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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΜΗΤΙΓΚ  ΣΤΙΒΟΥ  « ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ» 

στη µνήµη του 6
ου

 Παγκόσµιου Πρωταθλητή στα 400µ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Ο ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ σε συνεργασία µε την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    

διοργανώνουν στις 6/6/2018 στο ΕΑΚ  Λάρισας , αγώνες στίβου µε την επωνυµία 

«ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ», τιµώντας την µνήµη του αδικοχαµένου αθλητή µας 6
ου

 

Παγκόσµιου Πρωταθλητή στα 400µ Γιώργου Ζδράγκα. 

 
ΤΟΠΟΣ - ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑ 

ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ – Τετάρτη 6/6/2018 

 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
ΑΝ∆ΡΩΝ  100Μ-200Μ-400Μ-ΜΗΚΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  100Μ-200Μ-400Μ-ΜΗΚΟΣ 

ΠΑΙ∆ΩΝ 100Μ-200Μ-400Μ-400Μ ΕΜΠ 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 100Μ-200Μ-400Μ-100Μ ΕΜΠ 

ΠΠΑ΄80Μ-150Μ-300Μ-300ΕΜΠ-600Μ 

ΠΚΑ΄ 80Μ -150Μ-300Μ- 80ΕΜΠ-600Μ 

ΠΠ-ΠΚΒ’  60Μ-60ΕΜΠ-ΜΗΚΟΣ-ΜΠΑΛΑΚΙ 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ 
α)  ΑΝ∆ΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ   Γεννηµένοι/νες το 2000 & νωρίτερα 

β) ΠΑΙ∆ΕΣ-ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ   Γεννηµένοι/νες το 2001-2002 

γ) ΠΠ-ΠΚΑ΄    Γεννηµένοι/νες 2003-2004 

δ)ΠΠ-ΠΚΒ’     Γεννηµένοι/νες 2005-2006 

 



∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εχουν οι αθλητές –τριες που ανήκουν στη δύναµη των σωµατείων – µελών του 

ΣΕΓΑΣ. Κάθε Σωµατείο έχει δικαίωµα να πάρει µέρος στους αγώνες, µε απεριόριστο 

αριθµό αθλητών –τριών σε κάθε αγώνισµα. 

Κάθε αθλητής –τρια µπορεί να δηλωθεί και συµµετάσχει το ανώτερο σε δύο (2) 

αγωνίσµατα και σύµφωνα µε την κωδικοποίηση των Τεχνικών ∆ιατάξεων του 

ΣΕΓΑΣ 2017-2018 εκτός από τους ΠΠ-ΠΚΑ’ και  ΠΠ-ΠΚΒ’ που µπορούν να 

δηλωθούν µόνο σε ένα. 

∆εν θα επιτραπεί σε κανέναν αθλητή –τρια η συµµετοχή εκτός συναγωνισµού. 

 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να κατατεθούν στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο 

e.mail segas.thessalias@gmail.com  η στο FAX  2410-537048  της ΕΑΣ , η στο email 

pelasgosmail@yahoo.com του ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ , µέχρι την ∆ΕΥΤΕΡΑ  4  

ΙΟΥΝΙΟΥ 2018. 

Εκπρόθεσµα ∆ΕΝ θα γίνει δεκτή καµία δήλωση. 

Στις δηλώσεις συµµετοχής των συλλόγων προς τους οργανωτές , πρέπει να 

αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο των αθλητών –τριών , το έτος γέννησης, ο αριθµός 

µητρώου εγγραφής στον ΣΕΓΑΣ καθώς και το ονοµατεπώνυµο του προπονητή. 

Οι δηλώσεις πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του Σωµατείου και να τις υπογράφουν ο 

Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
θα καλυφθούν έξοδα µετακίνησης , διαµονής ή διατροφής µετά από επικοινωνία µε 

τον τεχνικό υπεύθυνο των αγώνων. 

 
ΕΠΑΘΛΑ 

Στους τρείς (3) πρώτους/τες νικητές-τριες των αγωνισµάτων θα απονεµηθούν 

µετάλλια-διπλώµατα. 

Στο αγώνισµα των 300µ ΠΠΑ΄που ο Γιώργος Ζδράγκας έχει ακόµα την καλύτερη 

επίδοση και στο αγώνισµα των 400µ Παίδων που ήτανε 6ος Παγκόσµιος 

Πρωταθλητής θα απονεµηθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές. 

Στο αγώνισµα 400Μ Ανδρών θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
Τεχνικοί υπεύθυνοι των αγώνων ορίζονται ο κ.Βαρυτιµίδης Χάρης Τεχνικός 

ανάπτυξης και ο κ.  Κουτσιώρας ∆ηµήτρης προπονητής του Πελασγού. 

Τεχνικός εγκατάστασης ορίζετε ο κ. Μπουλογιώργος  Θανάσης Τεχνικός 

Σύµβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

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

σωµατείου τους . 

Οι εκπρόσωποι των Σωµατείων πρέπει να έχουν µαζί τους τα αθλητικά δελτία 

σφραγισµένα από το Γιατρό όπως ορίζει ο νόµος , για να τα παραδώσουν στους 

αρµοδίους , όπου και όποτε τους ζητηθούν. 

 

 

 



 
 


