
 

 

 

  
ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 ,      41222 ΛΑΡΙΣΑ 
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Αριθµ. Πρωτ:  78                                                  Λάρισα  6-4-2018 

 

ΠΡΟΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΑΣ ΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΡΩΗΝ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ 

Κοιν: 
ΣΕΓΑΣ –γραφείο Ανάπτυξης 

ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Σύνδεσμο Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Δυτ. Θεσσαλίας 
 
   

                                      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π/ΠΑ΄ – Π/ΚΑ΄ 

 
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας  σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ: /15-1-2018 Γενική προκήρυξη 

του ΣΕΓΑΣ και την 253/15-1-2018  Κεντρική, προκηρύσσει και διοργανώνει το 

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/Π – Π/Κ Α΄ µεταξύ των συλλόγων της Θεσσαλίας 

και της Ανατολικής Στερεάς. 

Τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα αποτελούν πρόκριση και συνέχεια για τα 

Πανελλήνια πρωταθλήµατα. Η πρόκριση και συνέχεια αφορά όλα ανεξαιρέτως τα 

αντίστοιχα αγωνίσµατα, ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές διεξαγωγής τους (αποστάσεις-

βάρη οργάνων-ύψη εµποδίων)  

1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΚΥΡΙΑΚΗ  22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018    

       

2. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:    15:00     

  

3. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

4.ΗΛΙΚΙΕΣ: 

 
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α΄:   Γεννηµένοι     το  2003 – 2004        

 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α΄:   Γεννηµένες    το  2003 – 2004 

 

ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Β΄:   Γεννηµένοι    το  2005  ΜΟΝΟ 

 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β΄:   Γεννηµένες    το  2005  ΜΟΝΟ 
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5. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :  

 

 
                                                              ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄ 

         ∆ΡΟΜΟΙ:      80m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 3000m, 5000m Βάδην, 100m ΕΜΠ., 

                                 300m ΕΜΠ., 4Χ80m, 4Χ300m   

         ΑΛΜΑΤΑ:   ΜΗΚΟΣ,  ΥΨΟΣ, ΤΡΙΠΛΟΥΝ,  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 

         ΡΙΨΕΙΣ:       ΣΦΑΙΡΑ(4kg), ∆ΙΣΚΟΣ(1kg), ΑΚΟΝΤΙΟ(600 kg), ΣΦΥΡΑ (4kg)  

 
                                                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄ 

           ∆ΡΟΜΟΙ:    80m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 3000m Βάδην, 80m ΕΜΠ., 

                                300m ΕΜΠ, 4Χ80m, 4Χ300m 

        ΑΛΜΑΤΑ:   ΜΗΚΟΣ , ΥΨΟΣ,  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 

           ΡΙΨΕΙΣ:       ΣΦΑΙΡΑ(3kg), ∆ΙΣΚΟΣ(1kg), ΑΚΟΝΤΙΟ (500 kg), ΣΦΥΡΑ (3 kg)  

 
                                                       ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Β΄  

(2005):   80m -150m -1000m -ΥΨΟΣ – ΜΗΚΟΣ –ΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΑ-∆ΙΣΚΟΣ-   

ΣΦΥΡΑ-ΑΚΟΝΤΙΟ- 4Χ80m 

 

 
                                                              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ  Β΄ 

(2005):  80m -150m -1000m -3000m ΒΑ∆ΗΝ -ΥΨΟΣ – ΜΗΚΟΣ                                                                                                      

ΚΟΝΤΩ-  ∆ΙΣΚΟΣ-  ΣΦΑΙΡΑ –ΣΦΥΡΑ-ΑΚΟΝΤΙΟ- 4Χ80m 

 

 
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

  

      Τα Σωµατεία έχουν δικαίωµα να πάρουν µέρος στους αγώνες µε 

απεριόριστο αριθµό αθλητών-τριών σε κάθε αγώνισµα και µε µία οµάδα σε 

κάθε σκυταλοδροµία.  

Α)Κάθε αθλητής-τρια µπορεί να δηλωθεί και να συµµετάσχει σε 2 

αγωνίσµατα ΜΟΝΟ , εκτός από (2) ατοµικά αγωνίσµατα δρόµων. 

 

Β) Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΠ-ΠΚ Β΄ ( γεννηµένοι το 2005 ) 

µπορούν να δηλωθούν και να συµµετάσχουν στα παραπάνω 

αγωνίσµατα ΜΟΝΟ στο ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ-ΠΚ 

Α΄ ( ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ )  

 Απαγορεύεται ρητά η δήλωση των αθλητών-τριών σε περισσότερα 

αγωνίσµατα από αυτά που προβλέπονται από την προκήρυξη. Σε αυτή την 

περίπτωση η δήλωση για τον συγκεκριµένο αθλητή-τρια θα θεωρείται ως 

µη γενόµενη. 

Σε όλους τους αγώνες, δικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο οι αθλητές – 

τριες που είναι εγγεγραµµένοι σε σωµατεία – µέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

σύµφωνα µε την τελευταία Υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών» 

και σύµφωνα µε όλα όσα αναφέρονται παραπάνω. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ :  

 

Α)   ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΥΨΗ 
      ΥΨΟΣ ΠΠ/Α΄: 1.47,1.52,1.57,1.61,1.65,1.69,1.73,1.77,1.80,1.82,   & µετά   ανά 2 εκ. 

      ΥΨΟΣ ΠΚ/Α΄: 1.28,1.33,1.38,1.42, 1.46,1.50, 1.53, 1.55 & µετά ανά   2 εκ. 

      ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΠ/Α΄: 2.50,2.60,2.70,2.80,2.90, 3.00,ανά 10 εκ έως το 3.70  και στην    

      συνέχεια ανά 5 εκ. 

      ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΚ/Α΄:1.90,2.10,2.20,2,30, 2.40, ανά 10 εκ.      έως το 2.90 και στη 

συνέχεια ανά 5 εκ. 

 

Β)    ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 
      100 µ. εµπ. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ : 10 εµπ.  Ύψος 0,84µ. , 1ο εµπ. από αφετηρία 13µ.     

       ενδιάµεση απόσταση 8,50 µ. τελευταίο από τερµατισµό 10,50 µ. 

       80 µ. εµπ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ : 8 εµπ. Ύψος 0,76 µ. , 1ο εµπ. από αφετηρία 13,00 µ.       

       ενδιάµεση απόσταση 8,00 µ. τελευταίο από τερµατισµό 11,00µ. 

       300 µ. εµπ. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ : 7 εµπ. Ύψος 0,76 µ , 1ο εµπ. από αφετηρία 50µ.  

       ενδιάµεση απόσταση 35 µ., τελευταίο από τερµατισµό 40 µ. 

       300 µ. εµπ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ  : 7 εµπ. Ύψος 0,76 µ , 1ο εµπ. από αφετηρία 50µ.      

       ενδιάµεση απόσταση 35 µ., τελευταίο από τερµατισµό 40 µ. 

Γ)    ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ   ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ 
       4Χ300 : Οι αθλητές ξεκινούν από την αφετηρία των 400 µ. και αφού γίνει η πρώτη    

       αλλαγή στα  πρώτα  300µ. όπως στα 4Χ400 εντός των  ατοµικών διαδροµών  ,µετά τα  

       50 πρώτα  µέτρα οι  δεύτεροι κατά  σειρά  αθλητές των οµάδων συγκλίνουν προς τον  

       εσωτερικό διάδροµο.  

∆)    Οι δρόµοι θα διεξαχθούν σε Τελικές Σειρές. 

 

Ε)    Στους αγώνες θα λειτουργήσει ΦΩΤΟ ΦΙΝΙΣ 

 

ΣΤ)    ΟΡΓΑΝΑ  ΡΙΨΕΩΝ:     Τα   αγωνίσµατα   ρίψεων   θα   διεξαχθούν  µε   όργανα  της    

       διοργανώτριας αρχής.  Όσοι αθλητές-τριες  θέλουν  να χρησιµοποιήσουν  δικά  τους  

       όργανα, θα πρέπει µία ώρα πριν την έναρξη του αγωνίσµατος να τα παραδώσουν για  

       έλεγχο και έγκριση στον τεχνικό υπεύθυνο .  

 

8. ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 

 

       Θα ισχύσουν όρια επίδοσης κατ΄ αγώνισµα που πρέπει να πετύχουν οι αθλητές-τριες 

στον τελικό ή τελικές σειρές για να βαθµολογηθούν και να πάρουν βαθµούς αξιολόγησης τα 

σωµατεία τους. 

       Οι βαθµοί που θα συγκεντρώσουν οι αθλητές-τριες κάθε σωµατείου θα υπολογισθούν 

για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του Σωµατείου , προστιθέµενοι στους βαθµούς που θα πάρει αυτό 

και από τα υπόλοιπα ∆ιασυλλογικά Πρωταθλήµατα του 2018.   
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     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 

 

   Α)  Για  κάθε   µία   από  τις   δύο  κατηγορίες   του   πρωταθλήµατος,  θα  ισχύει   
χωριστή Βαθµολογία  όπου    θα    βαθµολογούνται    σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

παρακάτω οι   « αθλητές –  τριες  και  οµάδες Σκυταλοδροµίας » ,  µε  την  προϋπόθεση ότι  

θα πετύχουν  το όριο βαθµολόγησης (τεχνικές διατάξεις 2017). 

 Εάν οι αθλητές - τριες  ή  οι  οµάδες  σκυταλοδροµίας  που  θα  πετύχουν  το όριο είναι 

∆Ω∆ΕΚΑ (12), η βαθµολογία στα ατοµικά αγωνίσµατα θα είναι:                    

 9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 και στις σκυταλοδροµίες 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2. 
Εάν όµως οι αθλητές - τριες ή οι οµάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από οκτώ (8), 

τότε η κλίµακα των βαθµών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, 

διατηρούµενης της διαφοράς  των  βαθµών  του  πρώτου  από  το  δεύτερο  νικητή  (2β.  στα 

ατοµικά και 4 β. στις σκυταλοδροµίες). 

∆ηλαδή: 

Αν είναι 12 η κλίµακα   είναι    9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1και18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2 

Αν είναι 11 η κλίµακα   είναι       9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1και    18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2 

Αν είναι 10 η κλίµακα   είναι          9-7-6-5-4-3-2-1-1-1και        18-14-12-10-8-6-4-2-2-2 

Αν είναι   9 η κλίµακα   είναι              9-7-6-5-4-3-2-1-1και           18-14-12-10-8-6-4-2-2 

Αν είναι   8 η κλίµακα   είναι                 9-7-6-5-4-3-2-1και               18-14-12-10-8-6-4-2 

Αν είναι   7 η κλίµακα   είναι                     8-6-5-4-3-2-1 και         16-12-10-8-6-4-2 

Αν είναι   6 η κλίµακα   είναι                        7-5-4-3-2-1 και              14-10-8-6-4-2 

Αν είναι   5η κλίµακα   είναι                            6-4-3-2-1 και                   12-8-6-4-2 

Αν είναι   4η κλίµακα   είναι                               5-3-2-1 και                      10-6-4-2 

Αν είναι   3η κλίµακα   είναι                                  4-2-1 και                           8-4-2 

Αν είναι   2η κλίµακα   είναι                                      3-1 και                               6-2 

Αν είναι   1   θα πάρει                                         2   και                           4     

Β) ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή οµάδα σκυταλοδροµίας που πετυχαίνει 

το όριο βαθµολόγησης και κατατάσσεται µετά τη 12
η
 θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθµό 

στα ατοµικά και ∆ΥΟ (2) βαθµούς στις σκυταλοδροµίες. 
Π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι οµάδες σκυταλοδροµίας πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο 

αγώνισµα είναι 17, τότε θα βαθµολογηθούν - αξιολογηθούν και οι 17 ως εξής: 

  9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 και 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2-2–2. 

Γ) Θα ισχύσει  σύστηµα πριµοδότησης υψηλών επιδόσεων . Έτσι οι αθλητές - τριες που 

θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του πίνακα πριµοδότησης υψηλών 

επιδόσεων (τεχνικές διατάξεις 2017), θα παίρνουν τους ανώτερους βαθµούς της 

βαθµολογικής κλίµακας, ανάλογα και µε τη θέση κατάταξή τους: 9-7-6-5-4-3-2-1-1 κ.λ.π. 

στα ατοµικά και 18-14-12-10-8-6-4-2-2 κ.λ.π. στις σκυταλοδροµίες, ανεξάρτητα από το 

πόσοι αθλητές -τριες ή οµάδες πέτυχαν το όριο στο αγώνισµά τους. Είναι αυτονόητο ότι οι 

υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσµατος αυτού που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν 

τους βαθµούς της φθίνουσας κλίµακας. 

Για παράδειγµα : 
Εάν στο άλµα σε µήκος ΠΠ Α΄ είχαµε τα παρακάτω αποτελέσµατα : 

Σηµ: Υψηλή επίδοση π.χ. 5.80 µ. και όριο βαθµολόγησης π.χ. 5.10 µ. 

1ος νικητής 6.16 βαθµοί 9 

2ος >> 5.80 >> 7 

3ος >> 5.29 >> 2 
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4ος >> 5.10 >> 1 

Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθµολογίας θα ανακηρύσσεται, νικητής σύλλογος κατά 

κατηγορία πρωταθλήµατος (π.χ. νικητής σύλλογος στο διασυλλογικό πρωτάθληµα στην 

κατηγορία ΠΠ Α΄ και ξεχωριστά των ΠΚ Α΄ κ.λ.π.). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
   ► 1) Όπως αναφέρεται  στον ισχύοντα κανονισµό εγγραφών – µεταγραφών, για τις 

περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν µεταγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 5. παρ. 3 

(µετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δηµόσιο εκπευδευτικό)   και παρ. 4 α.β. 

(µετοίκηση για λόγους επαγγελµατικούς) ισχύουν τα παρακάτω:  

«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, µετά την έγκριση της µεταγραφής, οι 

βαθµοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια 

πρωταθλήµατα στίβου θα µοιράζονται στα δύο σωµατεία». 

     ► 2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται 

µετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑ∆ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση µεταγραφής τους από την 

επιτροπή µεταγραφών». 

 

9. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 
     Οι ∆ηλώσεις Συµµετοχής των αθλητών-τριών θα υποβάλλονται το αργότερο µέχρι την 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4/2018 στα Γραφεία της ΕΑΣ  ηλεκτρονικά στο : tesegas@otenet.gr στο ειδικό 

συνηµµένο έντυπο της προκήρυξης . Μετά την παρέλευση  της προθεσµίας αυτής ∆ΕΝ θα 

επιτραπεί καµία αλλαγή για κανέναν λόγο.  Οι ∆ηλώσεις Συµµετοχής των αθλητών-τριών 

ισχύουν οι ίδιες που έχουν αποστείλει τα Σωµατεία .Οι αθλητές-τριες πρέπει να 

οριστικοποιούν την συµµετοχή τους µε αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραµµατεία των 

αγώνων, 45' πριν την διεξαγωγή του αγωνίσµατός τους, µε επίδειξη του ατοµικού δελτίου 

αθλητικής ιδιότητας σφραγισµένο από γιατρό όπως ορίζει ο νόµος.  

      Για τη συµµετοχή στα αξιολογούµενα πρωταθλήµατα (Πανελλήνια και ∆ιασυλλογικά) 

απαιτείται υποβολή δήλωσης  συµµετοχής µε την οποία το σωµατείο δηλώνει 

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ότι αποδέχεται τους  όρους της γενικής και ειδικής προκήρυξης του 

πρωταθλήµατος και την εφαρµογή των κανονισµών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση 

∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ∆ΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των αθλητών-τριών του σωµατείου. Στις 

δηλώσεις συµµετοχής των συλλόγων προς τους οργανωτές , πρέπει να αναφέρεται το 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ των αθλητών-τριών , το ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ , ο ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στον ΣΕΓΑΣ , καθώς και το ονοµατεπώνυµο του προπονητή. Τις 

δηλώσεις πρέπει να υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο  Γενικός Γραµµατέας του σωµατείου. 

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για τα αγωνίσµατα των ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΩΝ και σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς στίβου, τα σωµατεία έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν και αθλητές – 

τριες που είναι δηλωµένοι µόνο στα ατοµικά αγωνίσµατα (µέχρι 2 ατοµικά) µε την 

προϋπόθεση όµως ότι οι αθλητές – τριες αυτοί και µε τη συµµετοχή τους στη 

σκυταλοδροµία, δε θα υπερβούν τον ανώτατο αριθµό αγωνισµάτων που έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής. Αθλητές - τριες που αγωνίζονται ΜΟΝΟ στις ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ 

αναφέρονται υποχρεωτικά στη δήλωση συµµετοχής, στο αγώνισµα της σκυταλοδροµίας. 

Στο αγώνισµα της σκυταλοδροµίας, αναφέρονται επίσης και τα ονόµατα των αθλητών – 

τριών που συµµετέχουν στα ατοµικά αγωνίσµατα και είναι πιθανόν να αγωνιστούν στη 

σκυταλοδροµία. 
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  10. ΕΠΑΘΛΑ :  

 

  Στους τρεις (3) πρώτους-ες νικητές-τριες της θα απονεµηθούν Μετάλλια και ∆ιπλώµατα. 

 

 

11.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :     

 

 Έξοδα µετακίνησης θα δοθούν µε την προυπόθεση ότι θα υπάρξει το επόµενο χρονικό 

διάστηµα επαρκής χρηµατοδότηση του ΣΕΓΑΣ από την πολιτεία. Στην περίπτωση αυτή τα 

έξοδα θα είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

    1) Για τα σωµατεία που απέχουν µέχρι 60 χιλιόµετρα από το τόπο διεξαγωγής 
των αγώνων ∆ΕΝ θα δοθούν έξοδα µετακίνησης. 

2) Για τα υπόλοιπα σωµατεία και για τους αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 1η 
– 3η και πετύχουν τα όρια βαθµολόγησης – καταβολής εξόδων, θα καλυφθεί 100%  
η µετακίνηση (εισιτήριο λεωφορείου).  

Επιπλέον για τα σωµατεία που απέχουν  151 έως 300 χιλιόµετρα από την  Λάρισα  θα 

δοθεί ένα γεύµα των 10 ευρώ και για τα σωµατεία που απέχουν 301 χιλιόµετρα και 

πάνω θα δοθούν δύο γεύµατα 

3) Επίσης θα καλυφθούν αντίστοιχα και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω 
στις παραγράφους 1 - 2  και τα  έξοδα µετακίνησης 100% (εισιτήριο λεωφορείου) και 
γεύµατος  ΕΝΟΣ  συνοδού από κάθε σωµατείο, µε την προϋπόθεση ότι το σωµατείο 
θα έχει  έστω και ένα αθλητή – τρια στις θέσεις κατάταξης 1η – 3η  ενός αγωνίσµατος 
( φυσικά πετύχει  τα όρια βαθµολόγησης  – καταβολής εξόδων) και να  µετέχει µε 
τουλάχιστον 3 αθλητές συνολικά 

 

12. ΓΕΝΙΚΑ : 

-   Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς στίβου 2017-18    
- Όλοι οι αθλητές πρέπει απαραίτητα όταν αγωνίζονται να φορούν την επίσηµη στολή του 

σωµατείου τους 

- ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

-    Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα λύνεται από τον αλυτάρχη    των αγώνων   

      και τον Τεχνικό Υπεύθυνο των Αγώνων.    

- Τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων ορίζεται ο  τεχνικός σύµβουλος κ. Θανάσης 

Μπουλογεώργος. 

 

13.ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ : 

 
 Οι αθλητές-τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί από γιατρό µε ευθύνη και φροντίδα του 

σωµατείου τους µέχρι και ένα χρόνο πριν από την τέλεση του αγώνα και να πιστοποιείται η 

άδεια για συµµετοχή στους αγώνες. 

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών-τριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. 
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Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω µέρος του δελτίου και το οποίο θεωρείται από 

νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονοµική στρατιωτική 

µονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆ .ή ιδιώτες  ιατρούς. Το 

δελτίο υγείας ισχύει για (1) έτος από την θεώρησή του. 

 

14.ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των ∆ιασυλλογικών και Πανελληνίων Αγώνων 

αποτελείται από υπηρεσιακά µέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Στατιστικής Υπηρεσίας 

µε πρόεδρο ένα µέλος του ∆Σ του ΣΕΓΑΣ . 

Έτσι , εκτός των ακυρώσεων που µπορεί να γίνουν κατά την διάρκεια των αγώνων για 

διαφόρους λόγους , (αντικανονική συµµετοχή , µε βάση την Γενική ή την Εδική 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 θα 

επιβάλλονται είναι :  

1. Ο αθλητής-τρια τιµωρείται µε ένα (1) χρόνο αποκλεισµό από όλες τις διοργανώσεις . 

2. Ο σύλλογός του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθµούς των αγωνισµάτων , που ο αθλητής-τρια 

έλαβε µέρος στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα . Στις σκυταλοδροµίες , χάνει όλους τους 

βαθµούς του αγωνίσµατος . 

3. Ο σύλλογός του τιµωρείται επιπλέον και µε αφαίρεση είκοσι (-20) βαθµών , από το σύνολο 

των βαθµών των ∆ιασυλλογικών Πρωταθληµάτων.  

 Ειδικά σε περίπτωση  ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ,  θα ισχύουν όσα αναφέρονται 

αντίστοιχα παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 και επιπλέον θα ισχύουν  ακόµα οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

1)………. 

2)………. 

3) Θα αφαιρούνται εκατό (100) βαθµοί από το σύνολο των βαθµών των ∆ιασυλλογικών 

Πρωταθληµάτων που συγκέντρωσε το σωµατείο . 

         ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ) , 

ΑΥΤΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ   

 

 

                     Για το Δ.Σ  της   ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ         ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΑΤΣΗΣ 
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 Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

 

            ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Π/Π Α΄ - Π/Κ Α΄ 

 

             ΚΥΡΙΑΚΗ  22   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 – ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

 

             ∆ΡΟΜΟΙ             ΑΛΜΑΤΑ                ΡΙΨΕΙΣ 

15:00 5.000µ. Βάδην 
ΠΠΑ-         3000µ. 

Βάδην ΠΚ 

ΚΟΝΤΩ ΠΚΑ  
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ 

ΣΦΥΡΑ ΠΠΑ 

15:30 300µ. ΠΠΑ   

15:45 300µ. ΠΚΑ  ΣΦΥΡΑ ΠΚΑ 

16:00 300µ. ΕΜΠ ΠΠΑ     

16:15 300µ. ΕΜΠ ΠΚΑ ΥΨΟΣ ΠΠΑ 
 ΜΗΚΟΣ ΠKΑ 

∆ΙΣΚΟΣ ΠΠΑ 

16:30 3000µ. ΠΠΑ   

16:45 100µ. ΕΜΠ ΠΠΑ        ∆ΙΣΚΟΣ  

ΠΚΑ 

17:00 80µ. ΕΜΠ ΠΚΑ    

 17:10 80µ. ΠΠΑ ΚΟΝΤΩ ΠΠΑ ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠΑ 

17:40 80µ. ΠΚΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ  

18:05 150µ. ΠΠΑ ΥΨΟΣ ΠΚΑ  

18:25 150µ. ΠΚΑ  ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΑ 

18:45 600µ. ΠΠΑ  ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΚΑ  

19:00 600µ. ΠΚΑ   

19:15 1000µ. ΠΠΑ   

19:30 1000µ. ΠΚΑ  ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ 

19:45 2000µ. ΠΚΑ   

20:00 4X80µ. ΠΠΑ   

20:15 4X80µ. ΠΚΑ   

20:30 4X300µ. ΠΠΑ   

20:45 4X300µ. ΠΚΑ   
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α΄  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ……………………………….      ΤΗΛ…………………. …EMAIL ………… 

 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 

ΕΤ. 
ΓΕΝ. 

ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους  όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης των 

αγώνων και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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                           ∆ΗΛΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α΄   

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ……………………..........................ΤΗΛ…………………. …..EMAIL 

………………………… 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 

ΕΤ. 
ΓΕΝ. 

ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους  όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης των 

αγώνων και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

…………………………               (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)              …………………………                        
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΤΟΣ   ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΠ – ΠΚ Α΄  2018 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α΄ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 
Α΄ 

80 µ. 2003 – 2004 - 2005 2003 – 2004 - 2005 

150 µ. 2003 – 2004 - 2005 2003 – 2004 - 2005 

300 µ. 2003 – 2004 2003 – 2004 

600 µ. 2003 – 2004 2003 – 2004 

1.000 µ. 2003 – 2004 - 2005 2003 – 2004 - 2005 

2.000 µ.  2003 – 2004 

3.000 µ. 2003 – 2004  

100 µ  Εµπ. 2003 – 2004  

80 µ.   Εµπ.  2003 – 2004 

300 µ. Εµπ. 2003 – 2004 2003 – 2004 

5.000 µ.  Βάδην 2003 – 2004  

3.000 µ.   Βάδην  2003 – 2004 - 2005 

ΥΨΟΣ 2003 – 2004 - 2005 2003 – 2004 - 2005 

ΚΟΝΤΩ 2003 – 2004 – 2005 2003 – 2004 - 2005 

ΜΗΚΟΣ 2003 – 2004 – 2005 2003 – 2004 - 2005 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ 2003 – 2004  

ΣΦΑΙΡΑ 2003 – 2004 – 2005 2003 – 2004 - 2005 

∆ΙΣΚΟΣ 2003 – 2004 – 2005 2003 – 2004 - 2005 

ΣΦΥΡΑ 2003 – 2004 – 2005 2003 – 2004 - 2005 

ΑΚΟΝΤΙΟ 2003 – 2004 – 2005 2003 – 2004 - 2005 

ΕΞΑΘΛΟ 2003 – 2004  

ΠΕΝΤΑΘΛΟ  2003 – 2004 

4 Χ 80 µ. 2003 – 2004 - 2005 2003 – 2004 - 2005 

4 Χ 300 µ. 2003 – 2004   2003 – 2004 
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       ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2018 

              ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΠΠ – ΠΚ Α΄  

AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΠΑ       
ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ.    
ΚΑΙ  Α.Α.Η.Χ 

ΠΠΑ      
 ΕΛΑΣΤ.  ΤΑΠ.   

ΚΑΙ  ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ 

ΠΚΑ      
ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ.   
ΚΑΙ  Α.Α.Η.Χ 

ΠΚΑ            
ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ.       

ΚΑΙ   ΧΡ.  ΧΕΙΡΟΣ 

80 µ. 10΄΄84 10΄΄6 12΄΄04 11΄΄8 

150 µ. 20΄΄04 19΄΄8 22΄΄64 22΄΄4 

300 µ. 45΄΄54 45΄΄4 49΄΄14 49΄΄0 

600 µ. 1΄46΄΄14 1΄46΄΄0 2΄02΄΄14 2΄02΄΄0 

1.000 µ. 3΄20΄΄14 3΄20΄΄0 3΄56΄΄14 3΄56΄΄0 

2.000 µ.   8΄31΄΄14 8΄31΄΄0 

3.000 µ. 11΄50΄΄14 11΄50΄΄0   

80 µ. ΕΜΠ   16΄΄24 16΄΄0 

100 µ. ΕΜΠ 18΄΄04 17΄΄8   

300 µ. EMΠ 50΄΄54 50΄΄4 54΄΄54 54΄΄4 

ΥΨΟΣ 1.52  1.33  

ΚΟΝΤΩ 2.60  2.10  

ΜΗΚΟΣ  5.10  4.30  

ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11.10    

ΣΦΑΙΡΑ 10.50  8.30  

∆ΙΣΚΟΣ 29.50  22.00  

ΑΚΟΝΤΙΟ 32.50  24.00  

ΣΦΥΡΑ 33.00  28.00  

5.000 µ. Β 32΄28΄΄14 32΄28΄΄0   

3.000 µ. Β   21΄30΄΄14 21΄30΄΄0 

4Χ80 µ. 43΄΄64 43΄΄5 48΄΄34 48΄΄2 

4X300 µ. 3΄08΄΄64 3΄08΄΄5 3΄24΄΄14 3΄24΄΄0 
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                 ΟΡΙΑ  ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 2018 

          ΚΑΙ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΠ – ΠΚ Α΄  

AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΠΑ       
ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ.   
ΚΑΙ  Α.Α.Η.Χ 

ΠΠΑ       
ΕΛΑΣΤ.  ΤΑΠ.   

ΚΑΙ   ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ 

ΠΚΑ     
 ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ.   
 ΚΑΙ   Α.Α.Η.Χ 

ΠΚΑ             
ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ.       

ΚΑΙ   ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ 

80 µ. 9''94 9''7 10''94 10''7 

150 µ. 18''64 18''4 20''74 20''5 

300 µ. 40''64 40''5 46''64 46''5 

600 µ. 1'36''14 1'36''0 1'49''14 1'49''0 

1.000 µ. 2'58''14 2'58''0 3'24''14 3'24''0 

2.000 µ.   7'43''14 7'43''0 

3.000 µ. 10'30''14 10'30''0   

80 µ. ΕΜΠ   13''34 13''1 

100 µ. ΕΜΠ 15''54 15''3   

300 µ. EMΠ 45''64 45''5 52''14 52''0 

ΥΨΟΣ 1.64  1.46  

ΚΟΝΤΩ 3.00  2.40 
(2.50 όριο πρόκρισης 

 

ΜΗΚΟΣ  5.80  4.90 
(5.00 όριο πρόκρισης 

 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12.00    

ΣΦΑΙΡΑ 13.00  10.50  

∆ΙΣΚΟΣ 40.00  28.00  

ΑΚΟΝΤΙΟ 41.00  31.00  

ΣΦΥΡΑ 42.00  35.00  

5.000 µ. Β 30'00''14 30'00''0   

3.000 µ. Β   17'45''14 17'45''0 

4Χ80 µ. 39''14 39''0 43''14 43''0 

4X300 µ. 2'48''14 2'48''0 3'09''14 3'09''0 


