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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ «Σ.Ε.Γ.Α.Σ.»
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων, έχοντας υπόψη του:
- τη διάταξη του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.
3057/2002 και την ΥΑ 19514/2005 που αναφέρει ότι «με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς,
που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου
αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα
θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων
που υπάγονται σε αυτή, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια»
- τη διάταξη του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.
3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 και το
οποίο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του ν. 4049/2012 που αναφέρει ότι «ουδεμία
αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει
εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η
αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση
διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας
αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα
θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής
κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης»
- τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας (IAAF)
έχει εκδώσει τον παρακάτω ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (άρθρα 1 – 11)
Άρθρο 1ο : Αρμοδιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), είναι αποκλειστικά
αρμόδιος για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε αγώνα Στίβου στην Ελλάδα.
Άρθρο 2ο : Έγκριση Διοργάνωσης Εθνικών – Περιφερειακών και Τοπικών Αγώνων
1. Έγκριση Διοργάνωσης Εθνικών και Περιφερειακών Αγώνων
Απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε Εθνικού ή Περιφερειακού
Αγώνα στίβου ή αγώνα σε ανώμαλο έδαφος ή σε δημόσιο δρόμο ή σε βουνό ή συμμετοχή
σε οποιονδήποτε αγώνα σωματείου μέλους του ΣΕΓΑΣ ή μεμονωμένου αθλητού ή
αθλήτριας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 6, 7 και στο άρθρο 33 παρ.8 του ν. 2725/99.
2. Έγκριση Διοργάνωσης Τοπικών Αγώνων
Απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε Τοπικού Αγώνα στίβου ή
αγώνα σε ανώμαλο έδαφος ή σε δημόσιο δρόμο ή σε βουνό ή συμμετοχή σε
οποιονδήποτε αγώνα σωματείου μέλους του ΣΕΓΑΣ ή μεμονωμένου αθλητού ή αθλήτριας,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 7 παρ. 6, 7 και στο άρθρο 33 παρ.8 του ν. 2725/99 ή της αντίστοιχης ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ.
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Άρθρο 3ο : Έγκριση Διοργάνωσης Διεθνών Αγώνων
Απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνή αγώνα στίβου ή
διεθνή αγώνα σε ανώμαλο έδαφος ή διεθνή αγώνα σε δημόσιο δρόμο ή διεθνή αγώνα σε
βουνό ή συμμετοχή σε οποιοδήποτε αγώνα στο εξωτερικό, σωματείου μέλους του ΣΕΓΑΣ ή
μεμονωμένου αθλητού ή αθλήτριας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Ομοσπονδίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 6, 7 του ν. 2725/99 και στο
άρθρο 12 παρ 1 και 2 του καταστατικού της I.A.A.F.
Άρθρο 4ο : Διοργάνωση Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων
1. Ο ΣΕΓΑΣ έχει την ευθύνη διεξαγωγής των παρακάτω Πανελληνίων Πρωταθλημάτων:
α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ
γ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
δ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ε) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
στ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ζ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
η) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. Ο ακριβής χρόνος, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις
παραπάνω διοργανώσεις θα καθορίζονται με τη Γενική και τις Ειδικές Προκηρύξεις τις
οποίες θα εκδίδει ο ΣΕΓΑΣ και θα ανακοινώνονται στα Σωματεία.
3. Οι νικήτριες ομάδες των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, ανακηρύσσονται μετά την
ολοκλήρωση όλων των αγωνισμάτων των κατηγοριών τους και μπορούν να συμμετέχουν,
αν το θέλουν, στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Συλλόγων (Α-Γ, Ε-Ν). Η ομάδα που δεν
επιθυμεί να συμμετάσχει, πρέπει να ενημερώνει την Ομοσπονδία, μέσα στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου (Ε.Α.Α.). Υπάρχει
δυνατότητα να δηλωθεί η επόμενη ομάδα και να συμμετάσχει μετά από εισήγηση της
Ομοσπονδίας και τη σχετική έγκριση της Ε.Α.Α.
Στην Ομάδα που δηλώνει συμμετοχή και δεν συμμετέχει, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού και
χρηματικό πρόστιμο.
Άρθρο 5ο : Διοργάνωση Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων
1. Τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα διεξάγονται με μέριμνα και ευθύνη του ΣΕΓΑΣ ή των ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ. Όπου τα πρωταθλήματα διεξάγονται σε Ομίλους, ορίζονται, με απόφαση της
Επιτροπής Ανάπτυξης, οι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ που θα τα διοργανώσουν. Η σύνθεση των Ομίλων
καθορίζεται με την Γενική και τις Ειδικές Προκηρύξεις.
2. Η αλληλογραφία των σωματείων σχετικά με τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα,
αποστέλεται απ’ ευθείας από τα σωματεία στις Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές.
Τα καθήκοντα των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ για τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα που θα διεξάγονται στην
Περιφέρειά τους, είναι τα παρακάτω:
α) Καταρτίζουν και κοινοποιούν στα σωματεία της περιφέρειάς τους, τις προκηρύξεις κάθε
πρωταθλήματος είκοσι (20) μέρες το λιγότερο, πριν από την τέλεση του κάθε
πρωταθλήματος. Αν πρόκειται για Ομίλους, κοινοποιούν την προκήρυξη στις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
τριάντα (30) μέρες το λιγότερο πριν από την τέλεση του κάθε πρωταθλήματος και οι οποίες
στη συνέχεια την κοινοποιούν στα σωματεία της περιφέρειάς τους.
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β) Εντός πέντε (5) ημερών μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, θα πρέπει να στέλνουν στον
ΣΕΓΑΣ τα πρωτότυπα πινάκια των αγώνων, καθώς επίσης και ότι προβλέπεται από την
Γενική Προκήρυξη (βαθμολογίες πρωταθλήματος, στατιστικά στοιχεία, οικονομικό
απολογισμό των αγώνων, κυρώσεις που τυχόν επιβλήθηκαν κ.λ.π.).
γ) Εντός δέκα (10) ημερών μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, θα πρέπει να στέλνουν στα
σωματεία της περιφέρειάς τους καθώς και στις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ όταν πρόκειται για Ομίλους (οι
οποίες στη συνέχεια θα τα κοινοποιήσουν αμέσως στα σωματεία της περιφέρειάς τους) τα
πλήρη αποτελέσματα των αγώνων που διοργάνωσαν.
δ) Ορίζουν τον τόπο τέλεσης των αγώνων και εκδίδουν την άδεια τους.
ε) Ορίζουν την Ελλανόδικο Επιτροπή.
στ) Με εισήγηση της Επιτροπής Κριτών της ΕΑΣ και έγκριση του Δ.Σ. της ΕΑΣ ορίζουν την
Αγωνόδικο Επιτροπή.
ζ) Μεριμνούν για την Ιατρική κάλυψη των αγώνων.
η) Φροντίζουν για την Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση των αγώνων καθώς και τον ορισμό
των χειριστών του συστήματος χρονομέτρησης.
Τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα που διοργανώνονται είναι τα παρακάτω:
α) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
β) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
γ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
δ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ,
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ε) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ –
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
στ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
Όσον αφορά τους αγώνες ΠΠ Β’ και ΠΚ Β’ αξιολογείται η ατομική ή ομαδική συμμετοχή και
όχι η επίδοση. Μπορεί να διοργανώνεται με την ευθύνη του Σωματείου ή Σωματείων - μελών
του ΣΕΓΑΣ και την σχετική έγκριση της τοπικής ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. Κριτές μπορούν ακόμη να
χρησιμοποιηθούν και τεχνικοί - προπονητές, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι
ορίζονται από το διοργανωτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Τοπικοί Κριτές.
3. Ο ακριβής χρόνος, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις
παραπάνω διοργανώσεις θα καθορίζονται με τη Γενική και τις Ειδικές Προκηρύξεις τις
οποίες θα εκδίδει ο ΣΕΓΑΣ ή οι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και θα ανακοινώνονται στα Σωματεία.
Άρθρο 6ο : Διεξαγωγή και έγκριση Αγώνων Στίβου
Με βάση τα ανωτέρω ο ΣΕΓΑΣ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διεξάγει και να εγκρίνει
τους πάσης φύσεως αγώνες Στίβου που διεξάγονται στη Χώρα μας.
Αγώνες που διεξάγονται στη χώρα μας είναι:
1. Εντός Σταδίου:
α) Πανελλήνια Πρωταθλήματα
β) Διασυλλογικοί Αγώνες
γ) Περιφερειακοί και Επώνυμοι Αγώνες
δ) Τοπικοί Αγώνες
ε) Ημερίδες Αγώνων Στίβου ή άλλοι αγώνες
στ) Σχολικοί και Στρατιωτικοί
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ζ) Διεθνείς Αγώνες (IAAF, ΕΑΑ, ABAF)
η) Διεθνή Meetings
2. Εκτός Σταδίου:
α) Ολυμπιακά αγωνίσματα
o Μαραθώνιος
o Βάδην
β) Μη Ολυμπιακά αγωνίσματα που διοργανώνονται από την IAAF
o 10χλμ.
o 15χλμ.
o 20χλμ.
o Ημιμαραθώνιος
o 25χλμ.
o 30χλμ.
o 100χλμ.
o Σκυταλοδρομία σε Δημόσια Οδό σε απόσταση Μαραθωνίου
o Σκυταλοδρομία σε Δημόσια Οδό σε απόσταση Ημιμαραθωνίου
o Δρόμοι σε Ανώμαλο Έδαφος σε επίσημες αποστάσεις
o Δρόμοι σε Βουνό
o Διάφοροι Δρόμοι στις πόλεις
3. Αγωνίσματα Στίβου που διεξάγονται Εκτός Σταδίου
 Άλμα επί Κοντώ (Street Pole Vault)
 Άλμα σε Μήκος (Street Long Jump)
 Άλμα Τριπλούν (Street Triple Jump)
 Σφαιροβολία (Street Shot Put) κ.α.
Για όλους τους παραπάνω αγώνες χρειάζεται απαραίτητα η έγγραφη έγκριση της
Ομοσπονδίας, η δε υποβολή της πρότασης διοργάνωσης θα πρέπει να υποβάλλεται για
διοργανώσεις με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ κατά τους μήνες Σεπτέμβριο για τα διεθνή meetings
και Οκτώβριο για τους υπόλοιπους αγώνες, οπότε και καταρτίζεται το Καλεντάρι για να
περιλαμβάνονται σε αυτό. Επίσης μέχρι τέλος Ιανουαρίου για διοργανώσεις που απαιτείται
η έγκριση των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για αγώνες που δεν περιλαμβάνονται
στο Καλεντάρι, θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρης φάκελος με αίτημα στον ΣΕΓΑΣ μέχρι
τέλους Φεβρουαρίου για έγκριση της διεξαγωγής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4
του παρόντος κανονισμού.
Η πλήρης διαδικασία υποβολής της αίτησης έγκρισης καθώς και η υποβολή του φακέλου
της διοργάνωσης αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.
Σε κάθε περίπτωση για όλους τους παραπάνω αγώνες, είτε αυτοί διεξάγονται στο
λεκανοπέδιο της Αττικής, ή στην περιφέρεια, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν μπορεί να είναι άλλος πλην
του ΣΕΓΑΣ ή τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ή ΣΩΜΑΤΕΙΟ Μέλος του.
Άλλοι φορείς (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) μπορούν να
περιλαμβάνονται στους οργανωτές με την μορφή του συνδιοργανωτή κατόπιν έγκρισης
του ΣΕΓΑΣ.
Άρθρο 7: Διοργανώσεις που διεξάγονται με ευθύνη του ΣΕΓΑΣ ή ανατίθενται στις ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ:
α) Πανελλήνια Πρωταθλήματα εντός και εκτός Σταδίου όλων των κατηγοριών
β) Βαλκανικοί Αγώνες εντός και εκτός Σταδίου όλων των κατηγοριών
γ) Διεθνή Meetings Ανοικτού και Κλειστού Στίβου
δ) Εαρινοί Αγώνες
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ε) Παμβοριελλαδικοί Αγώνες
ζ) Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες
η) Ελληνικά Grand Prix
θ) Γύροι Πόλεων
ι) «Run Greece»
Άρθρο 8: Διοργανώσεις που διεξάγονται με έγκριση του ΣΕΓΑΣ:
α) Διεθνή Meetings*
β) Περιφερειακοί Αγώνες
γ) Επώνυμοι Αγώνες
* Στο καταστατικό της I.A.A.F. άρθρο 12 παρ. 1 & 2 αναλύονται οι διατάξεις με βάση τις
οποίες διοργανώνονται οι Διεθνείς Αγώνες – Meetings και σαφώς ορίζει ως αποκλειστική
προϋπόθεση την έγκριση αυτών από τις Εθνικές Ομοσπονδίες.
Άρθρο 9: Διοργανώσεις που διεξάγονται με έγκριση των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
α) Τοπικοί Αγώνες
β) Ημερίδες
γ) Αγώνες μεταξύ Σωματείων της ίδιας ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Άρθρο 10: Διοργάνωση Λαϊκών Αγώνων
Λαϊκοί Αγώνες κάθε μορφής, εφόσον:
 Δεν γίνονται εντός Σταδίου
 Δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω Εκτός Σταδίου Αγώνες
 Δεν μετέχουν αλλοδαποί αθλητές και
 Δεν έχουν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ δηλ. δεν γίνεται κατάταξη και εξάγονται
αποτελέσματα, δεν ανακηρύσσονται νικητές (ατομικά ή ομαδικά), δεν γίνονται
απονομές επάθλων, δεν υπάρχει βαθμολογία, δεν υπάρχει χρονομέτρηση (χειροκίνητη,
ηλεκτρονική ή με αναμεταδότες)
μπορούν να διεξάγονται από άλλον φορέα χωρίς την έγκριση και τη συμμετοχή στη
διοργάνωση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., των Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. καθώς και των ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ μελών του.
Άρθρο 11: Γενικές αρχές
1. Όλοι οι αγώνες και τα πρωταθλήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς αγώνων στίβου της IAAF. Ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί
μερικώς τους κανονισμούς υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα
συμπεριλαμβάνονται στη Γενική ή στις Ειδικές Προκηρύξεις.
2. Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται με την ευθύνη ή την έγκριση του ΣΕΓΑΣ ή των ΕΑΣ
δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο αθλητές ή αθλήτριες οι οποίοι είναι γραμμένοι στα
μητρώα αθλούμενων μελών του ΣΕΓΑΣ και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας
αθλητού ή αθλήτριας Στίβου. Εξαίρεση θα γίνεται μόνο σε Αγώνες εκτός Σταδίου και
εφόσον υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην προκήρυξη των Αγώνων.
Σε περίπτωση τέλεσης τοπικών αγώνων κατά την διάρκεια των οποίων τα σωματεία
επιθυμούν να μετέχουν αθλητές, Έλληνες ή αλλοδαποί , που δεν τυγχάνουν κάτοχοι δελτίου
αθλητού στίβου σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλουν απαραίτητα να ζητήσουν την έγκριση
του ΣΕΓΑΣ.
3. Ο ΣΕΓΑΣ δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την
καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε
αγώνες χωρίς την έγκριση του (άρθρο 7 παρ. 7 νομ.2725/1999). Οι αγώνες αυτοί δεν
θεωρούνται επίσημοι και δεν αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα.
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4. Η χορήγηση ή όχι της εγκρίσεως για τη διοργάνωση και διεξαγωγή οιουδήποτε αγώνα,
ανήκει στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ο οποίος κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, πρέπει να σταθμίζει
και να συνεκτιμά τις γενικές και ειδικές συνθήκες αναφορικά με τον γενικότερο
προγραμματισμό καλλιέργειας και ανάπτυξης του αθλήματος, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις
αθλητών, σωματείων και Εθνικών Ομάδων, την τυχόν ανταγωνιστικότητα προς άλλες
διοργανώσεις κ.α.
4. Ο ΣΕΓΑΣ εφαρμόζει το πρόγραμμα Kids Athletics συνεργαζόμενος με σχολεία, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς. Για όσους από τους συμμετάσχοντες δεν διαθέτουν
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας την ευθύνη για την διασφάλιση της υγείας των μαθητών –
αθλητών, την έχουν αποκλειστικά οι συνεργαζόμενοι φορείς και είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στους Αγώνες ή τα παιχνίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ (άρθρα 12 – 13)
Άρθρο 12: Διοργανώσεις εντός Σταδίου
1. Επίπεδα Διοργανώσεων (Levels)
Όλες οι διοργανώσεις στίβου που διεξάγονται στην Ελλάδα θα κατατάσσονται σε Επίπεδα
μετά από πρόταση της Επιτροπής Αγώνων προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ, ανάλογα με τα κριτήρια
– προϋποθέσεις που θα πληρούν. Τα Επίπεδα των διοργανώσεων καθώς και οι αγώνες
που θα συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτά αναφέρονται παρακάτω:
Επίπεδο 1:
Επίπεδο 2:
Επίπεδο 3:
Επίπεδο 4:
Επίπεδο 5:

Τοπικοί αγώνες / Ημερίδες / Αγώνες μεταξύ σωματείων της ίδιας ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ
Περιφερειακοί Αγώνες / Επώνυμοι Αγώνες (με συμμετοχή σωματείων από
περισσότερες της μίας ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ)
Εαρινοί Αγώνες / Ελληνικά Grand Prix / Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες /
Διασυλλογικά Πρωταθλήματα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών / Διεθνή Meetings με άδεια
της Ομοσπονδίας
Διεθνής Διοργανώσεις IAAF & EAA / Διεθνή Meetings EAA & IAAF Permit
Βαλκανικοί Αγώνες

Σημείωση: Οι διοργανώσεις των Επιπέδων 4 και 5 θα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στους
αγώνες που θα ορίζει ο ΣΕΓΑΣ για επίτευξη των ορίων συμμετοχής των αθλητών στις
μεγάλες διεθνής διοργανώσεις.
2. Έγκριση Διεξαγωγής των Διοργανώσεων ανάλογα το Επίπεδο
Η έγκριση διεξαγωγής των διοργανώσεων που ανήκουν ή που επιθυμούν να ανήκουν στα
παραπάνω επίπεδο δίνεται ως ακολούθως:
 Επίπεδο 1: από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
 Επίπεδο 2: από τον ΣΕΓΑΣ (σε περίπτωση που μετέχουν σωματεία από
περισσότερες της μίας ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ)
 Επίπεδα 3-5: από τον ΣΕΓΑΣ ή με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ (διεθνή meetings)
3. Ένταξη των διοργανώσεων σε Επίπεδο (Level)
Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ για έγκριση της ένταξης μιας διοργάνωσης σε ένα από
τα παραπάνω Επίπεδα, θα γίνεται μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου
υποψηφιότητας από την Επιτροπή Αγώνων.
4. Διαδικασίες Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας για Έγκριση Διεξαγωγής Διοργάνωσης
α) Διοργανώσεις με την έγκριση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ – Επίπεδο 1
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Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Σωματεία μέλη ΣΕΓΑΣ) που επιθυμούν να διοργανώσουν Αγώνες
Στίβου Επιπέδου 1 θα πρέπει να υποβάλλουν στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μέχρι τέλους
Ιανουαρίου αίτηση έγκρισης διεξαγωγής της συνάντησης. Οι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ αμέσως μετά την
οριστικοποίηση του Καλενδαρίου του ΣΕΓΑΣ θα καταρτίζουν το αντίστοιχο Τοπικό Καλεντάρι
με τις εκδηλώσεις που θα διεξάγονται με την έγκρισή τους και το οποίο θα υποβάλλεται
μέχρι 15 Φεβρουαρίου για έγκριση από το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται και έγγραφο του διοργανωτή, προκειμένου
να λάβουν την αρχική έγκριση, με το οποίο θα βεβαιώνεται:
 ο πλήρης φάκελος της διοργάνωσης θα υποβληθεί 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
διοργάνωσης προκειμένου, 30 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, να εκδοθεί η
τελική έγκριση διεξαγωγής και ο οποίος απαραίτητα θα περιέχει:
o την άδεια διεξαγωγής της διοργάνωσης από την Περιφέρεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η
άδεια διεξαγωγής της διοργάνωσης θα μπορεί να υποβάλλεται και
αυτοτελώς εντός 10 ημερών από την αρχική έγκριση της διοργάνωσης
από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
o την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (για αγώνες εντός σταδίου) η
οποία εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή όπως ορίζει ο Νόμος
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας
διεξαγωγής της διοργάνωσης από την Περιφέρεια για αγώνες εντός
σταδίου καθώς και
o την Προκήρυξη της διοργάνωσης
 οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF και το Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ
 η αγωνόδικος θα είναι εγκεκριμένη από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
 η διοργάνωση θα καλυφθεί από το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό και
γενικότερα ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται
 ο αθλητικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σε καλή κατάσταση και δεν
θα διατρέξουν κανένα κίνδυνο οι συμμετέχοντες αθλητές (π.χ. Στρώμα και
στυλοβάτες Άλματος Επί Κοντώ, στρώμα Άλματος σε Ύψος, Κλωβός Σφυροβολίας
κ.α.)
 οι επιδόσεις στα δρομικά αγωνίσματα θα εξάγονται από Σύστημα Πλήρους
Αυτόματης Χρονομέτρησης και Φώτο-Φίνις και θα πρέπει να αναφέρεται αν
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα που διαθέτει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ (αφ’ όσον
διατίθεται) ή ένα από τα συστήματα που διαθέτει ο ΣΕΓΑΣ
 σε περίπτωση διεξαγωγής ριπτικών αγωνισμάτων τα όργανα θα πρέπει να πληρούν
τις προδιαγραφές της IAAF
 σε περίπτωση εξεύρεσης χορηγών ο διοργανωτής θα πρέπει να επικοινωνεί με το
Γραφείο Marketing του ΣΕΓΑΣ προκειμένου να ενημερωθεί σε χορηγικά θέματα.
β) Διοργανώσεις με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ – Επίπεδα 2,3,4 & 5
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Σωματεία μέλη ΣΕΓΑΣ) που επιθυμούν να διοργανώσουν Αγώνες
Στίβου Επιπέδων 2, 3, 4 & 5 θα πρέπει να υποβάλλουν, στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,
προκειμένου να λάβουν την σχετική έγκριση, αίτηση έγκρισης διεξαγωγής συνάντησης
(συν. Έντυπο 1) σύμφωνα με τα παρακάτω:
 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου για τα Διεθνή Meetings
 μέχρι τέλους Οκτωβρίου για τις υπόλοιπες*
 οι Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. που επιθυμούν να διοργανώσουν αγώνες θα υποβάλουν απ’
ευθείας στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τον φάκελο υποψηφιότητας.
 οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να
υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ΜΟΝΟ με τη μορφή του συνδιοργανωτή,
συνεργασία με Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. /Σωματείο μέλος του ΣΕΓΑΣ, ή θα έχουν τη δυνατότητα
του Οργανωτή ΜΟΝΟ κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
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*σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για αγώνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο Καλεντάρι
του ΣΕΓΑΣ, θα πρέπει να υποβάλλεται φάκελος προς τον ΣΕΓΑΣ το αργότερο μέχρι
τέλους Φεβρουαρίου για αρχική έγκριση της διοργάνωσης.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται και έγγραφο του διοργανωτή, προκειμένου
να λάβουν την αρχική έγκριση, με το οποίο θα βεβαιώνεται:
 ο τελικός-πλήρης φάκελος της διοργάνωσης θα υποβληθεί 45 ημέρες πριν τη
διεξαγωγή της διοργάνωσης, προκειμένου να εκδοθεί η τελική έγκριση διεξαγωγής,
30 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής και ο οποίος απαραίτητα θα περιέχει:
o την άδεια διεξαγωγής της διοργάνωσης από την Περιφέρεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η
άδεια διεξαγωγής της διοργάνωσης θα μπορεί να υποβάλλεται και
αυτοτελώς εντός 10 ημερών από την αρχική έγκριση της διοργάνωσης
από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
o την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (για αγώνες εντός σταδίου) η
οποία εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή όπως ορίζει ο Νόμος
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας
διεξαγωγής της διοργάνωσης από την Περιφέρεια για αγώνες εντός
σταδίου καθώς και
o την Προκήρυξη της διοργάνωσης
 οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF και το Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ
 η αγωνόδικος θα είναι εγκεκριμένη από ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και θα υποβληθεί στην Κ.Ε.Κ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης
 η διοργάνωση θα καλυφθεί από το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό, με
ταυτόχρονη υποβολή σχεδίου υγειονομικής κάλυψης της διοργάνωσης (αριθμός
προσωπικού, ειδικότητες, ύπαρξη ιατρείου κ.α.) στο οποίο θα εξειδικεύονται όλες οι
προσφερόμενες υγειονομικές υπηρεσίες που απαιτούνται (ανάλογα και με το
Επίπεδο της διοργάνωσης)
 ο αθλητικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σε καλή κατάσταση και δεν
θα διατρέξουν κανένα κίνδυνο οι συμμετέχοντες αθλητές (π.χ. Στρώμα και
στυλοβάτες Άλματος Επί Κοντώ, στρώμα Άλματος σε Ύψος, Κλωβός Σφυροβολίας
κ.α.)
 οι επιδόσεις στα δρομικά αγωνίσματα θα εξάγονται από Σύστημα Πλήρους
Αυτόματης Χρονομέτρησης και Φώτο-Φίνις και θα πρέπει να αναφέρεται αν
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα από τα συστήματα που διαθέτει η Ομοσπονδία
 σε περίπτωση διεξαγωγής ριπτικών αγωνισμάτων τα όργανα θα πρέπει να πληρούν
τις προδιαγραφές της IAAF
 σε περίπτωση εξεύρεσης χορηγών ενημερώνετε εκ των προτέρων εγγράφως το
Γραφείο Μάρκετινγκ του ΣΕΓΑΣ ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση
ανταγωνιστικότητας προς τους χορηγούς του ΣΕΓΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από μεριάς των διοργανωτών, οι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ θα
αποστείλουν στον ΣΕΓΑΣ τις υποβληθείσες αιτήσεις προς έγκριση από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
5. Διευκρινήσεις αναφορικά με την Έγκριση Διεξαγωγής Διοργάνωσης
Αναφορικά με την οριστικοποίηση της έγκρισης διεξαγωγής διοργάνωσης θα πρέπει να
διευκρινιστούν τα ακόλουθα:
 Η αρχική έγκριση και η ένταξη μιας διοργάνωσης στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ σε καμία
περίπτωση δεν θα θεωρείται ότι παρέχει ταυτόχρονα και την έγκριση διεξαγωγής εάν
δεν τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις των διοργανωτών που αναφέρονται παραπάνω.
 Ο ΣΕΓΑΣ θα έχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία πάντα με τους διοργανωτές να
εισηγείται την ημερομηνία διεξαγωγής ή να επιλέγει από τις προτεινόμενες
ημερομηνίες μιας διοργάνωσης καθώς και να προτείνει τη διεξαγωγή αγωνισμάτων
που εξυπηρετούν την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών και ιδιαίτερα αυτών που
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στελεχώνουν τις Εθνικές Ομάδες όλων των κατηγοριών (βλέπε Γενικό Κανονισμό
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ)
Οι διοργανώσεις που τελικά δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα
εγκρίνεται η διεξαγωγή τους από την Ομοσπονδία και οι επιδόσεις των αθλητών που
επιτεύχθηκαν σε αυτήν δεν θα αναγνωρίζονται.
Μετά την έγκριση του Τελικού Αγωνιστικού Καλενδαρίου από το Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ δεν θα
επιτρέπονται αλλαγές ημερομηνιών διεξαγωγής των διοργανώσεων, εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και μόνο μετά από
εισήγηση της αντίστοιχης ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και έγκριση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.

6. Επιβολή Κυρώσεων
Ο ΣΕΓΑΣ προκειμένου να διαφυλάξει το Επίπεδο και την Αξιοπιστία των διοργανώσεων που
διεξάγονται με την έγκρισή του θα μπορεί να προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων στις
διοργανώσεις που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό.
Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους διοργανωτές θα είναι:
 Μη χορήγηση της αρχικής ή της τελικής έγκρισης διεξαγωγής της διοργάνωσης (σε
περίπτωση που έχει ήδη δοθεί η αρχική έγκριση)
 Μη αναγνώριση των αποτελεσμάτων
 Μη χορήγηση αθλητικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 Απομάκρυνση από το καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 Οδηγία για μη συμμετοχή αθλητών εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΣΕΓΑΣ (σε
εξαιρετικές περιπτώσεις)
Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητών εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΣΕΓΑΣ σε διοργάνωση
που δεν έχει την έγκριση του ΣΕΓΑΣ ή έχει δοθεί οδηγία για μη συμμετοχή, τότε το ΔΣ του
ΣΕΓΑΣ θα μπορεί να επιβάλλει ποινές στους συγκεκριμένους αθλητές.
Άρθρο 13: Διοργανώσεις σε Δημόσιο Δρόμο
Οι διοργανώσεις σε δημόσιο ή ορεινό δρόμο ρυθμίζονται από τον Ειδικό Κανονισμό
Οργάνωσης & Διεξαγωγής Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου που παρατίθεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στον παρόντα Γενικό Κανονισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (άρθρα 14 – 16)
Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων
Άρθρο 14ο : Γενική Προκήρυξη Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων
1. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τον μήνα
Δεκέμβριο έκαστου έτους, καταρτίζεται από τον ΣΕΓΑΣ η Γενική Προκήρυξη Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, της αρμοδιότητάς του.
2. Η Γενική Προκήρυξη κοινοποιείται από τον ΣΕΓΑΣ σε όλα τα Σωματεία –μέλη του ένα μήνα
πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
3. Στην Γενική προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται:
α) Τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών που προκηρύσσονται.
β) Οι οικονομικοί όροι κάθε πρωταθλήματος.
γ) Οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής που δεν προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό.
Άρθρο 15ο : Ειδικές Προκηρύξεις
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1. Οι Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων της αρμοδιότητας του ΣΕΓΑΣ, καταρτίζονται
από την Ομοσπονδία, κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Επιτροπής και έγκριση του ΔΣ του
ΣΕΓΑΣ.
2. Οι Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων της αρμοδιότητας των ΕΑΣ-ΤΕ ΣΕΓΑΣ,
καταρτίζονται από τις ΕΑΣ, κατόπιν εισήγησης του Τεχνικού Συμβούλου της ΕΑΣ και σε
συνεργασία με την Επιτροπή Κριτών της ΕΑΣ.
3. Κάθε Ειδική Προκήρυξη, κοινοποιείται στα σωματεία από τον αρμόδιο φορέα που την
εξέδωσε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την προβλεπόμενη έναρξη κάθε
αγώνα.
4. Η Ειδική Προκήρυξη περιλαμβάνει:
α) Την κατηγορία του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.
β) Τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και διεξαγωγή των συγκεκριμένων αγώνων.
γ) Τα αγωνίσματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
δ) Την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής.
ε) Το δικαίωμα συμμετοχής Σωματείων και αθλητών.
στ) Τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων.
ζ) Τους Οικονομικούς όρους του πρωταθλήματος.
η) Κάθε άλλο θέμα πού αφορά τους αγώνες.
θ) Έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα οποία απαιτείται υποβολή δήλωσης συμμετοχής με
την οποία, εκτός των άλλων, το σωματείο δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους
της Γενικής και Ειδικής προκήρυξης και την εφαρμογή των κανονισμών του ΣΕΓΑΣ.
Άρθρο 16ο : Γενικά περί Προκηρύξεων
1. Κάθε Ειδική Προκήρυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στο πνεύμα και στο γράμμα της
Γενικής Προκήρυξης Αγώνων του ΣΕΓΑΣ και κάθε προκήρυξη (Γενική ή Ειδική )
εναρμονισμένη στις διατάξεις του παρόντος και των λοιπών κανονισμών του καταστατικού
του ΣΕΓΑΣ και της αθλητικής νομοθεσίας.
2. Εάν συντρέχει ειδικός λόγος που αποκλείει εφαρμογή διάταξης του παρόντος
Κανονισμού, πρέπει αφ’ ενός να αναφέρεται ρητά στην Προκήρυξη, αφ’ ετέρου να υπάρχει
ειδική απόφαση του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ.
3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις προκηρύξεις ή τον παρόντα κανονισμό, αρμόδιο
να αποφασίσει είναι το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ (άρθρα 17 - 19)
Σωματεία- Αθλητές- Προπονητές
Άρθρο 17ο : Υποχρεώσεις Σωματείων
1. Τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν την συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στα
διάφορα πρωταθλήματα όπως τα χρονικά όρια των προκηρύξεων ορίζουν, σε αντίθετη δε
περίπτωση αποκλείονται των αγώνων. Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται
όλα τα στοιχεία που το υπόδειγμα της δήλωσης ορίζει.
2. Τα σωματεία με τους αθλητές τους θα πρέπει να προσέρχονται στους αγώνες,
ανεξάρτητα με την πιθανή δυσχερή κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με την μετακίνησή
τους προς το στάδιο ή την πιθανή κακή αγωνιστική κατάσταση του στίβου και της
κονίστρας. Η καταλληλότητα του στίβου και της κονίστρας θα αποφασισθεί λίγο πρίν την
έναρξη των αγώνων από τον Αλυτάρχη σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο των
αγώνων.
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Για εξαιρετικές περιπτώσεις καιρικών συνθηκών, (π.χ. χιόνι, κατακλυσμός, απαγορευτικό
πλοίων, τροχαίων ατυχημάτων, απεργιών, κ.α.), μπορεί η διοργανώτρια αρχή να
αναβάλλει ή να μεταθέσει τους αγώνες, ακόμη και να τροποποιήσει το αγωνιστικό
πρόγραμμα, αφού πρώτα ενημερώσει και λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ανάπτυξης.
3. Τα σωματεία πρέπει να μεριμνούν ώστε οι αθλητές τους να δηλώνονται στη γραμματεία
των αγώνων και να προσέρχονται στην αίθουσα κλήσης με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.
4. Απαγορεύεται η αλλαγή της έδρας ενός σωματείου της δύναμης του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ,
μετά τον καθορισμό των ομίλων και την έκδοση της Γενικής Προκήρυξης των
πρωταθλημάτων. Σωματείο που θα αλλάζει τις καταστατικές του διατάξεις, που αφορούν
την αλλαγή της έδρας του, θα εντάσσεται ως νέο σωματείο, στην αμέσως επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
Άρθρο 18ο : Αθλητές δικαιούμενοι συμμετοχής
Σε όλα τα πρωταθλήματα (διασυλλογικά, πανελλήνια), τους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος
ή τους Επώνυμους Τοπικούς αγώνες καθώς και τις Διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται
συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του ΣΕΓΑΣ και είναι κάτοχοι
δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού-τριας στίβου που έχει εκδώσει ο ΣΕΓΑΣ. Τα δελτία αυτά
πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς
και της εγκυκλίου του ΣΕΓΑΣ.
Επιπλέον, 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. Αν
το σωματείο δεν προσκομίσει πριν την έναρξη των αγώνων νόμιμα θεωρημένα, κατά τα
παραπάνω, δελτία, ο Τεχνικός Υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει τη
συμμετοχή των αθλητών ή αθλητριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
1. Αλλοδαποί, ομογενείς, υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα
(διασυλλογικά ή πανελλήνια), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από
τις διατάξεις του Κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών και της Εγκυκλίου εγγραφών
αλλοδαπών και ομογενών αθλητών του ΣΕΓΑΣ και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
2. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής ή αθλήτρια που έχει τιμωρηθεί από τα Πειθαρχικά και
δικαιοδοτικά όργανα του ΣΕΓΑΣ ή υπερκείμενης αρχής (I.A.A.F., EA κ.α.), και για όσο
διάστημα διαρκεί η ποινή τους.
3. Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια - Διασυλλογικά), οι βαθμοί που
απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών-τριών που αποκτήθηκαν την τελευταία
μετεγγραφική περίοδο, καθ΄ υπέρβαση των διατάξεων του Κανονισμού Εγγραφών –
Μετεγγραφών ΣΕΓΑΣ, και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την
Επιτροπή Μετεγγραφών σαν υπεράριθμοι, δεν προσμετρώνται στην βαθμολογία του
πρωταθλήματος και στην ετήσια αξιολόγηση του σωματείου.
Άρθρο 19ο : Προπονητές
Όλα τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα (διασυλλογικά ή πανελλήνια) είναι
υποχρεωμένα να δηλώσουν τους προπονητές που απασχολούν για την εκγύμναση των
αθλητών ή αθλητριών τους στην αρχή κάθε περιόδου και όχι αργότερα της 15ης Δεκεμβρίου
κάθε έτους. Προπονητής ο οποίος δηλώνεται για πρώτη φορά στον ΣΕΓΑΣ σαν
προπονητής σωματείου του στίβου θα πρέπει να επισυνάπτει την άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος.
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Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να ασκεί χρέη προπονητού όποιος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις
του νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ (άρθρα 20 - 25)
Ελλανόδικος Επιτροπή - Τεχνικός Υπεύθυνος - Παρατηρητές- Κριτές- Πινάκια Αγώνων
Άρθρο 20ο : Οργανωτικός Εκπρόσωπος
Ο Οργανωτικός Εκπρόσωπος, σύμφωνα με το άρθρο 111 των Κανονισμών Αγώνων
Στίβου, των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και των Διεθνών Συναντήσεων, ορίζεται από τον
ΣΕΓΑΣ και μπορεί να είναι είτε Μέλος του Δ.Σ. με εμπειρία στη διοργάνωση αγώνων είτε ένας
έμπειρος Επιτελικός Τεχνικός της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα έρχεται σε επικοινωνία με την
Οργανωτική Επιτροπή ή τον Διοργανωτή της εκδήλωσης για οργανωτικά θέματα και θα
υποβάλλει αναφορές προς το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης θα
χειρίζεται, όπου είναι αναγκαίο, τα θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις οικονομικές
υποχρεώσεις της Οργανωτικής Επιτροπής ή του Διοργανωτή. Θα συνεργάζεται στενά με
τον Τεχνικό Εκπρόσωπο (εφ’ όσον έχει οριστεί) καθώς και με τον Τεχνικό Υπεύθυνο.
Άρθρο 21ο : Τεχνικός Υπεύθυνος
Τεχνικός Υπεύθυνος, των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 112 των
Κανονισμών Αγώνων Στίβου, ορίζεται ένας από τους Επιτελικούς Τεχνικούς Συμβούλους της
Επιτροπής Αγώνων (Διεθνείς Αγώνες, Πανελλήνιο Ανδρών – Γυναικών Ανοικτού και
Κλειστού Στίβου, Νέων Ανδρών – Γυναικών, Πανελλήνιο Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος) ή
της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας (Πανελλήνιο Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων –
Κορασίδων και Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄) ή της Επιτροπής Δρόμων Εκτός Σταδίου
και Βουνού (Πανελλήνιο Ορεινού Δρόμου).
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη για:
για τις συμμετοχές στα Πρωταθλήματα ή στους Αγώνες και έχει ο δικαίωμα να απορρίπτει
μια συμμετοχή σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Προκήρυξης. Oι ενστάσεις που
αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής ενός αθλητή θα επιλύονται πριν την έναρξη του αγώνα
από τον Τεχνικό Υπεύθυνο. Από την στιγμή που ο Τεχνικός Υπεύθυνος λαμβάνει μια
απόφαση, θα υπάρχει δικαίωμα έφεσης προς την Ελλανόδικο Επιτροπή, πριν την έναρξη
όμως του πρώτου αγωνίσματος. Αν το θέμα δεν διευθετηθεί ικανοποιητικά, από την
Ελλανόδικο Επιτροπή πριν από τον αγώνα, ο αθλητής θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής
«υπό αίρεση» και το αίτημα θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου και Σωστής Διεξαγωγής
Διασυλλογικών και Πανελληνίων Αγώνων του ΣΕΓΑΣ.
την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την προκήρυξη ή για τυχόν
τροποποίησής του, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, συνεργαζόμενος με τον
Αλυτάρχη των αγώνων.
την εξαγωγή της βαθμολογία κάθε αγωνίσματος ξεχωριστά καθώς και για την τελική
βαθμολογία του πρωταθλήματος ή του αγώνα.
τη διεξαγωγή της Τεχνικής Σύσκεψης, πριν την έναρξη των αγώνων,
με
τους
εκπροσώπους της Οργανωτικής, του επικεφαλής της υπηρεσίας του ΣΕΓΑΣ, των
συμμετεχόντων Συλλόγων, των μελών της Ελλανοδίκου και Αγωνοδίκου Επιτροπής κ.α. Ο
Τεχνικός Υπεύθυνος προεδρεύει της Τεχνικής Σύσκεψης
Επίσης εισέρχεται και παραμένει σε όλους τους χώρους οργάνωσης και διεξαγωγής των
Αγώνων, όταν το κρίνει ο ίδιος απαραίτητο, για την εκτέλεση των καθηκόντων του και για
την εύρυθμη διεξαγωγή των Αγώνων.
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Ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ορίζεται Τεχνικός Υπεύθυνος, για τους αγώνες των
διασυλλογικών πρωταθλημάτων και κάθε μορφής τοπικών αγώνων που διεξάγονται στην
περιοχή ευθύνης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ.
Τέλος, ο ΣΕΓΑΣ δύναται να ορίζει Τεχνικό Εκπρόσωπο (Εθνικός Τεχνικός Εκπρόσωπος) στις
Διοργανώσεις που διεξάγονται με την έγκρισή του, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι όλες οι
τεχνικές ρυθμίσεις βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα Τεχνικά Άρθρα της IAAF. Τεχνικός
Εκπρόσωπος (Εθνικός Τεχνικός Εκπρόσωπος) θα ορίζεται ένας έμπειρος Επιτελικός Τεχνικός
της Ομοσπονδίας ο οποίος θα συνεργάζεται στενά με τον Οργανωτικό Εκπρόσωπο (εφ’
όσον έχει οριστεί), με τον Τεχνικό Υπεύθυνο της διοργάνωσης και θα υποβάλλει αναφορές
προς το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 22ο : Ελλανόδικος επιτροπή
Οι πρωταρχικές αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής είναι η εκδίκαση όλων των ενστάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 146 των κανονισμών αγώνων στίβου και του άρθρου 34 του
παρόντος κανονισμού (αντικανονική συμμετοχή και πλαστοπροσωπία), καθώς και όλων
εκείνων των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και υποβάλλονται σε
αυτήν για κρίση. Οι αποφάσεις της Ελλανοδίκου Επιτροπής είναι τελεσίδικες.
Τα μέλη της επιτροπής αποχωρούν από τους αγώνες μετά το πέρας των 30΄ από την
ανακοίνωση του τελευταίου αγωνίσματος και αφού ενημερωθούν από τον Αλυτάρχη για
την ύπαρξη τυχόν ένστασης.
Η Ελλανόδικος Επιτροπή ορίζεται, για μεν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα, τους Διεθνείς
Αγώνες, τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα που διεξάγονται στην Αττική και για τα
Διασυλλογικά Πρωταθλήματα που διεξάγονται σε ομίλους, με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ,
μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών και για δε τα Διασυλλογικά
Πρωταθλήματα καθώς και τους Τοπικούς ή Επώνυμους Περιφερειακούς αγώνες από την
διοργανώτρια ΕΑΣ, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης τριμελούς Επιτροπής Κριτών.
Άρθρο 23ο : Αγωνόδικος Επιτροπή
1. Η κρίση όλων των αγώνων γίνεται, όπως προβλέπεται στον κανονισμό Κριτών, με
επίσημους κριτές των συνδέσμων κριτών της χώρας. Η Αγωνόδικος Επιτροπή ορίζεται, για
μεν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα, τους Διεθνείς Αγώνες, τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα
που διεξάγονται στην Αττική και για τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα που διεξάγονται σε
ομίλους, με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής
Κριτών και για δε τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα καθώς και τους Τοπικούς ή Επώνυμους
Περιφερειακούς αγώνες από την διοργανώτρια ΕΑΣ, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης
τριμελούς Επιτροπής Κριτών.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των κανονισμών, ενημερώνουν άμεσα τον
Αλυτάρχη των Αγώνων ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η τήρηση
των κανονισμών.
3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης πειθαρχικών παραπτωμάτων αθλητών, παραγόντων,
προπονητών κ.α., οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν στο πινάκιο του
αγωνίσματος τα γεγονότα, με κάθε λεπτομέρεια και εντός 24 ωρών να υποβάλλουν στον
Κεντρικό ΣΕΓΑΣ έκθεση για τα συμβάντα.
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Άρθρο 24ο : Παρατηρητής Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων
Ο Παρατηρητής των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων ορίζεται από το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και
είναι εντεταλμένο όργανο της Ομοσπονδίας. Τα καθήκοντά του είναι αφενός μεν να
εποπτεύσει την αξιόπιστη τέλεση των αγώνων, αφετέρου δε να συμβουλεύσει τους
υπεύθυνους του πρωταθλήματος, εφόσον του ζητηθεί ή παραστεί ανάγκη, για την
αρτιότερη διεξαγωγή των αγώνων.
Πριν την έναρξη των αγώνων παραλαμβάνει από την διοργανώτρια ΕΑΣ φάκελο που
περιέχει, προκήρυξη των αγώνων, ωρολόγιο πρόγραμμα και Ελλανόδικο - Αγωνόδικο
Επιτροπή. Μετά το τέλος των αγώνων παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παραλαβής και
παράδοσης από τον Αλυτάρχη, αντίγραφα των πινακίων κλειστά και υπογεγραμμένα,
καθώς και κατάσταση παρουσίας κριτών.
Από τον Τεχνικό Υπεύθυνο παραλαμβάνει τη βαθμολογία των αγώνων και από την
Ελλανόδικο Επιτροπή, αντίγραφα ένστασεων εφ’ όσον υπάρχουν. Επίσης συντάσσει
έκθεση στην οποία αναφέρει τυχόν παρατηρήσεις του.
Συνεργάζεται με τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, οι οποίοι οφείλουν
να του παρέχουν ότι χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Μπορεί να
μετακινείται εντός του αγωνιστικού χώρου συνοδευόμενος από τον Αλυτάρχη ή τον Τεχνικό
Υπεύθυνο των αγώνων καθώς και στο χώρο της Γραμματείας, της εκφώνησης των
αποτελεσμάτων και της Αίθουσας Κλήσης.
Ακόμη με ευθύνη του μετά το πέρας των αγώνων, παραλαμβάνει και αποστέλλει,
αντίγραφα των πινακίων των αγώνων και τα αποτελέσματα στον Κεντρικό ΣΕΓΑΣ (Επιτροπή
Ελέγχου ) για σχετική ενημέρωση και έλεγχο.
Άρθρο 25ο : Πινάκια Αγώνων
1. Τα πινάκια των αγώνων εκδίδονται και βιβλιοδετούνται από τον ΣΕΓΑΣ, από τον οποίο και
τα προμηθεύονται οι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και τα σωματεία. Ηλεκτρονική εκτύπωση πινακίων, είναι
αποδεκτή από τον ΣΕΓΑΣ, όταν έχει τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
2. Τα πινάκια των αγώνων συντάσσονται σε τετραπλούν. Το πρωτότυπο στέλνεται εντός
πέντε (5) ημερών στον Κεντρικό ΣΕΓΑΣ, το δεύτερο αντίγραφο το παίρνει η ΕΑΣ, το τρίτο
δίδεται στον Παρατηρητή των αγώνων και το τελευταίο το παίρνει η διοργανώτρια αρχή.
3. Το πινάκιο συντάσσεται από τον αρμόδιο κριτή του αγωνίσματος, σύμφωνα με τους
κανονισμούς. Κατά την διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η διόρθωσή του μόνο με την
έγκριση του αρμόδιου εφόρου του αγωνίσματος και μετά από ενημέρωση των
ενδιαφερομένων αθλητών-τριών. Κάθε διόρθωση πρέπει να γίνεται ευθύς αμέσως
διαπιστωθεί το λάθος και απαραίτητα να μονογράφεται από τους κριτές και τον έφορο του
αγωνίσματος.
4. Μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος ακολουθεί η διαδικασία για το κλείσιμο του πινακίου του
αγώνα. Ο σημειωτής-κριτής διαγράφει τυχόν αθλητές-τριες που δεν μετείχαν του αγώνα (αν
και γραμμένοι), διαγράφει με ένα σημείο Χ το υπόλοιπο λευκό πινάκιο και το δίνει για
υπογραφή στους υπόλοιπους κριτές και στον έφορο του αγωνίσματος. Τέλος υπογράφεται
από τον Αλυτάρχη των αγώνων.
5. Ειδικά τα πινάκια των δρόμων θα πρέπει να έχουν μαζί συρραμμένο το αποτέλεσμα του
Φωτο-Φίνις ( ΑΑΗΧ ) και των οριζοντίων αλμάτων την ένδειξη του ανέμου.
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6. Πινάκια που θα αποστέλλονται στον Κεντρικό ΣΕΓΑΣ θα πρέπει να έχουν μαζί και τα
αποτελέσματα των αγώνων δακτυλογραφημένα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ (άρθρα 26 - 27 )
Αξιολόγηση- Αναβολές Αγώνων
Άρθρο 26ο : Ετήσια Αξιολόγηση Σωματείων.
1. Κάθε έτος και μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου ο ΣΕΓΑΣ εκδίδει την ετήσια
αξιολόγηση των σωματείων του, η οποία καθορίζεται από τους βαθμούς που τα σωματεία
συγκεντρώνουν στα πρωταθλήματα εκείνα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αξιολογημένα.
Αυτά είναι:
α) Διασυλλογικά
 Ανδρών-Γυναικών.
 Παίδων-Κορασίδων.
 Παμπαίδων Α΄-Παγκορασίδων Α.΄
 Πολύαθλα Παμπαίδων Β΄-Παγκορασίδων Β΄.
 Συνθέτων Ανδρών-Γυναικών, Παίδων-Κορασίδων.
 Συνθέτων Παμπαίδων Α΄-Παγκορασίδων Α.΄
β) Πανελλήνια
 Ανδρών-Γυναικών.
 Νέων-Νέες κάτω των 23ετών.
 Εφήβων-Νεανίδων.
 Παίδων-Κορασίδων.
 Παμπαίδων Α΄-Παγκορασίδων Α.΄
 Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος όλων των κατηγοριών (εκτός της κατηγορίας
Παμπαίδων Β΄-Παγκορασίδων Β΄).
2. Τα ποσοστά της αξιολόγησης των πρωταθλημάτων βάσει του συνολικού ποσού
καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και αναλυτικά αναφέρονται στο
σχεδιασμό.
3. Στην ετήσια αξιολόγηση των σωματείων προστίθενται ακόμη και οι βαθμοί που δίδονται
σε αθλητές που μετέχουν των Εθνικών ομάδων, όταν διεξάγονται αγώνες στις ίδιες
ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στην
Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων.
4. Οι Διασσυλογικοί αγώνες, αποτελούν την προκριματική φάση των Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών. Η διαδικασία πρόκρισης, αφορά, όλα
ανεξαιρέτως
τα αγωνίσματα, ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές διεξαγωγής τους
(αποστάσεις - βάρη οργάνων - ύψη εμποδίων).
5. Βαθμοί αξιολόγησης, δίδονται σε αθλητές, για τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους, στα
Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθήματα.
Άρθρο 27ο : Αναβολές Αγώνων
Καμία αναβολή αγώνα δεν μπορεί να γίνει, (εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 17
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού), χωρίς την έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ (άρθρα 28 - 34)
Επιτροπή Ελέγχου Πρωταθλημάτων-Κυρώσεις ΕΑΣ
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Κυρώσεις στα μέλη Διοικήσεων ΕΑΣ και ΣωματείωνΚυρώσεις αθλητών- Κυρώσεις
σωματείων-Κυρώσεις ΦιλάθλωνΚυρώσεις Προπονητών.
Άρθρο 28ο : Επιτροπή ελέγχου Πρωταθλημάτων – Κυρώσεις – Αρνητική βαθμολογία
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 Δ.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), θα γίνεται έλεγχος και
μετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται θα αναφέρονται
πρωταθλημάτων και θα αφορούν:
1. τιμωρία αθλητών
2. τιμωρία συλλόγων
3. αφαίρεση ή μη προσμέτριση βαθμών αξιολόγησης
4. αφαίρεση ή μη προσμέτριση βαθμών πρωταθλήματος

στη

Γενική

προκήρυξη

των

Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ–ΤΡΙΑ, θα παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ ο
αθλητής, ο υπεύθυνος προπονητής καθώς και το Σωματείο. Σε περιπτώσεις αφαίρεσης
βαθμών αξιολόγησης, γίνεται απαραίτητα, διόρθωση της βαθμολογίας.
Άρθρο 29ο : Κυρώσεις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ που παραπέμπονται για διαφόρους λόγους στη Δικαστική Επιτροπή μπορούν να
τους επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
1. γραπτή επίπληξη.
2. γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλες τις ΕΑΣ.
3. διακοπή της επιχορήγησης.
4. αναστολή χρηματοδότησης.
Άρθρο 30ο : Κυρώσεις στα μέλη Διοικήσεων ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και Σωματείων
Μέλη Διοικήσεων ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και σωματείων που παραπέμπονται για διαφόρους λόγους στη
Δικαστική Επιτροπή μπορούν να τους επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
1. γραπτή επίπληξη.
2. γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία και τις ΕΑΣ.
3. απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά.
4. παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. (Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος) σύμφωνα με τις διατάξεις της
Νομοθεσίας που ισχύει.
Άρθρο 31ο : Κυρώσεις αθλητών
Σε αθλητές ή αθλήτριες που παραπέμπονται για διαφόρους λόγους στη Δικαστική
Επιτροπή, μπορούν να τους επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
1. γραπτή επίπληξη.
2. γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία και τις ΕΑΣ.
3. προσωρινή αποβολή από τους αγώνες, επίσημους και ανεπίσημους, μέχρι δύο (2)
χρόνια.
4. διαγραφή από τα Μητρώα του ΣΕΓΑΣ.
5. διακοπή παροχών από τον ΣΕΓΑΣ.
Άρθρο 32ο : Κυρώσεις σωματείων
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Σε σωματεία που παραπέμπονται για διαφόρους λόγους στη Δικαστική Επιτροπή, μπορούν
να τους επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
1. γραπτή επίπληξη.
2. γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση στα σωματεία και τις ΕΑΣ.
3. χρηματικό πρόστιμο μέχρι 500,00 ΕΥΡΩ.
4. προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη διοργάνωση.
5. διακοπή της επιχορήγησης όσον αφορά τα έξοδα μετακίνησης ή τους μισθούς των
προπονητών.
6. αφαίρεση βαθμών αξιολόγησης ανάλογα την περίπτωση και όπως περιγράφεται στην
Γενική Προκήρυξη.
Άρθρο 33ο : Κυρώσεις Φιλάθλων
Φίλαθλοι που παραπέμπονται για διαφόρους λόγους στη Δικαστική Επιτροπή μπορούν να
τους επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
1. γραπτή επίπληξη.
2. γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση στα σωματεία και τις ΕΑΣ
3. απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά, όταν γίνονται
αγώνες.
4. παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει.
Άρθρο 34ο : Κυρώσεις Προπονητών
Προπονητές που παραπέμπονται για διαφόρους λόγους στη Δικαστική Επιτροπή μπορούν
να τους επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
1. γραπτή επίπληξη.
2. γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία και τις ΕΑΣ.
3. διακοπή του συμβολαίου του συγκεκριμένου προπονητή.
4. παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει.
5. διακοπή χρηματοδότησης Συμβολαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ (άρθρα 35 – 36)
Ενστάσεις , Εφέσεις - Προσφυγές
Άρθρο 35ο : Ενστάσεις
1. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά αγωνιστικούς λόγους γίνεται βάσει των ισχυόντων
κανονισμών της IAAF.
2. Ένσταση για αντικανονική συμμετοχή αθλητή-τριας θα πρέπει να υποβάλλεται πριν από
την έναρξη του αγωνίσματος ή και ενώ αυτό διεξάγεται και μέχρι 30 λεπτά μετά από την
επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος. Άμεσα ενημερώνεται το σωματείου του
συγκεκριμένου αθλητή-τριας προκειμένου να καταθέσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη διαπίστωση της αντικανονικής
συμμετοχής ο αθλητής-τρια αγωνίζεται «υπό αίρεση», αναγράφεται από τον Έφορο στο
πινάκιο του αγωνίσματος και η υπόθεση εξετάζεται αργότερα.
Οι ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή υποβάλλονται εφ’ όσον πράγματι συμμετέχει ο
αθλητής–τρια στον αγώνα.
3. Ένσταση για πλαστοπροσωπία που διαπιστώνεται:
α) πριν την έναρξη της διεξαγωγής του αγωνίσματος (π.χ. αίθουσα κλήσης): ενημερώνεται
άμεσα ο Αλυτάρχης ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο επιλαμβάνονται της
υπόθεσης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία ο αθλητής-τρια
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αποκλείεται από τον αγώνα. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά το πέρας των αγώνων και εντός
δέκα ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αναφορά στον ΣΕΓΑΣ για το γεγονός.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη διαπίστωση της πλαστοπροσωπίας
ο αθλητής-τρια αγωνίζεται «υπό αίρεση», αναγράφεται από τον Έφορο στο πινάκιο του
αγωνίσματος και η υπόθεση εξετάζεται αργότερα.
β) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγωνίσματος: ο Έφορος ενημερώνει άμεσα τον
Αλυτάρχη ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνουν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες (έλεγχος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας ή οποιουδήποτε
άλλου αποδεικτικού στοιχείου) προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση. Σε περίπτωση
ύπαρξης πλαστοπροσωπίας ο Έφορος καταγράφει το γεγονός στο πινάκιο του
αγωνίσματος το οποίο και υπογράφεται και από τον Αλυτάρχη. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά
το πέρας των αγώνων και εντός δέκα ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αναφορά
στον ΣΕΓΑΣ για το γεγονός καθώς και να αποστείλει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη διαπίστωση της πλαστοπροσωπίας
ο αθλητής-τρια αγωνίζεται «υπό αίρεση», αναγράφεται από τον Έφορο στο πινάκιο του
αγωνίσματος και η υπόθεση εξετάζεται αργότερα.
γ) μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος και την ανακοίνωση των επίσημων
αποτελεσμάτων: εάν η πλαστοπροσωπία διαπιστωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου των
τριάντα λεπτών τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση προς την
Ελλανόδικο Επιτροπή η οποία και θα επιληφθεί του θέματος. Εάν η πλαστοπροσωπία
διαπιστωθεί μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των τριάντα λεπτών τότε
ενημερώνεται ο Αλυτάρχης ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνουν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (έλεγχος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας ή
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου) προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία τότε ο Αλυτάρχης διορθώνει τα
αποτελέσματα του αγωνίσματος και το συμβάν καταγράφεται από τον Αλυτάρχη στο
πινάκιο του αγωνίσματος. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά το πέρας των αγώνων και εντός δέκα
ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αναφορά στον ΣΕΓΑΣ για το γεγονός καθώς και
να αποστείλει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.
Η άρνηση του αθλητή-τριας ή του εκπροσώπου του σωματείου του, να συμμορφωθεί στις
εντολές του Αλυτάρχη ή του Τεχνικού Υπευθύνου ή του Εφόρου του αγωνίσματος θα
θεωρείται ως αποδοχή διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος του ίδιου και του σωματείου
του για την διάπραξη του παραπτώματος.
Αν ο αθλητής–τρια αρνηθεί ή αποχωρήσει, το περιστατικό καταγράφεται από τον Αλυτάρχη
ή τον Έφορο του αγωνίσματος στο πινάκιο, με την εκτίμησή τους για τους λόγους
αρνήσεως ή αποχωρήσεως. Και στις δύο περιπτώσεις ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά το πέρας
των αγώνων και εντός δέκα ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αναφορά στον
ΣΕΓΑΣ για το γεγονός.
Άρθρο 36ο : Εφέσεις-Προσφυγές
1. Οι Εφέσεις ή Προσφυγές που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Αρμοδίων
Οργάνων του ΣΕΓΑΣ ή των Ενώσεων, εκδικάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης
Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 121 παρ.1α
και 124 του ν.2725/99.
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους
διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την
επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο
2725/99 ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ (άρθρα 37 - 38)
Σήμα ΣΕΓΑΣ-Κανονισμός απονομής διακριτικών σημάτων
Άρθρο 37ο : Σήμα ΣΕΓΑΣ
Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ έχει σφραγίδα πού φέρει γύρω-γύρω τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ» και στη μέση τη Νίκη του Παιωνίου, η οποία
αποτελεί και το σήμα του.
Επίσης η σημαία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ είναι κυανή και στο κέντρο της λευκό σταυρό και σε
μεγένθυνση το αποτύπωμα της σφραγίδας.
Άρθρο 38ο : Κανονισμός απονομής διακριτικών σημάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ θα επεξεργασθεί και θα εγκρίνει κανονισμό
απονομής διακριτικών σημάτων του ΣΕΓΑΣ όπως σήμα αθλητικής ικανότητος, σήμα
Διοικήσεως, σήμα Πανελληνιονίκου, σήμα κατόχου Πανελληνίας επίδοσης, καθώς και τις
προϋποθέσεις απονομής χρυσού, αργυρού, και χάλκινου μεταλλίου του ΣΕΓΑΣ, αλλά και τις
προϋποθέσεις απονομής του Αριστείου.
Ακόμη με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσθέσει στον Κανονισμό και
άλλα διακριτικά σήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ (άρθρα 39 - 40)
Θέματα Ελέγχου Ντόπινγκ- Περί ισχύος Κανονισμού
Άρθρο 39ο : Θέματα Ελέγχου Ντόπινγκ
1. Οι αθλητές που διαθέτουν Δελτίο αθλητικής ιδιότητας, υπόκεινται σε έλεγχο ντόπινγκ
εντός και εκτός αγώνων.
2. Η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ
επιπέδου, δίνεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

εντός αγώνων, Πανελληνίου ή τοπικού

3. 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.. Την ευθύνη της
δειγματοληψίας, έχει η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
4. Σε διεθνείς αγώνες που διεξάγονται στην Ελλάδα η εντολή διενέργειας ελέγχου δίνεται από
το διεθνή φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ή την έχει θέσει υπό την αιγίδα
του. Εάν ο φορέας αυτός αποφασίσει να μη διενεργήσει έλεγχο, το Ε.Σ.ΚΑΝ. μπορεί να
δώσει σχετική εντολή μόνο με την έγκριση του και σε συνεργασία με αυτόν ή με έγκριση του
Π.Ο.Α. - WADA.
5. 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).
Τέλος, ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οι
διατάξεις περί Doping των κανονισμών της IAAF που επισυνάπτονται ως παράρτημα.
Άρθρο 40ο : Περί ισχύος Κανονισμού
1. Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές οφείλουν να προσαρμόσουν τις Ειδικές Προκηρύξεις
που θα εκδίδουν στον παρόντα Κανονισμό.
2. Tα σωματεία μέλη του ΣΕΓΑΣ, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές υποχρεούνται να τηρούν
κατά γράμμα όλα όσα ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντα Κανονισμού και το
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Καταστατικό του ΣΕΓΑΣ και να αλληλογραφούν με το ΣΕΓΑΣ σε περίπτωση ανάγκης για
οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή τους.
3. Σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού
συνεπάγεται την με απόφαση του Δ.Σ. και επιβολή ποινής σε βάρος του υπαίτιου
σωματείου.
4. H έννοια της λέξης «αθλητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνει
πάντα και αυτήν της «αθλήτριας» εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στον παρόντα κανονισμό.
Επίσης η έννοια της λέξης «προπονητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
συμπεριλαμβάνει πάντα και αυτήν της «προπονήτριας», εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στον
παρόντα κανονισμό.
5. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται η λέξη «Ένωση» εννοείται η
«Αθλητική Ένωση» κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 του νόμου 2725/99.
Για τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος
Κώστας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος ΣΕΒΑΣΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΟΡΕΙΝΟ ΔΡΟΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. Προσδιορισμός
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αγώνες που τελούνται αμιγώς σε δημόσιο δρόμο ή σε
ορεινό δρόμο (αποκλειστικά ή στο πολλαπλάσια μεγαλύτερο διάστημα της διαδρομής),
σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα των κανονισμών της IAAF, δηλ.
240 και 250.10 και έχουν διοργανωτή ή συνδιοργανωτή σωματείο ή ΕΑΣ του ΣΕΓΑΣ.
2. Κατηγορίες Διοργανώσεων
Οι διοργανώσεις εκτός σταδίου που διεξάγονται στην Ελλάδα μπορούν να διακρίνονται σε:
α) διεθνούς χαρακτήρα/επιπέδου (international status)
β) εθνικού χαρακτήρα/επιπέδου (national status) και
γ) περιφερειακού/επιπέδου (regional status)
 ανάλογα με τα κριτήρια – προϋποθέσεις που θα πληρούν, όπως αυτά θα
προσδιορίζονται στο «κανονιστικό πλαίσιο προαπαιτούμενων» (standards) που
ορίζει ο ΣΕΓΑΣ, κατ’ ακολουθία των διεθνών προτύπων και βασικά της ΕΑΑ.
 Η Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού δρόμου θα κάνει τη σχετική εισήγηση
προς το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ για τo χαρακτηρισμό κάθε αγώνα καθώς και για την παροχή
«έγκρισης διοργάνωσης αγώνα»
3. Αίτηση ένταξης διοργάνωσης στο ειδικό ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα (Καλεντάρι)
Έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε έτους ο διοργανωτής – μέσω της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ της περιοχήςοφείλει να αποστέλλει στο ΣΕΓΑΣ συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση «ένταξης αγώνα» στο
Ειδικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα με τα βασικά στοιχεία της διοργάνωσης (συν. Έντυπο 2).
Βάσει των δηλώσεων αυτών η Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου θα
καταρτίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα του επόμενου έτους, έως το τέλος Νοεμβρίου.
Η ένταξη αγώνα στο ειδικό Καλεντάρι δεν σημαίνει αυτοδικαίως και την παροχή «έγκρισης
διοργάνωσης αγώνα» από το ΣΕΓΑΣ.
4. Αίτηση Έγκρισης διεξαγωγής Διοργάνωσης
Με την κατάρτιση του Ειδικού Αγωνιστικού Προγράμματος για το επόμενο έτος ο ΣΕΓΑΣ θα
αποστέλλει στους διοργανωτές την αίτηση «Έγκρισης Διοργάνωσης Αγώνα» που θα
περιέχει όλα τα αναγκαία «προαπαιτούμενα ποιότητας & ασφάλειας» της διοργάνωσης.
(συν. Έντυπο 3).
Η διαδικασία που θα ακολουθείται αμέσως μετά περιγράφεται παρακάτω:
 Η αίτηση Έγκρισης Διοργάνωσης κατάλληλα συμπληρωμένη θα πρέπει να
υποβάλλεται στο ΣΕΓΑΣ το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο τέσσερις μήνες (4)
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης, ώστε η αρμόδια
επιτροπή να προβαίνει εγκαίρως στη σχετική εισήγηση προς το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, όπως
προσδιορίζεται παραπάνω στην παρ. 3.2.
 Ο ΣΕΓΑΣ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης θα
αποστέλλει την έγκριση διεξαγωγής προκειμένου ο διοργανωτής να προχωρήσει
στην έκδοση της Άδειας Διεξαγωγής από την αρμόδια Περιφέρεια ή όπως ορίζει ο
Νόμος.
 Ο διοργανωτής 45 ημέρες πριν την τέλεση της διοργάνωσης θα πρέπει να
αποστέλλει στον ΣΕΓΑΣ τον πλήρη φάκελο της διοργάνωσης που οπωσδήποτε θα
πρέπει να περιέχει την Προκήρυξη της διοργάνωσης και την Άδεια Διεξαγωγής από
την Περιφέρεια.
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Σε περίπτωση μη υποβολής των δύο προαναφερομένων εγγράφων ο ΣΕΓΑΣ θα προχωράει
στην ανάκληση της έγκρισης τέλεσης και θα ενημερώνει την αρμόδια Περιφέρεια.
Προσοχή: Η αίτηση Έγκριση της Διοργάνωσης θα πρέπει να συνοδεύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και
από τον ορισμό του Τεχνικού Διευθυντή (race director) της διοργάνωσης (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το Νόμο και τους Κανονισμούς
Για αγώνες διεθνούς ή εθνικού χαρακτήρα σκόπιμο είναι να υποβάλλονται ταυτόχρονα με
την προαναφερόμενη αίτηση:
5. Αναβάθμιση (μεταφορά σε ανώτερη κατηγορία) Διοργάνωσης
(Προβλέπεται να ισχύσει –αν το επιτρέπουν οι συνθήκες- μετά το πρώτο έτος λειτουργίας
του θεσμού σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό)
5.1 Ο διοργανωτής θα υποβάλει στην Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου
σχετική αίτηση. Η επιτροπή θα εξετάζει μόνο αιτήσεις διοργανώσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί προηγουμένως με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
5.2 Ο διοργανωτής που υποβάλλει αίτηση για αναβάθμιση του χαρακτήρα /επιπέδου
(status) μιας διοργάνωσης, θα συνυποβάλει απαραίτητα και τα εξής:
α. τα αποτελέσματα της τελευταίας διοργάνωσης,
β. αναλυτικά όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν αναβάθμιση της διοργάνωσης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προαπαιτούμενα.
5.3 Ο χαρακτηρισμός μιας διοργάνωσης θα γίνεται μέσω διαδικασίας αξιολόγησης που θα
ελέγχεται από την Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου. [λεπτομέρειες στο
παράρτημα Β].
6. Απολογιστική έκθεση διοργανωτή
6.1 Μετά από κάθε διοργάνωση που πραγματοποιείται με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ, ο
διοργανωτής πρέπει να υποβάλει γραπτή απολογιστική έκθεση, το αργότερο 30 ημέρες
μετά τη διεξαγωγή της, συνοδευόμενη από:
 Τα επίσημα αποτελέσματα της διοργάνωσης
 Την έκθεση της υγειονομικής κάλυψης (περιστατικά κ.λπ.)
Μη υποβολή της απολογιστικής έκθεσης δύναται να επιφέρει ποινή αποκλεισμού από το
αγωνιστικό πρόγραμμα του επόμενου έτους ή υποβάθμιση της διοργάνωσης.
6.2 Η εκτίμηση της απολογιστικής έκθεσης θα επιτρέπει στην Επιτροπή να καθορίζει το
χαρακτήρα/επίπεδο (status) μιας διοργάνωσης το επόμενο έτος.
6.3 Όλες οι εκθέσεις πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Γενικά κριτήρια διοργάνωσης

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κύριο αγώνισμα – αποστάσεις Αγώνων Εκτός Σταδίου
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 10χλμ.
 5 ή 10χλμ.
10χλμ.
 15χλμ.
 15χλμ.
15χλμ.
 20χλμ.
 20χλμ.
20χλμ.
 21,1χλμ.
 21,1χλμ.
21,1χλμ.
 25χλμ.
 25χλμ.
25χλμ.
 30χλμ.
 30χλμ.
30χλμ.
 Μαραθώνιος
 Πιθανώς και άλλη
Μαραθώνιος
(42.195χλμ.)
απόσταση για ειδικό
(42.195χλμ.)
 100χλμ.
λόγο.
 100χλμ.
 Σκυταλοδρομία
 Σκυταλοδρομία
άρθρο 240.1(i) των
άρθρο 240.1(i) των
κανονισμών της
κανονισμών της
IAAF/ΣΕΓΑΣ
IAAF/ΣΕΓΑΣ
Κύριο αγώνισμα – αποστάσεις (κατά προσέγγιση) Αγώνων Ορεινού Δρόμου
Κυρίως Ανηφόρα
Ανηφόρα & Κατηφόρα
Απόσταση Ανάβαση
Απόσταση Ανάβαση/κατάβαση
Νεανίδες
4χλμ.
400μ.
4χλμ.
250μ.
Έφηβοι
8χλμ.
800μ.
8χλμ.
500μ.
Γυναίκες
8χλμ.
800μ.
8χλμ.
500μ.
Άνδρες
12χλμ.
1.200μ.
12χλμ.
750μ.
Η διαδρομή που θα επιλέγεται πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά (μορφολογία,
επικινδυνότητα κ.α.) που αποδέχονται η IAAF ή η WMRA και να συνοδεύεται από σχετικό
σχεδιάγραμμα (χαρτογράφηση διαδρομής)
Πιστοποίηση - Έγκριση Διαδρομής
Προαιρετικά πιστοποίηση –
Επίσημη Μέτρηση και
Επίσημη Μέτρηση και
Πιστοποίηση της διαδρομής Πιστοποίηση της διαδρομής έγκριση διαδρομής.
του κυρίως Αγωνίσματος
του κυρίως Αγωνίσματος
Σε περίπτωση μη ύπαρξης
από επίσημο μετρητή
από επίσημο μετρητή
πιστοποίησης ο
IAAF/AIMS/ΣΕΓΑΣ.
IAAF/AIMS/ΣΕΓΑΣ.
διοργανωτής θα πρέπει να
Η διαδρομή θα πρέπει να
Η διαδρομή θα πρέπει να
καταθέσει στοιχεία
εκπληρώνει τις
εκπληρώνει τις
αξιόπιστης μέτρησης της
προδιαγραφές του
προδιαγραφές του
διαδρομής
κανονισμού
κανονισμού
IAAF/AIMS/ΣΕΓΑΣ
IAAF/AIMS/ΣΕΓΑΣ
Εγκεκριμένο Σχεδιάγραμμα Διαδρομής
Υποβολή σχεδιαγράμματος
Υποβολή σχεδιαγράμματος
Υποβολή σχεδιαγράμματος
διαδρομής εγκεκριμένο από
διαδρομής εγκεκριμένο από
διαδρομής εγκεκριμένο από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
την Τροχαία
την Τροχαία
την Τροχαία








Παράλληλα αγωνίσματα – αποστάσεις
Κατ’ επιλογή του
Κατ’ επιλογή του
Κατ’ επιλογή του
διοργανωτή ανάλογα με την διοργανωτή ανάλογα με την διοργανωτή ανάλογα με την
ηλικία των συμμετεχόντων.
ηλικία των συμμετεχόντων.
ηλικία των συμμετεχόντων.
Συμμετέχοντες «ελίτ» αθλητές
Προαιρετικά
Τουλάχιστον 5 αθλητές
Τουλάχιστον 10 αθλητές
(άνδρες & γυναίκες) από την
(άνδρες & γυναίκες) από
30αδα των αγωνισμάτων
τρεις διαφορετικές χώρες.
από 5χλμ. έως και 100χλμ.
Για τους “Διεθνείς Αγώνες”
σύμφωνα με τα κριτήρια της
IAAF /AIMS
Χρηματικά Έπαθλα Αθλητών
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Τουλάχιστον για τους τρεις
(3) πρώτους αθλητές &
αθλήτριες του Κυρίου
Αγωνίσματος. Το ύψος των
χρηματικών επάθλων
καθορίζεται από τους
διοργανωτές

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Εγκρίσεις από Δημόσιους Φορείς
 Άδεια αγώνα από την
 Άδεια αγώνα από την
 Άδεια αγώνα από
αρμόδια Περιφέρεια
αρμόδια Περιφέρεια
την αρμόδια
 Έγκριση από
 Έγκριση από
Περιφέρεια
Δημοτική Αρχή
Δημοτική Αρχή
 Έγκριση από
 Έγκριση και
 Έγκριση και
Δημοτική Αρχή
συνεργασία με τοπική
συνεργασία με τοπική
 Έγκριση και
Δ/ση Τροχαίας
Δ/ση Τροχαίας
συνεργασία με τοπική
 Έγκριση από Δασική
Δ/ση Τροχαίας
 Έγκριση από Δασική
Αρχή (για αγώνες
 Έγκριση από Δασική
Αρχή (για αγώνες
Ορεινού Δρόμου)
Αρχή (για αγώνες
Ορεινού Δρόμου)
Ορεινού Δρόμου)
Τεχνικές Προδιαγραφές Διαδρομής Αγώνων Δημόσιου Δρόμου
 Κλειστή σε
 Κλειστή σε
 Κλειστή σε
τροχοφόρα
τροχοφόρα
τροχοφόρα
αγωνιστική διαδρομή
αγωνιστική διαδρομή
αγωνιστική διαδρομή
 Σταθμοί τροφοδοσίας
 Σταθμοί τροφοδοσίας
 Σταθμοί τροφοδοσίας
(σύμφωνα με
(σύμφωνα με
(σύμφωνα με
τεχνικούς
τεχνικούς
τεχνικούς
κανονισμούς IAAF
κανονισμούς IAAF
κανονισμούς IAAF &
 Χιλιομετρική σήμανση
IAU)
 Χιλιομετρική σήμανση
Τεχνικές Προδιαγραφές Διαδρομής Αγώνων Ορεινού Δρόμου
Σύμφωνα με τις τεχνικούς
Σύμφωνα με τις τεχνικούς
Σύμφωνα με τις τεχνικούς
κανονισμούς της
κανονισμούς της
κανονισμούς της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δρόμων σε Βουνό (World
Δρόμων σε Βουνό (World
Δρόμων σε Βουνό (World
Mountain Running
Mountain Running
Mountain Running
Association)
Association)
Association)

Υγειονομική Κάλυψη Διοργάνωσης
Υποβολή ενός πλήρους και
Υποβολή ενός πλήρους και
Υποβολή ενός πλήρους και
τεκμηριωμένου σχεδίου της
τεκμηριωμένου σχεδίου της
τεκμηριωμένου σχεδίου της
υγειονομικής κάλυψης για
υγειονομικής κάλυψης για
υγειονομικής κάλυψης για
Αφετηρία – Διαδρομή &
Αφετηρία – Διαδρομή &
Αφετηρία – Διαδρομή &
Τερματισμό
Τερματισμό
Τερματισμό
Εγγραφές – Χρονομέτρηση – Αποτελέσματα
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 Λειτουργία επισήμου
 Λειτουργία επισήμου
Λειτουργία επισήμου
site της διοργάνωσης
site (προαιρετικά)
site της
ή του διοργανωτή
 Εγγραφές μέσω της
διοργάνωσης.
φορέα.
επίσημης ιστοσελίδας
 Εγγραφές μέσω της
 Εγγραφές μέσω της
της διοργάνωσης
επίσημης ιστοσελίδας
(προαιρετικά) ή
της διοργάνωσης
επίσημης ιστοσελίδας
εγγράφως (φόρμα
 Χρονομέτρηση από
της διοργάνωσης ή
συμμετοχής . μέϊλ)
σύστημα
εγγράφως (φόρμα
 Χρονομέτρηση χειρός
αναμεταδοτών (chip
συμμετοχής, μέϊλ)
ή παρόμοιο τρόπο)
 Χρονομέτρηση από
ή (προαιρετικά) από
 Αποτελέσματα σε
σύστημα
σύστημα
πραγματικό χρόνο
αναμεταδοτών (chip
αναμεταδοτών (chip
(online) & ανάρτηση
ή παρόμοιο τρόπο)
ή παρόμοιο τρόπο)
στην επίσημη
 Αποτελέσματα στην
 Δημοσίευση
ιστοσελίδα &
επίσημη ιστοσελίδα ή
αποτελεσμάτων σε
αποστολή σε έντυπα
σε άλλα έντυπα ή
έντυπο ή ηλεκτρονικό
ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ
ηλεκτρονικά ΜΜΕ
ΜΜΕ
Παρουσία – Συνεργασία Τεχνικού Εκπροσώπου οριζόμενου από την Επιτροπή Αγώνων
Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου του ΣΕΓΑΣ
Συνεργασία & Παρουσία με
Συνεργασία στην
Συνεργασία στην
προετοιμασία (1 επίσκεψη) & προετοιμασία (1 επίσκεψη) & τον Τεχνικό σύμβουλο της
Παρουσία (στον αγώνα) του (προαιρετικά) παρουσία
τοπικής ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
στον αγώνα του Τεχνικού
Τεχνικού Εκπροσώπου, τα
Εκπροσώπου, τα έξοδα του
έξοδα του οποίου
οποίου καλύπτονται από
καλύπτονται από τους
τους διοργανωτές
διοργανωτές (μετακίνηση,
(μετακίνηση, διαμονή &
διαμονή & διατροφή)
διατροφή)
Έλεγχοι Anti-doping
Προαιρετικά
-------Τουλάχιστον δύο (2) έλεγχοι
anti-doping (1ος άνδρας &
1η γυναίκα) σύμφωνα με
τους κανονισμούς
IAAF/AIMS
Προβολή Διοργάνωσης
Προαιρετικά
Υποβολή αναλυτικού
Υποβολή αναλυτικού
σχεδίου προβολής της
σχεδίου προβολής της
διοργάνωσης (TV, ράδιο,
διοργάνωσης (TV, ράδιο,
ιστοσελίδες, έντυπος τύπος, ιστοσελίδες, έντυπος τύπος,
δελτία τύπου, λάβαρα,
δελτία τύπου, συνεντεύξεις
banners, έντυπο
πρωταγωνιστών, λάβαρα,
διαφημιστικό υλικό)
banners, έντυπο
διαφημιστικό υλικό)






Παρουσία ενός (1)
τουλάχιστον
εκφωνητή σε
Αφετηρία –
Τερματισμό
Μουσική επένδυση
αγώνα

Παρουσίαση Αγώνα
 Παρουσία ενός (1)
τουλάχιστον
εκφωνητή σε
Αφετηρία –
Τερματισμό
 Μουσική επένδυση
αγώνα
Ασφάλιση





Παρουσία ενός (1)
τουλάχιστον
εκφωνητή σε
Αφετηρία –
Τερματισμό
Μουσική επένδυση
αγώνα (προαιρετικά)
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Υποχρεωτικά

Υποχρεωτικά

Αναγκαία η συγκρότηση και
παρουσία Αγωνοδίκου
Επιτροπής

Αγωνόδικος Επιτροπή
Αναγκαία η παρουσία του
απαραίτητου αριθμού
Κριτών

Υποχρεωτικά

Συνιστάται

Υποβολή Απολογιστικής Έκθεσης Διοργάνωσης
Υποβολή απολογιστικής
Υποβολή απολογιστικής
Υποβολή απολογιστικής
έκθεσης της διοργάνωσης
έκθεσης της διοργάνωσης
έκθεσης της διοργάνωσης
στην αρμόδια Επιτροπή του
στην αρμόδια Επιτροπή του
στην αρμόδια Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ (έντυπη φόρμα
ΣΕΓΑΣ (έντυπη φόρμα
ΣΕΓΑΣ (έντυπη φόρμα
παρέχεται από την
παρέχεται από την
παρέχεται από την
Ομοσπονδία)
Ομοσπονδία)
Ομοσπονδία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Αξιολόγηση διοργανώσεων
1. Οι διοργανώσεις θα ελέγχονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου
&
Ορεινού Δρόμου, η οποία θα δικαιούται να μεταβάλει τον χαρακτήρα/επίπεδο (status)
μιας διοργάνωσης αναβαθμίζοντας ή υποβαθμίζοντάς την σύμφωνα με τα στοιχεία που
θα συγκεντρώνει αλλά και έκθεση του παρατηρητή (συμβούλου ή τεχνικού εκπροσώπου)
του ΣΕΓΑΣ.
[Βλέπε κριτήρια στο Παράρτημα Α].
2. Η αξιολόγηση των διοργανώσεων θα γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 Μαζικότητα του κυρίου αγωνίσματος
 Μαζικότητα των παράλληλων αγωνισμάτων
 Επιδόσεις και επίπεδο αθλητών του κυρίου αγωνίσματος
 Επάρκεια στην υλοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ασφάλεια
του αγώνα
 Παρουσία θεατών
 Προβολή διοργάνωσης
 Συμμετοχή τοπικών φορέων
 Συμμετοχή χορηγών
 Παρουσίαση διοργάνωσης από TV, ράδιο, Μ.Μ.Ε., έντυπα και ηλεκτρονικά,
Δημόσιες Σχέσεις κ.α.
Στα παραπάνω κριτήρια θα συνυπολογίζονται τυχόν έκτατα περιστατικά ανωτέρας βίας,
κλιματολογικές συνθήκες κ.α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Κυρώσεις μη τήρησης των κριτηρίων
Η Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου προκειμένου να διαφυλάξει το επίπεδο
αξιοπιστίας & ασφάλειας των διοργανώσεων δικαιούται να προβαίνει σε επιβολή
κυρώσεων στους διοργανωτές που δεν εκπληρώνουν ένα ή περισσότερα κριτήρια
αξιολόγησης, είτε με την μη ένταξη στο επίσημο ειδικό καλεντάρι είτε με την μη παροχή
«έγκρισης διεξαγωγής αγώνα».
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Οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους διοργανωτές, εξετάζοντας βέβαια κάθε περίπτωση
ξεχωριστά, είναι:
 Μη έγκριση της διοργάνωσης με ότι αυτό συνεπάγεται με βάση το νόμο 2725/1999
και μη ένταξη στο καλεντάρι .
 Υποβάθμιση επιπέδου της διοργάνωσης
 Μη παροχή τεχνικής – συμβουλευτικής βοήθειας
 Μη παροχή τεχνικού εξοπλισμού
Οι κυρώσεις για τους συμμετέχοντες δρομείς (δρομείς σωματείων ΣΕΓΑΣ, ανεξάρτητοι ή
μέλη ΣΔΥ ή άλλων σωματείων) που παραβαίνουν τους κανονισμούς ή επιδεικνύουν
ανάρμοστη και αντιαθλητική συμπεριφορά είναι:
 Αποκλεισμός από τη συγκεκριμένη διοργάνωση για χρονικό διάστημα που θα
καθορίζεται – Η απόφαση λαμβάνεται από τον διοργανωτή με υπόδειξη της
Επιτροπής Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου, σύμφωνα με τεκμηριωμένα
στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της.
 Αποκλεισμός από όλες τις διοργανώσεις για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται –
Η απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Αγώνων Δημόσιου & Ορεινού Δρόμου
σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της και κοινοποιείται
στους διοργανωτές των αγώνων που είναι ενταγμένοι στο ειδικό Καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ
 Τιμωρία από την Πειθαρχική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, αν πρόκειται για αθλητές Σωματείων-μελών του ΣΕΓΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Βαθμολογία διοργανώσεων
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των διοργανώσεων θα παρουσιαστεί αμέσως μετά το
πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης των αγώνων.
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Συνημμένο Έντυπο 1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΤΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Η αίτηση υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενοι φορείς (Σωματεία μέλη ΣΕΓΑΣ), που επιθυμούν να
διοργανώσουν Αγώνες Στίβου Επιπέδων 2, 3, 4 & 5 στον ΣΕΓΑΣ, μέσω των κατά τόπους Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ,
μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου για τα ∆ιεθνή Meetings (Επίπεδα 4 & 5) και μέχρι τέλους Οκτωβρίου για τις
υπόλοιπες (Επίπεδα 2 & 3).

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Επωνυμία διοργάνωσης:
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Εναλλακτική/ες ημερομηνία/ες
διεξαγωγής:
Τόπος διεξαγωγής (πόλη/νομός):
Στάδιο διεξαγωγής:
∆ιοργανωτής:
Συνδιοργανωτής/τες*:
Αιγίδα διοργάνωσης*:
Στοιχεία επικοινωνίας με διοργανωτή:
∆ιεύθυνση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Στοιχεία εκπροσώπου διοργανωτή:
Ονοματεπώνυμο:
Κινητό:
E-mail:
Επιθυμία ένταξης σε ένα από τα
παρακάτω Επίπεδα διοργανώσεων

(σημειώσατε ΝΑΙ στην αντίστοιχη στήλη):

Επίπεδο 5:
∆ιεθνή Meetings με έγκριση IAAF & EA
Επίπεδο 4:
∆ιεθνή Meetings με άδεια ΣΕΓΑΣ
Επίπεδο 3:
Ελληνικά Grand Prix
Επίπεδο 2:
Περιφερειακός/Επώνυμος Αγώνας
(συμμετοχή σωματείων περισσότερων της
μίας ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ)

Έγκριση ∆ιοίκησης Σταδίου**:
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*σε περίπτωση ύπαρξης συνδιοργανωτή ή η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα φορέα θα πρέπει
να κατατεθεί και αντίστοιχη επιστολή που θα το βεβαιώνει
**θα πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχη βεβαίωση
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Κατηγορίες Συμμετεχόντων
(σημειώσατε ΝΑΙ στην αντίστοιχη
στήλη):
Ανδρών – Γυναικών:
Εφήβων – Νεανίδων:
Παίδων – Κορασίδων:
Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄:
ΜΙΝΙ:
Βετεράνοι:
Προτεινόμενα αγωνίσματα ανά
κατηγορία:
Ανδρών – Γυναικών:
Εφήβων – Νεανίδων:
Παίδων – Κορασίδων:
Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄:
ΜΙΝΙ:
Βετεράνοι:
Σύστημα Ηλεκτρονικής
Χρονομέτρησης (αν ΝΑΙ αναφέρατε
ποιο σύστημα θα χρησιμοποιήσετε):
Ανεμόμετρο σε ∆ρομικά Αγωνίσματα
και σε Οριζόντια Άλματα:
Κατάσταση Αθλητικού Εξοπλισμού
(Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια
Ικανοποιητική κατάσταση):
Ριπτικά Όργανα σύμφωνα με
κανονισμούς IAAF:
Υγειονομική κάλυψη:
Ελλανόδικος – Αγωνόδικος
Επιτροπή:
Εκφωνητής:
Έκδοση αποτελεσμάτων:
3. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χορηγοί διοργάνωσης (αν ΝΑΙ θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με το
γραφείο marketing του ΣΕΓΑΣ):
Τηλεοπτική κάλυψη διοργάνωσης
(ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη ή
προβολή στιγμιότυπων (αν ΝΑΙ
αναφέρατε λεπτομέρειες):
Προβολή διοργάνωσης (αν ΝΑΙ
αναφέρατε το είδος):
Web site διοργάνωσης:
Χρήση του λογότυπου του ΣΕΓΑΣ σε
έντυπα που θα εκδοθούν:
Απονομές επάθλων (κύπελλο,
μετάλλιο & δίπλωμα):
Χρηματικά έπαθλα σε νικητές (αν
ΝΑΙ αναφέρατε τα ποσά ανά θέση)
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4. ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Με την παρούσα αίτηση δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε την απορρέουσα από τη διοργάνωση
αστική ή ποινική ευθύνη που τυχόν θα προκύψει και βεβαιώνουμε ότι:
1. Ο πλήρης φάκελος της διοργάνωσης θα υποβληθεί 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
διοργάνωσης, προκειμένου να εκδοθεί η τελική έγκριση διεξαγωγής, 30 ημέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής και ο οποίος απαραίτητα θα περιέχει:
 την άδεια διεξαγωγής της διοργάνωσης από την Περιφέρεια
 την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης η οποία εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη
∆ιοίκηση ή όπως ορίζει ο Νόμος καθώς και
 την Προκήρυξη της διοργάνωσης
2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF και το Γενικό Κανονισμό
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ
3. Η αγωνόδικος θα είναι εγκεκριμένη από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και θα υποβληθεί στην Κ.Ε.Κ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης
4. Η διοργάνωση θα καλυφθεί από το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό
5. Ο αθλητικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σε καλή κατάσταση και δεν θα
διατρέξουν κανένα κίνδυνο οι συμμετέχοντες αθλητές (π.χ. Στρώμα και στυλοβάτες Άλματος Επί
Κοντώ, στρώμα Άλματος σε Ύψος, Κλωβός Σφυροβολίας κ.α.)
6. Oι επιδόσεις στα δρομικά αγωνίσματα θα εξάγονται από Σύστημα Πλήρους Αυτόματης
Χρονομέτρησης
7. Σε περίπτωση διεξαγωγής ριπτικών αγωνισμάτων τα όργανα θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές της IAAF
8. Σε περίπτωση εξεύρεσης χορηγών θα ενημερώνετε εκ των προτέρων εγγράφως το Γραφείο
Μάρκετινγκ του ΣΕΓΑΣ ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση ανταγωνιστικότητας προς
τους χορηγούς του ΣΕΓΑΣ
Ημερομηνία: ……………………………..
Ο Πρόεδρος
___________________________
Υπογραφή Προέδρου & σφραγίδα Συλλόγου
ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ:
Ονοματεπώνυμο Προέδρου:
Έγκριση (ΝΑΙ) – Μη Έγκριση (ΟΧΙ):
Σε περίπτωση με Έγκρισης
δικαιολογήστε την επιλογή σας:
Ημερομηνία:
Υπογραφή Προέδρου:

________________
Σφραγίδα ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
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Συνημμένο Έντυπο 2
ΣΕΓΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ
ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ
Το σωματείο με Α.Μ ΣΕΓΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

και επωνυμία

Διεύθυνση

Αριθ

Πόλη

με
Τ.Κ

Περιφέρεια

Email

Τηλ

Κινητό

fax

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΕΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ

ΠΑΙΔΩΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΔΡΩΝ

κατηγορία

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο……..… χλμ.

Κατά

…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο……..… χλμ.

ΕΦΗΒΩΝ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο……….… χλμ.
…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο……….… χλμ.
…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο……….… χλμ.
…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο………….. χλμ.

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
…….. χλμ. χ αρίθμ. ……. στροφών = Σύνολο………..… χλμ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΗΛ

EMAIL
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Συνημμένο Έντυπο 3
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΟΡΕΙΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016

Προς τον ΣΕΓΑΣ
Αξιότιμοι κύριοι,
Παρακαλούμε πολύ να παράσχετε ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΩΝΑ σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία και
δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε τα «προαπαιτούμενα ποιότητας και ασφάλειας» του αγώνα και
τυχόν απορρέουσα από αυτά αστική ή ποινική ευθύνη.
Επίσης αποδεχόμαστε τη συνδρομή διοικητικού ή τεχνικού στελέχους του ΣΕΓΑΣ για την
εποπτεία του αγώνα και παροχή υποδείξεων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Επωνυμία διοργάνωσης:
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Εναλλακτική/ες ημερομηνία/ες
διεξαγωγής:
Τόπος διεξαγωγής (πόλη/νομός):
∆ιοργανωτής:
Συνδιοργανωτής / τες*:
Αιγίδα διοργάνωσης*:
Έγκριση ∆ημοτικής Αρχής**:
Στοιχεία επικοινωνίας με διοργανωτή
(τηλ./Fax/e-mail /website):
Στοιχεία εκπροσώπου διοργανωτή
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα
επικοινωνίας, e-mail):
Στοιχεία Τεχνικού ∆ιευθυντή
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα
επικοινωνίας, e-mail):
Στοιχεία Υπευθύνου Υγειονομικής
κάλυψης διοργάνωσης
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα
επικοινωνίας, e-mail):
*σε περίπτωση ύπαρξης συνδιοργανωτή ή η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα φορέα θα πρέπει
να κατατίθεται και αντίστοιχη επιστολή που θα το βεβαιώνει
**σε περίπτωση έγκρισης από τη ∆ημοτική Αρχή θα πρέπει να κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
2.1 ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Απόσταση:
Πιστοποιητικό μέτρησης διαδρομής
από IAAF/AIMS, ΣΕΓΑΣ (αν η
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απάντηση είναι ΝΑΙ συμπληρώστε και τα
παρακάτω στοιχεία):

Κωδικός πιστοποίησης:
Όνομα μετρητή:
Ημερομηνία μέτρησης:
∆ομή διαδρομής (στροφές/loop ή
point to point):
(αν η απάντηση είναι στροφές/loop
αναφέρετε τον αριθμό των στροφών και
την απόσταση κάθε στροφής/loop)
Επιφάνεια διαδρομής (άσφαλτος,
χώμα, μεικτή):
Ηλεκτρονική χρονομέτρηση (αν ΝΑΙ
συμπληρώστε και τα παρακάτω στοιχεία):
Στοιχεία εταιρεία χρονομέτρησης;
Ζώνες χρονομέτρησης (σημεία και
πλάτος):
Χιλιομετρική σήμανση διαδρομής
(ανά πόσα μέτρα):
Παρουσία επισήμων κριτών ΣΕΓΑΣ
(αν ΝΑΙ αναφέρετε και τον αριθμό):
2.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ*
Απόσταση:
Πιστοποιητικό μέτρησης διαδρομής
από IAAF/AIMS, ΣΕΓΑΣ (αν ΝΑΙ
συμπληρώστε και τα παρακάτω στοιχεία):

Κωδικός πιστοποίησης:
Όνομα μετρητή:
Ημερομηνία μέτρησης:
∆ομή διαδρομής (στροφές/loop ή
point to point):
(αν η απάντηση είναι στροφές/loop,
αναφέρετε τον αριθμό των στροφών και
την απόσταση κάθε στροφής/loop)
Επιφάνεια διαδρομής (άσφαλτος,
χώμα, μεικτή):
Ηλεκτρονική χρονομέτρηση (αν ΝΑΙ
συμπληρώστε και τα παρακάτω στοιχεία):
Στοιχεία εταιρεία χρονομέτρησης;
Ζώνες χρονομέτρησης (σημεία και
πλάτος):
Χιλιομετρική σήμανση διαδρομής
(ανά πόσα μέτρα):
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Παρουσία επισήμων κριτών ΣΕΓΑΣ
(αν ΝΑΙ αναφέρετε και τον αριθμό):
*σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένας παράλληλοι αγώνες θα πρέπει να
συμπληρώνεται και ο αντίστοιχος πίνακας για κάθε αγώνα ξεχωριστά
3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΩΝ
Συμμετοχή δυνάμεων της
αστυνομίας και της τροχαίας:
Προπορευόμενο αστυνομικό όχημα:
Προπορευόμενο όχημα
διοργάνωσης:
Οχήματα παραλαβής
εγκαταλειψάντων δρομέων (αν ΝΑΙ
πόσα):
∆ιακοπή κυκλοφορίας οχημάτων:
∆ιακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο
αντίθετο ρεύμα:
Επιτήρηση διασταυρώσεων από
δυναμικό της αστυνομίας ή της
τροχαίας:
Επιτήρηση διασταυρώσεων από
στελέχη της διοργάνωσης ή
εθελοντές:
Επιπρόσθετα μέτρα επιτήρησης
διασταυρώσεων (κιγκλιδώματα,
μπαριέρες νερού, κώνοι, εργολαβικές
ταινίες κ.α.):
Ύπαρξη μικροφωνικής
εγκατάστασης ενημέρωσης
συμμετεχόντων & θεατών
(τοποθεσία):
4. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
Παρουσία ασθενοφόρου (αριθμός):
Παρουσία ιατρών σε αφετηρίατερματισμό και διαδρομή
(αναφέρετε αριθμό και ειδικότητες):
Παρουσία διασωστών:
Ασφαλιστική κάλυψη δρομέων;

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΡΟΜΕΩΝ
Σταθμοί τροφοδοσίας (αριθμός & σε
ποια απόσταση/m από την
αφετηρία):
Παροχή νερών (σε ποια σημεία):

ΝΑΙ ………… ΟΧΙ………..[σημειώστε με Χ]
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Παροχή ισοτονικών (σε ποια
σημεία):
Παροχή τουαλετών σε αφετηρίατερματισμό και διαδρομή (αριθμός
ανά σημείο):
Άλλες παροχές προς τους δρομείς
(μπανάνες, gel, bars, μασάζ κ.α.)
Αναφέρατε ποιες και πού θα
παρέχονται:

6. ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όριο συμμετεχόντων ανά
αγωνιστική εκδήλωση:
Ηλικίες συμμετεχόντων ανά
αγωνιστική εκδήλωση:
Συμμετοχή ΑΜΕΑ:
Συμμετοχή τροχήλατων αμαξιδίων:
7. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
εγγραφών:
Είδη εγγραφής (ατομικές, ομαδικές
κ.α.):
Τρόπος εγγραφής (on line, με
αποστολή Fax, αυτοπροσώπως κ.α.):
Αντίτιμο συμμετοχής (αν η απάντηση
είναι ΝΑΙ συμπληρώστε και τα παρακάτω
στοιχεία):
Χρηματικό ποσό ανά αγωνιστική
εκδήλωση:
Τρόπος πληρωμής (on line, με κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό, πληρωμή με
μετρητά κ.α.):
Παροχές σε δρομείς (αναμνηστικό
μετάλλιο, αναμνηστικό δίπλωμα
κ.α.):
8. ΕΠΑΘΛΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
Απονομές επάθλων (κύπελλο,
μετάλλια κ.α.):
Χρηματικά έπαθλα σε δρομείς (αν
ΝΑΙ αναφέρετε τα ποσά ανά θέση
κατάταξης):
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΩΝΑ
Έτη διοργάνωσης:
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Μ.Ο. αριθμού τερματισάντων τις
τελευταίες τρεις διοργανώσεις:
Ρεκόρ
Άνδρας (ονοματεπώνυμο, χώρα ή
σύλλογος, επίδοση, έτος)
Γυναίκα (ονοματεπώνυμο, χώρα ή
σύλλογος, επίδοση, έτος)
10. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Χορηγοί διοργάνωσης:
Τηλεοπτική κάλυψη:
Προβολή διοργάνωσης:
Web site διοργάνωσης:
∆ιαδικασίες ενημέρωσης δρομέων
(έντυπα, web site κ.α.):
Έκδοση προκήρυξης και αποστολή
στον ΣΕΓΑΣ:
Έκδοση εντύπων (τεχνικές οδηγίες,
πρόγραμμα κ.α.):
∆ιαδικασία ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων:
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
 Προκήρυξη της τελευταίας διοργάνωσης
 Επίσημα αποτελέσματα σε μορφή Excel ή Word ή PDF της τελευταίας διοργάνωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλα τα συνημμένα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο
e-mail: ………………………………………….
Υπογραφές & σφραγίδα διοργανωτή

