο
πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα αγσλίζκαηα ησλ ζθπηαινδξνκηψλ ηεο θαηεγνξίαο ΝΔΧΝ (25/7)
θαη θπζηθά ζα αγσληζηνχλ ζηηο 16-17/6 ζε έλα αγψληζκα ιηγφηεξν ζηελ θαηεγνξία ΝΔΧΝ.
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ:
πκκεηέρνπλ, Βαζκνινγνύληαη θαη Αμηνινγνύληαη: «Α / Γ - ΝΔΟΙ (Α / Γ) θαη Δ / Ν».
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΝΔΩΝ (ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ):
πκκεηέρνπλ, Βαζκνινγνύληαη θαη Αμηνινγνύληαη: «ΝΔΟΙ (Α / Γ) - Δ / Ν θαη νη Π / Κ
ηνπ 1995».
► Σα αγσλίζκαηα ησλ ζθπηαινδξνκηψλ ηνπ Παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο ΝΔΧΝ
(Α/Γ), ζα δηεμαρζνχλ ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία (25/7) απφ ηα ππφινηπα αγσλίζκαηα ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
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Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε θαηεγνξίαο παλειιελίνπ πξση/ηνο ππνινγίδεηαη απφ ηε
βαζκνινγία φισλ ησλ επί κέξνπο αγσληζκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν πξση/κα (π.ρ. καξαζψληνο, βάδελ) θαη δηεμάγνληαη απφ 1/10/11 – 30/9/12.
Σν πξψην ζσκαηείν ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θάζε θαηεγνξίαο πξσηαζιήκαηνο
(κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφ ελζηάζεηο ή αθπξψζεηο θ.ι.π.), εθπξνζσπεί ηε ρψξα
καο ζηα Δπξσπατθά θχπειια ζπιιφγσλ ή φπνπ αιινχ θαιείηαη.
Πξνζνρή: Γηα ην ληθεηή ζχιινγν ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε βαζκνινγία θαη φρη ε
αμηνιφγεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζηελ νπνία πηζαλψο ππνινγίδνληαη θαη αζιεηέο πνπ δε
ζπκκεηείραλ ζηνπο αγψλεο ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εζληθέο νκάδεο θ.ι.π.
• ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΓΡΟΜΟΤ Δ ΑΝΧΜΑΛΟ ΔΓΑΦΟ :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ΣΟ 60% ΣΩΝ ΣΔΡΜΑΣΙΑΝΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ – ΣΡΙΩΝ
ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:
ΟΙ 12 ΠΡΧΣΟΙ ΑΘΛΗΣΔ – ΣΡΙΔ ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΣΟΤ ΙΓΙΟΤ
ΒΑΘΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.
( Γει. όινη νη 1νη ηνπο ίδηνπο βαζκνύο, όινη νη 2νη ηνπο ίδηνπο …… θαη όινη νη 12νη
ηνπο ίδηνπο βαζκνύο).
- Οη βαζκνί ηνπ ΠΡΧΣΟΤ ληθεηή - ηξηαο, ίδηνη ζε θάζε θαηεγνξία, είλαη ν αξηζκφο πνπ
καο δίλεη ην ζχλνιν ησλ αμηνινγεζέλησλ ζηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία (σο
πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία ππνινγίδνπκε απηή κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηεξκαηίζαληεο).
π.ρ. Πνιππιεζέζηεξε είλαη ε θαηεγνξία ησλ αλδξψλ.
Σεξκάηηζαλ 103: Σν 60% ηνπ 103 είλαη 61.8 = 62
(ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 60% θάζε θαηεγνξίαο, πηζαλά δεθαδηθά ππφινηπα
ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ επφκελε αθέξαηα κνλάδα).
Δπνκέλσο νη βαζκνί ησλ πξψησλ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ είλαη 62, ησλ δεχηεξσλ 61,
ησλ ηξίησλ 60 .............................θαη ησλ δσδέθαησλ 51.
Δπίζεο ν 13νο ζηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία ΜΟΝΟ ( ζην παξάδεηγκα
αλδξψλ) παίξλεη 50 βαζκνχο.

είλαη ησλ

Γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο κεηά ηε ΓΧΓΔΚΑΣΗ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
ηελ ΠΟΛΤΠΛΗΘΔΣΔΡΗ θαηεγνξία αθνινπζείηαη θζίλνπζα θιίκαθα κίαο (1) κνλάδαο,
μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην αζιεηή θαη θζάλνληαο ζηνλ ηειεπηαίν αμηνινγεζέληα - ζείζα,
πνπ παίξλεη ΔΝΑ (1) βαζκφ.
ηηο ΤΠΟΛΟΙΠΔ θαηεγνξίεο αθνινπζείηαη θζίλνπζα θιίκαθα, ΒΑΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ,
απφ ηε 13ν αζιεηή - ηξηα κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν αμηνινγεζέληα - ζείζα.
Ο ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΝΑΙ: ΣΟ ΠΗΛΙΚΟ ΣΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΧΝ
ΒΑΘΜΧΝ ΣΟΤ 13ΟΤ ΑΘΛΗΣΗ ΣΗ ΠΟΛΤΠΛΗΘΔΣΔΡΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, ΓΙΑ ΣΟΤ
ΑΡΙΘΜΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ ΟΣΑΝ ΑΠΟ ΣΟ 60% ΣΧΝ ΣΔΡΜΑΣΙΑΝΣΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ
ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΦΑΙΡΔΟΤΜΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 12.
(δειαδή ηνπο 12 πξψηνπο αζιεηέο - ηξηεο, πνπ παίξλνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο
αμηνιφγεζεο ζε φιεο ηεο θαηεγφξηεο).
Παξάδεηγκα : π.ρ. Πνιππιεζέζηεξε είλαη ε θαηεγνξία ησλ Αλδξψλ θαη ηεξκάηηζαλ 103.
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ηελ θαηεγνξία ΓΤΝΑΙΚΧΝ ηεξκάηηζαλ 46 αζιήηξηεο.
Σν 60% ηνπ 46 είλαη 27,6 = 28.
Αμηνινγνύληαη δειαδή νη 28 πξώηεο αζιήηξηεο.
Οη 12 πξψηεο αζιήηξηεο (ΓΤΝΑΙΚΔ) παίξλνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο κε ηελ
θαηεγνξία ησλ αλδξψλ (πνιππιεζέζηεξε), ε 13ε ΓΤΝΑΙΚΑ βαζκνινγείηαη κε ηε
δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηνπο βαζκνχο ηεο 12 εο αζιήηξηαο ηεο θαηεγνξίαο
γπλαηθψλ (πνπ είλαη ίδηνη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο), δει. ηνπο 51, αθαηξέζνπκε ην
ΤΝΣΔΛΔΣΗ θζίλνπζαο θιίκαθαο βαζκνινγίαο, πνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
είλαη 3,12 ( 50 :16 = 3,12 )
« 50 είλαη νη βαζκνί ηνπ 13νπ αζιεηή ηεο πνιππιεζέζηεξεο θαηεγνξίαο θαη 16 είλαη ν
αξηζκφο ησλ ππνινίπσλ ηεξκαηηζάλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πνπ αμηνινγνχκε
(γπλαηθψλ), αθνχ αθαηξέζνπκε ηνλ αξηζκφ 12 ( 12 πξψηεο).
Δπνκέλσο ε 13ε αζιήηξηα παίξλεη 51-3,12 = 47,88 βαζκνχο, ε 14ε παίξλεη 47,883,12 = 44,76.....ε 28ε παίξλεη 1 βαζκφ.
Όινη νη ηειεπηαίνη αμηνινγεζέληεο – ζείζεο, ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο,
βαζκνινγνύληαη κε ΔΝΑ (1) βαζκό.
13) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζσκαηείσλ θάζε έηνπο ππνινγίδνληαη νη αμηνινγνχκελνη
αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/10 ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο κέρξη 30/9 ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (δειαδή γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν
απφ 1/10/11 κέρξη 30/9/12)
Α) ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ:
Όινη νη βαζκνί, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα ζσκαηεία ζηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα,
πξνζηίζεληαη θαη απνηεινχλ ηνπο βαζκνχο ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ ηνπ
ζσκαηείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2012.
Β) ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ:
Οη βαζκνί πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα ζσκαηεία ζηα παλειιήληα πξση/ηα ππνινγίδνληαη
μερσξηζηά ζηελ αμηνιφγεζε, αλάινγα κε ηα πνζνζηά ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία - αμηνιφγεζε ησλ ζσκαηείσλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ
1/10/11 κέρξη 30/9/12, πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνζνζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ
αμηνινγνχκελσλ πξσηαζιεκάησλ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΔΦΗΒΧΝ – ΝΔΑΝΙΓΧΝ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΓΧΝ – ΚΟΡΑΙΓΧΝ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΑΝΓΡΧΝ – ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ 20-22 ΔΣΧΝ ( ΝΔΧΝ )
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΑΝΧΜΑΛΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΟ ( % )

32 %
14 %
14 %
14 %
12 %
9%
5%
100 %
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14) ΠΡΙΜΟΓΟΣΗΗ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ –
ΑΘΛΗΣΡΙΧΝ ΣΟΤ Δ ΑΓΧΝΔ ΜΔ ΣΙ ΔΘΝΙΚΔ ΟΜΑΓΔ:
Όηαλ έλαο αζιεηήο - ηξηα αγσλίδεηαη κε ηελ Δζληθή νκάδα θαη ππάξρνπλ
ηαπηφρξνλα αγψλεο κε αμηνιφγεζε ζσκαηείσλ, ηφηε ην ζσκαηείν ηνπ αζιεηή - ηξηαο ζα
πξηκνδνηείηαη κε ηνπο παξαθάησ βαζκνχο αμηνιφγεζεο:


α) Αλ δηεμάγνληαη δηαζπιινγηθνί αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ
αζιεηή-ηξηαο, ηφηε ην ζσκαηείν πξηκνδνηείηαη κε ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο ηεο θιίκαθαο
βαζκνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζπιινγηθνχ πξσηαζιήκαηνο.



β) Αλ δηεμάγνληαη δηαζπιινγηθνί αγψλεο ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ αζιεηή-ηξηαο αιιά
αλψηεξεο θαηεγνξίαο, ηφηε ην ζσκαηείν πξηκνδνηείηαη κε ην ½ ησλ αλψηεξσλ βαζκψλ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζπιινγηθνχ πξσηαζιήκαηνο «ζηξνγγπιεκέλσλ» πξνο ηα επάλσ.



γ) Αλ δηεμάγνληαη παλειιήληνη αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ αζιεηήηξηαο, ηφηε ην ζσκαηείν πξηκνδνηείηαη κε έλδεθα (11) βαζκνχο ηνπ αληίζηνηρνπ
παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο.



δ) Αλ δηεμάγνληαη παλειιήληνη αγψλεο ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ αζιεηή-ηξηαο αιιά
αλψηεξεο θαηεγνξίαο, ηφηε ην ζσκαηείν πξηκνδνηείηαη κε επηά (7) βαζκνχο ηνπ
αληίζηνηρνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο.



ε) Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα αγσλίζκαηα ησλ ζθπηαινδξνκηψλ (βαζηθνχο θαη
αλαπιεξσκαηηθνχο), ην ζσκαηείν δηθαηνχηαη ην ½ ησλ αληηζηνίρσλ βαζκψλ
«ζηξνγγπιεκέλσλ» πξνο ηα επάλσ.



ζη) Αλ δηεμάγνληαη παλειιήληνη αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ
αζιεηή-ηξηαο θαη απηφο ζπκκεηέρεη κε ηελ Δζληθή νκάδα ζε αγψλεο αλψηεξεο ειηθηαθήο
θαηεγνξίαο (αλεμάξηεηα εάλ ζπκκεηέρεη ζε αηνκηθφ αγψληζκα ή ζθπηαινδξνκία
«βαζηθφο ή αλαπιεξσκαηηθφο»), ηφηε ην ζσκαηείν πξηκνδνηείηαη κε έλδεθα (11) βαζκνχο
ηνπ αληίζηνηρνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο.

•

δ) Οη παξαπάλσ βαζκνί δίλνληαη, ΜΟΝΟ εάλ ην αγψληζκα ή ηα αγσλίζκαηα πνπ
ζπκκεηέρεη ν αζιεηήο – ηξηα κε ηελ Δζληθή νκάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αληίζηνηρν
πξφγξακκα ηνπ αμηνινγνχκελνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ζην νπνίν δε ζπκκεηέρεη ν αζιεηήο –
ηξηα. Ο αλψηεξνο αξηζκφο αγσληζκάησλ πνπ ζα αμηνινγείηαη ν αζιεηήο, ζα είλαη ν
αληίζηνηρνο πνπ έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ν αζιεηήο, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ
αμηνινγνχκελνπ πξσηαζιήκαηνο.
Δμαηξνχληαη, απ’ φζα αλαθέξνληαη ζ’ απηή ηελ παξάγξαθν (δ), νη αζιεηέο – ηξηεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηελ Δζληθή νκάδα ζε ΤΝΘΔΣΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ
θαη ηαπηφρξνλα
δηεμάγεηαη αμηνινγεκέλν πξσηάζιεκα. Σφηε νη αζιεηέο – ηξηεο απηνί αμηνινγνχληαη,
ζχκθσλα κε φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (α, β, γ, δ, ε θαη ζη), αιιά
ζε ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΧΝΙΜΑ (αλεμάξηεηα εάλ ζην αμηνινγνχκελν πξσηάζιεκα δηεμάγνληαη
ζχλζεηα αγσλίζκαηα ή φρη) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη δελ έρνπλ εμαληιήζεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα αγσλίζκαηα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν
αμηνινγνχκελν πξσηάζιεκα.
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15) ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ:

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
* Γηα ηα παλειιελία πξσηαζιήκαηα αλνηρηνύ ζηίβνπ:
ηα ζσκαηεία ησλ αζιεηψλ-αζιεηξηψλ, πνπ ζα θαηαιάβνπλ κία απφ ηηο 6 πξώηεο
ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο (1ε – 6ε) θαη ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα θαηαβνιήο εμφδσλ,
θαηαβάιινληαη ηα πνζά (100%) πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο
εηδηθήο πξνθήξπμεο θαη αλάινγα κε ην λνκφ πξνέιεπζεο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ.
Γηα ηνπο αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ κία απφ ηηο ζέζεηο 7ε – 10ε θαη
ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα θαηαβνιήο εμφδσλ, ζα θαηαβάιιεηαη ην 50% ησλ
παξαπάλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
Αζιεηήο - ηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο πνπ πξνθξίλεηαη ζε ηειηθφ θαη δελ
ζπκκεηέρεη ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή άιιεο αηηίαο, ή δελ ηεξκαηίδεη ή αθπξψλεηαη ή θάλεη
άθπξεο πξνζπάζεηεο, δηθαηνχηαη ηα ρξήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε
κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη δηεμαρζεί πξνθξηκαηηθφο ζηνλ νπνίν έρεη ζπκκεηάζρεη,
πξνθξηζεί θαη έρεη επηηχρεη ην φξην βαζκνιφγεζεο θαη θαηαβνιήο εμφδσλ
κεηαθίλεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην πνζφ, εθφζνλ ζηνλ
ηειηθφ ζπκκεηάζρνπλ κέρξη 5 αζιεηέο θαη ην 1/2 εθφζνλ ζπκκεηάζρνπλ κέρξη 9.
Αζιεηήο – αζιήηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο, πνπ πξνθξίλεηαη απ’ επζείαο ζε
ηειηθφ θαη δελ ζπκκεηάζρεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ή δελ ηεξκαηίδεη ή αθπξψλεηαη ή
θάλεη άθπξεο πξνζπάζεηεο, ΓΔΝ δηθαηνχηαη έμνδα κεηαθίλεζεο.
Αζιεηήο – αζιήηξηα ή νκάδα ζθπηαινδξνκίαο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψληζκα πνπ
δηεμάγεηαη απ’ επζείαο ηειηθφο θαη δελ ηεξκαηίδεη ή αθπξψλεηαη ή θάλεη άθπξεο
πξνζπάζεηεο, ΓΔΝ δηθαηνχηαη έμνδα κεηαθίλεζεο.
Γηα ηνλ θάζε αζιεηή – αζιήηξηα, ζα ππνινγηζζνύλ κία θνξά ηα αληίζηνηρα
έμνδα ζε θάζε πεξίπησζε.
Κάιπςε Δμφδσλ πλνδψλ:
Α) Δάλ ην ζσκαηείν έρεη απφ 1 κέρξη 10 αζιεηέο – αζιήηξηεο ζηηο 10 πξψηεο ζέζεηο
(κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πεηχρεη ηα φξηα βαζκνιφγεζεο – θαηαβνιήο εμφδσλ):
- ΔΝΑ ΤΝΟΓΟ κε 100%, εάλ έρεη ΔΝΑ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ αζιεηέο ζηηο
ζέζεηο 1 – 6 ή
- ΔΝΑ ΤΝΟΓΟ κε 50%, εάλ φινη νη παξαπάλσ αζιεηέο – αζιήηξηεο έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο
ζέζεηο 7 – 10.
Α) Δάλ ην ζσκαηείν έρεη 11 θαη πεξηζζφηεξνπο αζιεηέο – ηξηεο ζηηο 10 πξψηεο ζέζεηο
(κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πεηχρεη ηα φξηα βαζκνιφγεζεο – θαηαβνιήο εμφδσλ):
- ΓΤΟ ΤΝΟΓΟΤ κε 100%, εάλ έρεη ΔΝΑ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ αζιεηέο ζηηο
ζέζεηο 1 – 6 ή
- ΓΤΟ ΤΝΟΓΟΤ κε 50%, εάλ φινη νη παξαπάλσ αζιεηέο – αζιήηξηεο έρνπλ θαηαηαγεί
ζηηο ζέζεηο 7 – 10.
Γηα ηελ είζπξαμε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο, νη εθπξφζσπνη ησλ ζπιιφγσλ πξέπεη
λα έρνπλ καδί ηνπο ζην ζηάδην ησλ αγψλσλ: Γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ ζσκαηείνπ
θαη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε.
Δάλ ηα ζσκαηεία δελ θαηαζέζνπλ ηα γξακκάηηα ηνπο κεηά ην ηέινο ησλ αγψλσλ, γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα πξέπεη λα ηα ζηείινπλ ζην .Δ.Γ.Α.. ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα θαηαβάιινληαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο
ησλ ζσκαηείσλ.
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Γηα ην παλειιήλην πξσηάζιεκα δξόκνπ ζε αλώκαιν έδαθνο :
ην παλειιήλην πξσηάζιεκα δξφκνπ ζε αλψκαινπ έδαθνο, θαηαβάιινληαη έμνδα
κεηαθίλεζεο ζηνπο αζιεηέο-ηξηεο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Α) ηα ζσκαηεία ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ κία απφ ηηο 8 πξώηεο ζέζεηο
ηεο θαηάηαμεο, ζα θαηαβάιιεηαη ην 100% ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην
ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο εηδηθήο πξνθήξπμεο θαη αλάινγα κε ην λνκφ πξνέιεπζεο ηνπ θάζε
ζσκαηείνπ.
Β) Δπίζεο ζα θαηαβάιιεηαη ην ½ (50%) ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζχκθσλα κε ηα
παξαθάησ:
1) ηνπο αζιεηέο - αζιήηξηεο πνπ ηεξκάηηζαλ ζηηο ζέζεηο 9 – 12, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζηελ θαηεγνξία ηνπο ηεξκάηηζαλ κέρξη 50 αζιεηέο – αζιήηξηεο.
2) ηνπο αζιεηέο - αζιήηξηεο πνπ ηεξκάηηζαλ ζηηο ζέζεηο 9 – 16, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζηελ θαηεγνξία ηνπο ηεξκάηηζαλ 51 θαη πεξηζζφηεξνη αζιεηέο – αζιήηξηεο.
Έμνδα κεηαθίλεζεο θαηαβάιινληαη ζηνπο ζπλνδνύο ηωλ αζιεηώλ-ηξηώλ ζύκθωλα κε ηα
παξαθάηω :
α. Γηα ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ απφ 1-9 αζιεηέο-ηξηεο ζπλνιηθά, γηα ηνπο νπνίνπο ζα
θαιπθζνχλ έμνδα κεηαθίλεζεο, ηφηε ζα θαιπθζνχλ ηα έμνδα (100% ηνπ πνζνχ), ελφο (1)
ζπλνδνχ.
β. Γηα ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ απφ 10 αζιεηέο-ηξηεο θαη πάλσ, γηα ηνπο νπνίνπο ζα
θαιπθζνχλ έμνδα κεηαθίλεζεο, ζα θαιπθζνχλ ηα έμνδα (100% ηνπ πνζνχ), δχν (2)
ζπλνδψλ.
Γηα ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα :
ηα ζσκαηεία ησλ αζιεηψλ-αζιεηξηψλ, πνπ ζα θαηαιάβνπλ κία απφ ηηο 6 πξψηεο
ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο θαη ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα βαζκνιφγεζεο - θαηαβνιήο
εμφδσλ, θαηαβάιινληαη ηα πνζά (100%) πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα
ηεο εηδηθήο πξνθήξπμεο θαη αλάινγα κε ην λνκφ πξνέιεπζεο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ.
Γηα ηνπο αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ κία απφ ηηο ζέζεηο 7ε – 10ε θαη
ζα πεηχρνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα βαζκνιφγεζεο - θαηαβνιήο εμφδσλ, ζα θαηαβάιιεηαη
ην 50% ησλ παξαπάλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
Δπίζεο θαιχπηνληαη ηα έμνδα (100% ηνπ πνζνχ):
- Δλφο (1) ζπλνδνχ, αλ βαζκνινγνχληαη - αμηνινγνχληαη απφ έλαο κέρξη δέθα (1-10)
αζιεηέο – ηξηεο θαη
- Γχν (2) ζπλνδψλ, αλ βαζκνινγνχληαη - αμηνινγνχληαη απφ έληεθα (11) θαη
πεξηζζφηεξνη αζιεηέο – ηξηεο.
-

-

-

Η νξγαλώηξηεο Δ.Α.. πξέπεη κέρξη 12 Μαξηίνπ λα έρνπλ ππνβάιεη ζην
.Δ.Γ.Α..-Δπηηξνπή
Αλάπηπμεο
ηα
σξνιόγηα
πξνγξάκκαηα
ησλ
δηαζπιινγηθώλ πξση/ησλ θαη αλαιπηηθό πίλαθα γηα θάζε δηαζπιινγηθό, κε ηα
πξνηεηλόκελα θαη απνιύησο απαξαίηεηα έμνδα κεηαθίλεζεο γηα θάζε ζσκαηείν.
Η Δπηηξνπή Αλάπηπμεο ζα ειέγρεη όια ηα παξαπάλσ, ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο
ηξνπνπνηήζεηο – δηνξζώζεηο, εάλ ρξεηάδνληαη θαη ζα ηα επηζηξέθεη εγθεθξηκέλα
ζηε δηνξγαλώηξηα Δ.Α..
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε νξγαλώηξηα Δ.Α.. ζα ζπληάζζεη ηελ
πξνθήξπμε κε ην εγθεθξηκέλν σξνιόγην πξόγξακκα θαη ηα εγθεθξηκέλα έμνδα
κεηαθίλεζεο ηα νπνία θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνθήξπμε θάζε
δηαζπιινγηθνύ πξσηαζιήκαηνο.
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ηηο εηδηθέο πξνθεξχμεηο ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζα πξέπεη λα
ππνινγίδνληαη ηα πνζά πνπ ζα δηθαηνχληαη ηα ζσκαηεία σο έμνδα κεηαθίλεζεο, γηα
ηνπο αζιεηέο - ηξηεο πνπ ζα βαζκνινγεζνχλ, ππνινγίδνληαο ην γεχκα πξνο 10 επξψ,
ηε δηαλπθηέξεπζε πξνο 20 επξψ θαη ηε κεηαθίλεζε κε ηα ζπλήζε κέζα κεηαθνξάο
(ΚΣΔΛ ή αθηνπιντθή κεηαθίλεζε) θαη ζε θακία πεξίπησζε αεξνπνξηθψο.
ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ:
* Οη παξαπάλσ αλαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί όξνη, είλαη πηζαλόλ λα
ηξνπνπνηεζνύλ κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Γ.Γ.Α. γηα
ην 2012.
Πηζαλέο αιιαγέο
πξσηαζιεκάησλ.

ζα

αλαθέξνληαη
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ζηηο

εηδηθέο

πξνθεξύμεηο

ησλ
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2) ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ - ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΧΝ:
Γηα ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα: Οξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ .Δ.Γ.Α.., έλαο απφ
ηνπο ηερληθνχο ζπκβνχινπο ηεο αλάπηπμεο ή ν δηεπζπληήο αγψλσλ ηνπ .Δ.Γ.Α..
Ο ηερληθφο ππεχζπλνο - δηεπζπληήο αγψλσλ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Αιπηάξρε
ησλ αγψλσλ, φπσο νξίδεη ν γεληθφο θαλνληζκφο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο
πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ ηεο νκνζπνλδίαο.
Γηα ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα: Καζήθνληα ηερληθνχ ππεχζπλνπ – δηεπζπληή
αγψλσλ εθηειεί έλαο εθ ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ ηεο αλάπηπμεο (ζηνπο νκίινπο) ή ην
ηερληθφο ζπλεξγάηεο ηεο Δ.Α..- Σ.Δ. πνπ δηνξγαλψλεη ηνπο αγψλεο
3) α. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ:
-

-

-

-

-

Όινη νη αζιεηέο – ηξηεο πξέπεη 45΄ ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηνπο πξνθξηκαηηθνχο θαη
ηνπο
αγψλεο
επηινγήο, λα
παξνπζηάδνληαη
ζηελ
αίζνπζα
θιήζεο
ΑΤΣΟΠΡΟΧΠΧ, γηα λα δειψζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο, πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν
ηνπο.
Γηα ηνπο ηειηθνχο, 30΄ ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπο.
ηνπο αγψλεο επηινγήο ησλ ξίςεσλ θαη ησλ αικάησλ (ηξείο πξνζπάζεηεο - εθηφο απφ
ην χςνο θαη ην επί θνληψ), αλ δελ ππεξβνχλ ην φξην 12 αζιεηέο – ηξηεο ηφηε
πξνθξίλνληαη γηα ηνλ ΣΔΛΙΚΟ νη ακέζσο επφκελνη κέρξη θαη ην 12 ν ηεο θαηάηαμεο.
Δπνκέλσο φιεο νη ηζνπαιίεο ζα ιχλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, κέρξη λα
γίλεη ηειηθή θαηάηαμε.
ηνπο ηειηθνχο ησλ ξίςεσλ θαη ησλ αικάησλ (εθηφο απφ ην χςνο θαη ην επί
θνληψ ) φινη νη αζιεηέο – ηξηεο κεηέρνπλ κε ηξείο πξνζπάζεηεο θαη νη 8 πξψηνη
ζπλερίδνπλ κε άιιεο ηξεηο ( 3 ).
Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ζηίβνπ ηεο IAAF 2012 2013.
Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε ζα ξπζκίδεηαη, απφ ηνλ ηερληθφ
ππεχζπλν – δηεπζπληή αγψλσλ θαη ηνλ Αιπηάξρε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ – ηξηώλ θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ
αγσληζκάησλ (αξηζκόο ζεηξώλ – ηξόπνο πξόθξηζεο θ.ι.π.), ηελ ηειηθή απόθαζε θαη
επζύλε έρεη ν ηερληθόο ππεύζπλνο - δηεπζπληήο αγώλσλ.
- Δίλαη δπλαηή ε θαηάξγεζε πξνθξηκαηηθνχ ή αγψλα επηινγήο ζε θάπνην
αγψληζκα, εθφζνλ δελ ππάξρεη κεγάιε ζπκκεηνρή.
Μεηά ηε δηεμαγσγή θάζε ηειηθνχ αγσλίζκαηνο, νη 3 πξψηνη ληθεηέο – ηξηεο
πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην ρψξν απνλνκήο ησλ επάζισλ.
β. ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ:
Σα αγσλίζκαηα ησλ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΧΝ δηεμάγνληαη όια ζε ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ.
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4) ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΑΓΧΝΧΝ:
Α) Με ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ησλ ζπιιφγσλ νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί ηαηξηθψο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο.
Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Η
πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ δειηίνπ ηνπ αζιεηή ή ηεο αζιήηξηαο, θαη ην
νπνίν ζεσξείηαη απφ λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή αγξνηηθφ ηαηξείν ή
πγεηνλνκηθή ζηξαηησηηθή κνλάδα ή απφ έρνληεο νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ην δεκφζην ή
Ν.Π.Γ.Γ ηαηξνχο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 παξ. 9 ηνπ λφκνπ 2725/99 θαη
ζην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ .Δ.Γ.Α.. 4585/8-10-10).
Τπεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο είλαη νη εθπξόζσπνη ησλ
ζσκαηείσλ.
Σν δειηίν πγείαο ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηε ζεψξεζή ηνπ.
Β) Οη εθάζηνηε δηνξγαλσηέο ησλ πάζεο θχζεσο αγψλσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
δηαζθαιίζνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο. Γη’
απηφ πέξα απφ ηελ παξνπζία γηαηξνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξνπζία ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο
ησλ αγσληζκάησλ.
5) ΔΛΔΓΥΟ DOPING:
1) Οη αζιεηέο πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο, ππφθεηληαη ζε έιεγρν
ληφπηλγθ εληφο θαη εθηφο αγψλσλ.
2) Η εληνιή δηελέξγεηαο ειέγρνπ ληφπηλγθ εληφο αγψλσλ, Παλειιελίνπ ή ηνπηθνχ
επηπέδνπ, δίλεηαη απφ ην Δ..ΚΑ.Ν.
3) ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ-Γπλαηθψλ, Νέσλ (Α/Γ), Δθήβσλ-Νεαλίδσλ
θαη Παίδσλ-Κνξαζίδσλ ζα γίλεηαη έιεγρνο DOPING, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ (I.A.A.F).
4) Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αζιεηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε έιεγρν, γίλεηαη απφ ην
Δ..ΚΑ.Ν. θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ηεο I.A.A.F.
6) ΔΚΦΧΝΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ:
Καηά ηελ εθθψλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα εθθσλνχληαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζιεηή, ε επίδνζε θαη ν ζχιινγφο ηνπ.
7) ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΗ:
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηελ ζσζηή δηνξγάλσζε ελφο αγψλα είλαη ε
αίζνπζα θιήζεο. Έηζη ε ιεηηνπξγία ηεο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ:
1. Η ππεξεζία ηνπ .Δ.Γ.Α.., ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν –
δηεπζπληή αγψλσλ, απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, λα ειέγμνπλ ηηο δειψζεηο
ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ. ηε ζπλέρεηα ζα γξάθνληαη ζηα πηλάθηα νη αζιεηέο –
ηξηεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ αίζνπζα θιήζεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα δξνκηθά
αγσλίζκαηα, νη ππεχζπλνη ηεο αίζνπζαο θιήζεο, ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ηερληθφ
ππεχζπλν – δηεπζπληή αγψλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεηξψλ θαη ηνλ ηξφπν
πξφθξηζεο.
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2. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε νπνηνλδήπνηε πξνπνλεηή ή ζπλνδφ ζηελ αίζνπζα
θιήζεο, εθηφο απφ ηνλ επίζεκν εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ.
3. Οη δειψζεηο ησλ ζπιιφγσλ γηα ηηο ζθπηάιεο ζα γίλνληαη κφλν απφ ηνλ εθπξφζσπν
ηνπ ζπιιφγνπ.
4. ε ρψξν ηεο αίζνπζαο θιήζεο εηδηθά δηακνξθσκέλν νη εθπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ
ζα κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ γξαπηψο αίηεζε πξνο ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ησλ
αγψλσλ, γηα εμέηαζε ηπρφλ παξαιήςεσλ (π.ρ. δεισκέλνο αζιεηήο πνπ δελ
ππάξρεη ν αξηζκφο ηνπ) ή άιισλ πξνβιεκάησλ, ηελ παξακνλή ησλ αγψλσλ.
5. Οη ππεύζπλνη ηεο αίζνπζαο θιήζεο ζα ειέγρνπλ ηα δειηία ησλ αγσληδνκέλσλ
θαη δελ ζα θαηαρσξνύλ ζηα πηλάθηα θαλέλα αζιεηή ηνπ νπνίνπ ην δειηίν δελ
είλαη ζεσξεκέλν ηαηξηθώο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηε
ζειίδα 43 – παξάγξαθνο 4.
8) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΓΧΝΧΝ:
Σα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ:
1. Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε επθξηλέο θαη πξνζηηφ ζεκείν γηα λα ηα βιέπνπλ νη
ελδηαθεξφκελνη.
2. Απνηειέζκαηα ζα κπνξεί λα παίξλεη κφλν ν εθπξφζσπνο ηνπ ζπιιφγνπ.
9) ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΚΔΦΗ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ:
Σελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ (θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ) ζα
γίλεηαη ηερληθή ζχζθεςε γηα ηελ θαιχηεξε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ. ηελ ηερληθή
ζχζθεςε ζα ζπκκεηέρνπλ :
1. Ο εθπξφζσπνο ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Γ.Α.., σο πξφεδξνο.
2. Ο πξφεδξνο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο.
3. Ο ηερληθφο ππεχζπλνο – δηεπζπληήο αγψλσλ.
4. Ο Αιπηάξρεο.
5. Ο ηερληθφο δηεπζπληήο ησλ αγψλσλ ηνπ .Δ.Γ.Α..
6. Ο αληίζηνηρνο εζληθφο πξνπνλεηήο.
7. Ο ηερληθφο δηεπζπληήο - Γπκλαζίαξρνο
8. Ο ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο ηνπηθήο Δ.Α..
9. Ο πξφεδξνο ησλ θξηηψλ ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη ην πξσηάζιεκα.
10. Ο επί θεθαιήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ .Δ.Γ.Α..
10) ΚΤΡΧΔΙ - ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζσζηήο δηεμαγσγήο ησλ δηαζπιινγηθψλ θαη παλειιελίσλ
αγψλσλ απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθά κέιε ηεο επηηξνπήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο
ππεξεζίαο, κε πξφεδξν έλα κέινο ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Γ.Α..
Έηζη, εθηφο ησλ αθπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ γηα
δηαθφξνπο ιφγνπο, (αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, κε βάζε ηε γεληθή ή ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ή
ην γεληθφ θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ), ζα γίλεηαη
έιεγρνο θαη κεηά ην πέξαο ησλ αγψλσλ, απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ.
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Οη θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη είλαη:
Α) ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
1. Ο αζιεηήο – ηξηα ηηκσξείηαη κε έλα (1) ρξφλν απνθιεηζκφ απφ φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο.
2. Ο ζχιινγνο ηνπ ράλεη ΟΛΟΤ ηνπο βαζκνχο, πνπ θέξδηζε ν αζιεηήο – ηξηα ζην
ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα, ζε φια ηα αγσλίζκαηα πνπ ζπκκεηείρε.
ηηο ζθπηαινδξνκίεο, ράλεη φινπο ηνπο βαζκνχο ηνπ αγσλίζκαηνο
3. Ο ζχιινγνο ηνπ ηηκσξείηαη επηπιένλ θαη κε αθαίξεζε είθνζη (-20) βαζκψλ, απφ ην
ζχλνιν ησλ βαζκψλ ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ.
Β) ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
1. Ο αζιεηήο – ηξηα ηηκσξείηαη κε έλα (1) ρξφλν απνθιεηζκφ απφ φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο.
2. Ο ζχιινγνο ηνπ ράλεη ΟΛΟΤ ηνπο βαζκνχο, πνπ θέξδηζε ν αζιεηήο – ηξηα ζην
ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα, ζε φια ηα αγσλίζκαηα πνπ ζπκκεηείρε.
ηηο ζθπηαινδξνκίεο, ράλεη φινπο ηνπο βαζκνχο ηνπ αγσλίζκαηνο.
3. Ο ζχιινγνο ηνπ ηηκσξείηαη επηπιένλ θαη κε αθαίξεζε είθνζη (-20) βαζκψλ, απφ ηε
ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηαζιήκαηνο. Δηδηθά γηα ην Παλειιήλην
πξσηάζιεκα δξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο αθαηξνχληαη 100 (-100) βαζκνί.
4. Δάλ δελ έρεη βαζκνχο ζην ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα γηα λα ηνπ αθαηξεζνχλ, ηφηε
ηνπ αθαηξνχληαη εθαηφ (100) βαζκνί απφ ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ ησλ δηαζπιινγηθψλ
πξσηαζιεκάησλ.
Τπνινγίδνπκε θάζε θνξά ηελ εηήζηα αληηζηνηρία ησλ βαζκώλ ησλ
δηαζπιινγηθώλ κε ηελ αληίζηνηρε ησλ παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ.
π.ρ. Δάλ έρεη κφλν 5 βαζκνχο ζην ζπγθεθξηκέλν παλειιήλην πξση/κα, ηφηε ηνπ
αθαηξνχληαη απηνί νη 5 βαζκνί θαη ηνπ αθαηξνχληαη θαη άιινη 85 απφ ην ζχλνιν ησλ
βαζκψλ ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ.
Τπνινγίδνπκε κε κηα αλαινγία, όηη 1 βαζκόο παλειιελίνπ αληηζηνηρεί κε 3-4 βαζκνύο
δηαζπιινγηθώλ, αλάινγα θπζηθά θαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο αμηνιόγεζεο θάζε ρξνληάο.
Δηδηθά ζε πεξίπησζε
ΠΛΑΣΟΠΡΟΧΠΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΧΝ
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΜΔ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΓΗΛΧΝΔΣΑΙ Ο ΑΘΛΗΣΗ – ΣΡΙΑ, ζα ηζρύνπλ όζα
αλαθέξνληαη αληίζηνηρα παξαπάλσ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη επηπιένλ ζα
ηζρύνπλ αθόκα νη παξαθάησ θπξώζεηο, γηα θάζε αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή:
Γ) ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
1)….
2)….
3) ζα αθαηξνύληαη εθαηό (-100) βαζκώλ από ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ησλ
δηαζπιινγηθώλ πξσηαζιεκάησλ πνπ ζπγθέληξσζε ην ζσκαηείν ηελ ηξέρνπζα
αγσληζηηθή πεξίνδν.
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Γ) ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
1)….
2)….
3) Σν ζσκαηείν ζα κεδελίδεηαη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο ησλ αζιεηώλ –
αζιεηξηώλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη επνκέλσο δελ ζα παίξλεη θαλέλα βαζκό
ζην ζύλνιν ησλ αγσληζκάησλ απηνύ ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
4) Δάλ ην ζσκαηείν έρεη ιηγφηεξνπο απφ 20 βαζκνχο, ηφηε ηνπ αθαηξνχληαη νη
βαζκνί ηνπ παλειιελίνπ πξση/ηνο θαη επηπιένλ ηνπ αθαηξνχληαη θαη απφ ην ζχλνιν
ησλ δηαζπιινγηθψλ πξση/ησλ,
ηφζνη βαζκνί φζνη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα
ζπκπιεξψζεη ζπλνιηθά, 100 βαζκνχο δηαζπιινγηθψλ.
Τπνινγίδνπκε θάζε θνξά ηελ εηήζηα αληηζηνηρία ησλ βαζκώλ ησλ
δηαζπιινγηθώλ κε ηελ αληίζηνηρε ησλ παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ.
π.ρ. Τπνινγίδνπκε κε κηα αλαινγία, όηη 1 βαζκόο παλειιελίνπ αληηζηνηρεί κε 3 - 4
βαζκνύο δηαζπιινγηθώλ, αλάινγα θπζηθά θαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο αμηνιόγεζεο θάζε
ρξνληάο.
α) εάλ έρεη 25 βαζκνχο ζην παλειιήλην, ηφηε ηνπ αθαηξνχληαη φινη αθνχ ην ζσκαηείν
κεδελίδεηαη.
β) εάλ έρεη 2 βαζκνχο ζην παλειιήλην, ηφηε ηνπ αθαηξνχληαη νη 2 βαζκνί θαη επηπιένλ
ηνπ αθαηξνχληαη θαη 94 βαζκνί δηαζπιινγηθψλ.
Δ) 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 ΣΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ .Δ.Γ.Α..
ΠΡΟΟΥΗ.
Μεηά ην ηέινο ησλ αγψλσλ νη δηνξγαλψηξηεο Δ.Α..-Σ.Δ. ππνρξενχληαη, εάλ
ππάξρνπλ αθπξψζεηο λα ηηο ζηέιλνπλ ζην .Δ.Γ.Α.. - Δπηηξνπή αλάπηπμεο, γηα λα
επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Με αζιεηηθνχο ραηξεηηζκνχο
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Βαζίιεο εβαζηήο

Παλαγηψηεο Γεκάθνο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΡΑΦΔΙΑ .Δ.Γ.Α..:
 Τςεινχ αζιεηηζκνχ
 Αγψλσλ
 ΔΠ.Δ.Ο.
 Σχπνπ
 Λνγηζηήξην
 ηαηηζηηθή ππεξεζία
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