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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. 

Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού έτους 2018-19»     

                    

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη: 

 

1. τις διατάξεις της με αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄ 3754) Υπουργικής Απόφασης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αρ.πρωτ. 9712/19.01.2018 (Β΄80) 

Υ.Α.,  

 

2. τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (Α΄24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

3. την με αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ Κοινή Απόφαση Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών (ΦΕΚ 

516/Β/01.03.2016) με θέμα «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

4. την με αριθμό πρωτ. 19738/Δ5/08-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων 

Σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019». 

 

 

                                                    

             

              Ημερομηνία: 18-04-2019 

               Αρ. πρωτ:Φ.24/4051 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟΣ:  

1.ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Δ/νση Φ.Α., Τμήμα Β΄ 

2.Υπουργείο παιδείας Κύπρου δια του ΥΠ.Π.Ε.Θ.    

3. Περ/κες Δ/νσεις   Εκπαίδευσης 

4.Συντονίστες Φυσικής Αγωγής  

(δια των οικείων  Περ/κων Δ/νσων   Εκπ/σης) 

5.ΟΕΣΑΔ (δια των οικείων Δ.Δ.Ε)  

6. Ομάδες Φυσικής Αγωγής (δια των οικείων Δ.Δ.Ε) 

 

ΚΟΙΝ: 

1. ΣΕΓΑΣ  

2. Σχολ. Μονάδες  Β/θμιας  Εκπ/σης Ιωαννίνων  

3. Σχολ. Μονάδες  Α/θμιας  Εκπ/σης Ιωαννίνων 

(δια της οικείας δ/νσης) 

4. Συντονίστρια εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής  

5. Γενική Αστυνομική Δ/νση Ιωαννίνων 

6. Δ/νση Υγείας Ν. Ιωαννίνων 

7.Περιφέρεια Ηπείρου 

8.Δήμος  Ιωαννιτών 

9. ΠΕΑΚΙ 

10. ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

11. Πυροσβεστική υπηρεσία Ιωαννίνων 

12.Μ.Μ.Ε 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ανεξαρτησίας 146
Α 

 & Φιλικής Εταιρίας
 

Τ.Κ. - Πόλη : 45444-Ιωάννινα 

Πληροφορίες : Καπρινιώτης Ευστράτιος 

Τηλέφωνο : 26510-54413 

Fax : 26510-22006 

Ιστοσελίδα : http://dide.ioa.sch.gr 

e-mail : grfa@dide.ioa.sch.gr 

ΑΔΑ: 6Ξ7Α4653ΠΣ-1Σ4



 

 

- 2 - 

5. το υπ΄ αριθμ. 22498/Δ5/13-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα : 

«Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου σχολικού έτους 

2018-2019».  

6. 4.Το υπ΄ αριθμ. 20517/Δ5/6-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα : 

«Σχολική Αθλητική Ταυτότητα». 

7. το με αρ. πρωτ. 59572/Δ5/15-04-2019 «Ενημέρωση για την διεξαγωγή Γ΄ Φάσης Κλασσικού 

Αθλητισμού  Γενικών (ΓΕ.Λ.)  και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Ελλάδας-Κύπρου σχολικού 

έτους 2018-2019», 

 

8. Το υπ΄ αριθμ. 44484/Δ5/21-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα : 

«Ορισμός Εδρών Τελικής Φάσης (Final 4)  Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  ΓΕ.Λ   & ΕΠΑ.Λ  Ελλάδας 

και Κύπρου Ομαδικών Αθλημάτων και Κλασικού Αθλητισμού Σχ. Έτους 2018-2019». 

9. το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη 

συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις. 

 

10. Τις με αρ. Φ.24/1461/28-02-2019 (ΑΔΑ:Ψ74Π4653ΠΣ-22Ι), Φ.24/1457/18-02-2019 

(ΑΔΑ:66ΛΓ4653ΠΣ-ΖΑΝ) 19RG004478622/18-02-2019 & Φ.24/2037/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΧΞ4653ΠΣ-

ΙΡΠ) & Φ.24/3179/10-04-2019 (ΑΔΑ:6ΠΣ64653ΠΣ-Υ7Κ) 19REQ004771036/10-04-2019 & 

Φ.24/3178/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΘΝΝ4653ΠΣ-ΘΜΞ) & Φ.24/3491/18-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΕΙΚ4653ΠΣ-4ΓΛ) 

αναλήψεις υποχρέωσης. 

11. την 10η πράξη 18/04/2019,  της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ιωαννίνων.                                              

                                                             Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

τους Πανελληνίους Σχολικούς Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και 

Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019 ως εξής:
  

 

1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Εθνικό  Στάδιο  «Ζωσιμάδες»  της πόλης των Ιωαννίνων  

(Ρίψεις → σφυροβολία, δισκοβολία, σφαιροβολία : ΠΕΑΚΙ-Πανηπειρωτικό στάδιο). 

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9 Μάιου 2019 

 

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
                       

3.1 ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: 

ΑΛΜΑΤΑ: άλμα επί κοντώ – άλμα σε μήκος – άλμα τριπλούν – άλμα σε ύψος. 

ΡΙΨΕΙΣ: σφαιροβολία – δισκοβολία – ακοντισμός – σφυροβολία. 

ΔΡΟΜΟΙ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1500μ. – 3000μ. – 100μ. εμπόδια – 400μ. εμπόδια – 

2000μ. με φυσικά εμπόδια. 

ΒΑΔΗΝ: 5000μ. 

ΣΥΝΘΕΤΑ: Έπταθλο 

Α΄ΗΜΕΡΑ: 100μ. εμπόδια – άλμα σε ύψος – σφαιροβολία – 200μ. 

Β΄ΗΜΕΡΑ: άλμα σε μήκος – ακοντισμός – 800μ. 
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3.2 ΜΑΘΗΤΕΣ: 

ΑΛΜΑΤΑ: άλμα επί κοντώ – άλμα σε μήκος – άλμα τριπλούν –άλμα σε ύψος. 

ΡΙΨΕΙΣ: σφαιροβολία - δισκοβολία - ακοντισμός – σφυροβολία. 

ΔΡΟΜΟΙ: 100 µ. - 200 µ. - 400 µ. - 800 µ. - 1500 µ. - 3000 µ. - 110 µ. εμπόδια - 400 µ. εμπόδια - 2000 µ. µε 

φυσικά εμπόδια. 

ΒΑΔΗΝ: 10.000 μ. 

ΣΥΝΘΕΤΑ: Δέκαθλο 

Α΄ΗΜΕΡΑ: 100μ. – άλμα σε μήκος – σφαιροβολία – άλμα σε ύψος – 400μ.  

Β΄ΗΜΕΡΑ: 110μ. εμπόδια – δισκοβολία – άλμα επί κοντώ – ακοντισμός – 1.500μ. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 

(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του 

οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και 

μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,  

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία 

επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2019 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2019 - 18 = 2001, 

2002 και 2003 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2004 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],  

• έτος  τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2018 - 2019 

λογίζεται σαν 2019],  

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με 

τις κείμενες διατάξεις. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής ή μαθήτρια μόνο σε ένα αγώνισμα. 

 Στους αγώνες δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κανένας μαθητής/τρια και για 

κανένα λόγο. 

 

Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό 

Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ, του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.  

 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  

 

5.1 Σχολική Αθλητική ταυτότητα, η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στο myschool (οι σχολικές 

μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση) συμπληρωμένη με τα 

ζητούμενα στοιχεία υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Δ/ντή του Σχολείου. Σε κάθε σχολική αθλητική 

ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία 

του/της μαθητή/τριας, η οποία να έχει σφραγιστεί από τον Δ/ντή του Σχολείου και να αναγράφονται τα 

παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία και έτος γεννήσεως, 

αριθμός μητρώου μαθητή, τάξη που φοιτά, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο ή 

επισυνάπτονται:  

α) Ιατρική βεβαίωση, που βεβαιώνει ότι ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας, 

που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε σχολικούς αγώνες (προσοχή!!!όχι σε σχολικές 

δραστηριότητες). Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό (Παθολόγο, Καρδιολόγο και Γενικής 

Ιατρικής). Επισημαίνεται ότι η ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο γίνεται δεκτή για μαθητές/τριες που 

φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου (γεννημένοι το 2003 & 2004). Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει: α) 

να έχουν πρωτότυπη σφραγίδα, υπογραφή Ιατρού και αναγραφή της ειδικότητας του Ιατρού. β) να έχουν 

υποχρεωτικά ημερομηνία εξέτασης, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

τέλεσης του αγώνα. 
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5.2 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας και των δύο πλευρών της. 

5.3 Κατάσταση συμμετοχής για ατομικά αθλήματα Γ΄ Φάσης (Υπόδειγμα 4α) υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης και με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία των 

μαθητών/τριών. Οι καταστάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, ασχέτως αν από την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχουν αποσταλεί καταστάσεις με τους μαθητές/τριες, που προκρίνονται στην Γ΄  Φάση Αγώνων. 

 

Οι καταστάσεις αυτές (Υπόδειγμα 4α) πρέπει να σταλούν σε μορφή excel στο e-mail: grfa@dide.ioa.sch.gr 

έως τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00πμ, ώστε να συμπληρωθούν τα πινάκια. Σε ειδικές 

περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές πρέπει 

να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Υπεύθυνου της 

Ομάδας Φυσικής Αγωγής.  

Ταυτόχρονα με την υποβολή της κατάστασης συμμετοχής κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι 

αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών.  

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στους αγώνες.  

Οι σχολικές αθλητικές ταυτότητες (με τα επισυναπτόμενα που τις συνοδεύουν) παραδίδονται στον αρμόδιο 

Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσματος και παραλαμβάνονται μετά τη λήξη του αγωνίσματος. Οι 

καταστάσεις συμμετοχής (Υπόδειγμα 4α) παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με 

τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μια τριετία. 

 

6. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

6.1 Μαθητής/τρια χωρίς συνοδό δεν δύναται να συμμετάσχει στους αγώνες.  

6.2 Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών/τριών, πριν κατά 

τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων (στους χώρους διαμονής, σίτισης και στα μέσα μεταφοράς τους). 

6.3 Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των μαθητών/τριών, που συνοδεύουν, 

σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, το ωρολόγιο πρόγραμμα μετακινήσεων από τις 

ξενοδοχειακές μονάδες διαμονής προς τα στάδια και αντίστροφα, θα σας ανακοινωθεί στην τεχνική 

σύσκεψη .  

6.4 Οι συνοδοί Καθηγητές είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

 

7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ, σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις  (η μετακίνηση των 

μαθητών-τριων από και προς το ΠΕΑΚΙ , όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα, δισκοβολίας, σφυροβολίας 

και σφαιροβολίας θα γίνεται με ευθύνη της ΟΕΣΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ο καθορισμός των δρομολογίων θα γίνει 

μετά την τεχνική σύσκεψη). 
 

 

8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών, που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της Γ΄ Φάσης, 

συντάσσονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοσή 

τους στους αγώνες Β΄ Φάσης (αγώνες Περιφέρειας) όλων των ομίλων και την κατάσταση συμμετοχών του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. 

Υπενθυμίζουμε πως οι υπεύθυνοι των ομάδων Φυσικής Αγωγής οφείλουν να μεριμνήσουν, για την έγκαιρη 

αποστολή των καταστάσεων συμμετοχής για ατομικά αθλήματα της Γ΄ ΦΑΣΗΣ (Υπόδειγμα 4
α
 σε μορφή 

excel) μέχρι τις 06-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., με email στο: grfa@dide.ioa.sch.gr ή με 

Fax στο 2651022006. 

 

 

9. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ 
 

Οι μαθητές/τριες θα βεβαιώνουν τη συμμετοχή τους έως σαράντα πέντε λεπτά (45΄) πριν την έναρξη του 

αγωνίσματος τους (60΄ πριν την έναρξη για το άλμα επί κοντώ), με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αίθουσα 

κλήσης, προσκομίζοντας: 
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1. Σχολική αθλητική ταυτότητα μαθητή (Στην σχολική αθλητική ταυτότητα εμπεριέχεται ή επισυνάπτεται η 

Ιατρική βεβαίωση),  

 

2. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας. 

  

3. Τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥΣ που θα έχουν παραλάβει από τους συνοδούς τους.  
 

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στους αγώνες.  

Μετά το πέρας των χρονικών ορίων θα κλείνει το πινάκιο και κανένας μαθητής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο Έφορο του αγωνίσματος και θα 

παραδίδονται στους μαθητές/τριες μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος. 

 

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

10.1 Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου 2017-2018 και οι 

ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς 

αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.  

10.2 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, θα ολοκληρωθεί σε τρεις κύκλους: Τετάρτη 8 Μαΐου πρωί, 

Τετάρτη 8 Μαΐου απόγευμα, Πέμπτη 9 Μαΐου πρωί, Πέμπτη 9 Μαΐου  μεσημέρι.  

10.3 Σε όλα τα αγωνίσματα των δρόμων θα ισχύσει χρονομέτρηση χειρός και ηλεκτρονική χρονομέτρηση 

και όπου προβλέπεται, ανεμομέτρηση.  

10.4 Τα αρχικά ύψη στα αγωνίσματα ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ και ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Δεκάθλου και ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

Επτάθλου θα καθορίζονται σε συνεννόηση του Εφόρου του αγωνίσματος με τους μαθητές και μαθήτριες. Η 

άνοδος του πήχη μετά το αρχικό ύψος θα γίνεται ως εξής:  

Ανά 3εκ. για το ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  

Ανά 10εκ. για το ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.  

Η βαθμολογία στα αγωνίσματα του δεκάθλου μαθητών και επτάθλου μαθητριών γίνεται με βάση τη 

κλίμακα βαθμών του δεκάθλου Ανδρών και επτάθλου Γυναικών όπως ισχύει. 

10.5 Για τα αγωνίσματα των δρόμων (100μ, 200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 400μ με 

εμπόδια) στους τελικούς συμμετέχουν οκτώ (8) μαθητές/τριες, που προκύπτουν από δύο ημιτελικές σειρές 

των έξι (6) μαθητών/τριών. Οι δύο (2) πρώτοι των δύο ημιτελικών σειρών καθώς και οι τέσσερεις (4) 

καλύτεροι χρόνοι από τις δύο ημιτελικές σειρές απαρτίζουν την οκτάδα του τελικού.  

10.6 Ο καθορισμός των διαδρόμων στους τελικούς των αγωνισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:  

Στα 100μ. – 200μ. – 400μ. – 110μ. με εμπόδια – 100μ. με εμπόδια - 400μ. με εμπόδια, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της IAAF (άρθρο 166.4 - σελίδα 209) και μετά από κλήρωση. Οι καταταχθέντες αθλητές/τριες, 

που πέτυχαν την 1
η
  – 2

η
  – 3

η
  – 4

η
  επίδοση θα κληρωθούν στους διαδρόμους 3 – 4 – 5 – 6, οι αθλητές/τριες 

που πετυχαίνουν 5
η
  - 6

η
  επίδοση στους διαδρόμους 7 – 8 και οι αθλητές/τριες που πέτυχαν 7

η
  και 8

η
  

επίδοση στους διαδρόμους 1 – 2.  Η κλήρωση, α) για τις προκριματικές σειρές θα πραγματοποιηθεί στην 

τεχνική σύσκεψη και β) για τις τελικές σειρές μετά τη διεξαγωγή των δύο προκριματικών σειρών. 

10.7 Στους τελικούς των οριζοντίων αλμάτων και των αγωνισμάτων των ρίψεων, η σειρά εκτέλεσης των 

τριών (3) πρώτων προσπαθειών καθορίζεται βάσει των αποτελεσμάτων των Ομίλων της Β΄ Φάσης. Όλοι οι 

μαθητές/τριες συμμετέχουν με τρεις (3) προσπάθειες και οι οχτώ (8) πρώτοι συνεχίζουν με άλλες τρεις (3) 

προσπάθειες. Επίσης θα ισχύσει ο κανονισμός, που προβλέπει την αλλαγή της σειράς των μαθητών/τριών 

με βάση την επίδοση μετά την 3
η
  προσπάθεια.  

10.8 Ο τελικός του αγωνίσματος του άλματος τριπλούν θα διεξαχθεί από βαλβίδα 11μ. για τους μαθητές 

και από βαλβίδα 9μ. για τις μαθήτριες.  

10.9 Τα σύνθετα αγωνίσματα διεξάγονται με ευθύνη του Εφόρου και των Κριτών κάθε αγωνίσματος σε 

συνεργασία με τον Έφορο των συνθέτων. Κάθε μαθητής/τρια, που δεν καταφέρει να λάβει εκκίνηση ή να 

κάνει μια προσπάθεια σε ένα από τα αγωνίσματα, δεν θα επιτρέπεται να λάβει μέρος στα επόμενα 

αγωνίσματα, αλλά θα θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει τον αγώνα. Κατά συνέπεια δεν θα εμφανίζεται στην 

τελική κατάταξη. Κάθε αθλητής, που αποφασίζει να αποχωρήσει από έναν Αγώνα Συνθέτων Αγωνισμάτων, 

θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον Έφορο Συνθέτων Αγωνισμάτων για την απόφασή του. 
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10.10 Οι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στους αγώνες και δικά τους όργανα ρίψεων 

(ειδικότερα για τα αγωνίσματα της σφύρας παρακαλούμε να παραδοθούν τα συγκεκριμένα όργανα στην 

τεχνική σύσκεψη), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ελεγμένα και σημειωμένα από την οργανωτική 

επιτροπή και γενικώς είναι σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς. Η ζύγιση των οργάνων 

θα γίνεται πλησίον της αίθουσας κλήσης. 

10.11 Στα δρομικά αγωνίσματα διεξάγεται απευθείας τελικός [εκτός των αγωνισμάτων που αναφέρονται 

στη παρ. 10.6 όπου ο τελικός θα προκύψει από δύο (2) ημιτελικές σειρές], στα ριπτικά και αλτικά 

αγωνίσματα απευθείας τελικός.  

10.12 Οι λίστες συμμετοχών ανά αγώνισμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται σε εμφανές 

σημείο στην Αίθουσα Κλήσης. Πριν την διεξαγωγή κάθε αγωνίσματος θα προηγείται παρουσίαση των 

μαθητών/τριών που συμμετέχουν. 

10.13  Οι αγωνιζόμενοι/ες θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ως εξής : 

             α) Των ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους,  

             β) Των ΕΜΠΟΔΙΩΝ 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους, 

             γ) Των ΡΙΠΤΙΚΩΝ 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους,  

             δ) Του ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους,  

             ε) Των ΑΛΜΑΤΩΝ 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους. 

 Οι αθλητές/τριες θα συγκεντρώνονται στο προθερμαντήριο (κλειστή αίθουσα στο Εθνικό Στάδιο 

΄΄ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ’’  & βοηθητικό γήπεδο στο ΠΕΑΚΙ ), θα παραδίδουν τις μαθητικές τους ταυτότητες και θα 

οδηγούνται συνοδεία κριτή στο χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματος τους. Μετά το τέλος του αγωνίσματος 

θα παραλαμβάνουν τις ταυτότητες τους και θα οδηγούνται συνοδεία του βοηθού Εφόρου εκτός του 

αγωνιστικού χώρου. Μετά τη διεξαγωγή κάθε τελικού αγωνίσματος οι τρεις (3) πρώτοι νικητές/τριες θα 

πρέπει να προσέρχονται στο χώρο απονομής των επάθλων.  

10.14 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί στο τέλος της προκήρυξης.  

10.15 Ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον 

Αλυτάρχη των Αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 

11.ΕΠΑΘΛΑ 
 

Στον πρώτο/η μαθητή/τρια της κατάταξης κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθεί κύπελλο. Στους τρεις (3) 

πρώτους/ες της κατάταξης κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα. Σε όλους τους 

αγωνιζόμενους θα απονεμηθεί δίπλωμα συμμετοχής. Μετά τη διεξαγωγή κάθε τελικού αγωνίσματος οι 

τρεις (3) πρώτοι νικητές/τριες, θα πρέπει να προσέρχονται άμεσα στο χώρο απονομής των επάθλων. 

 

12.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 16.1 

της με αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄ 3754) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και ειδικότερα του Κεφ. 17.6 της αρ.πρωτ. 9712/19.01.2018 (Β΄80) Υ.Α., με τους ισχύοντες κανονισμούς του 

κάθε αθλήματος. 

 

13.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ  
 

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου και ώρα 19:45 μμ., στην αίθουσα τύπου του Εθνικού Σταδίου 

΄΄ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ’’  στην οποία θα διευκρινιστούν όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα και τις παραπάνω 

σχετικές εγκυκλίους, θα δοθούν οδηγίες και πληροφορίες, που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων, 

θα γίνει η κλήρωση για τους διαδρόμους και για τη σειρά εκτέλεσης των προσπαθειών.  

Για τον έλεγχο των μαθητικών ταυτοτήτων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που απαιτούνται (οι 

αρχηγοί των αποστολών να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση τους) θα δοθούν οι φάκελοι με τους 

αριθμούς και το υπόλοιπο έντυπο υλικό κατά το χρονικό διάστημα  15.00 – 19.30 στην κλειστή αίθουσα 

στίβου του Εθνικού Σταδίου ΄΄ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ’’, οπότε εκεί θα πρέπει να προσκομίζονται τα αναγκαία 

δικαιολογητικά συμμετοχής των μαθητών/τριών, που θα λάβουν μέρος στους αγώνες, που προβλέπονται 

στην υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β/21-11-16).  
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Οι συνοδοί εκτός των άλλων θα παραδώσουν στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πρωτότυπα τις συγκεντρωτικές 

καταστάσεις (υπόδειγμα  4α).   

Στην Τεχνική Σύσκεψη θα παρευρεθούν εκπρόσωποι του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, εκπρόσωπος 

του ΣΕΓΑΣ και όλοι οι συνοδοί ή οι αρχηγοί των αποστολών υποχρεωτικά. 

 

14. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
  

Η Οργανωτική και Τεχνική επιτροπή των Αγώνων με σκοπό να διασφαλίσουν, την παροχή ιατρικής 

φροντίδας των μαθητών/τριών και των συνοδών τους, τόσο κατά την διάρκεια της παραμονής τους όσο και 

κατά την διάρκεια των αγώνων, θα μεριμνήσει όπως υπάρξει πρόνοια για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών που χρήζουν άμεσης βοήθειας και επέμβασης από τις πλησιέστερες στις εγκαταστάσεις 

διαμονής και αγώνων μονάδες (Αστυνομικές, Νοσοκομειακές, κινητές άμεσης βοήθειας, πυροσβεστικές) 

από την άφιξη έως και την αναχώρηση των αποστολών για τις έδρες τους. 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

 Ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας Αγώνων, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:  

1. Ματάκης Στέφανος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής μέλος Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. , τεχνικός σύμβουλος 

ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ. 

2. Μπισκανάκη Φανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής. 

3. Πλάτωνας Βασίλειος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, τεχνικός σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 
 

 

 

                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. & 

                                                           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

                                                                                                               ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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