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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΑΓΩΝΩΝ ΣΙΒΟΤ 

“Δθμιτρθσ Βραϊμάκθσ” 
 

Ο Γυμναςτικόσ φλλογοσ Νεάπολθσ Χαλκίδοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΑ ΕΓΑ Ανατολικισ τερεάσ-
Εφβοιασ, προκθρφςςουν, Αγώνεσ τίβου ςτθ μνιμθ του «Δθμιτρθ Βραϊμάκθ», με τουσ παρακάτω 
όρουσ: 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΑΒΒΑΣΟ 02 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018 

 
ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :  ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 
 
ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ-ΗΛΙΚΙΕ : 
φμφωνα με το ςυνθμμζνο ωρολόγιο πρόγραμμα και τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ του ΕΓΑ. 
Διευκρίνιςθ: το αγώνιςμα των 50μ ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ δεν κα γίνει τελικι κατάταξθ. Οι μικροί ακλθτζσ-
τριεσ λαμβάνουν μζροσ μόνο για τθν ςυμμετοχι. 
Πλθροφορίεσ για τον Αγώνα: Μαρκόπουλοσ Κώςτασ, 6944297725. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
τουσ αγώνεσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ακλθτζσ-ακλιτριεσ εγγεγραμμζνοι ςτουσ ςυλλόγουσ του 
ΕΓΑ. Κάκε ακλθτισ-ακλιτρια μπορεί να αγωνιςκεί ςε δφο (2) αγωνίςματα. 
 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι Δθλώςεισ υμμετοχισ των ακλθτών-τριών κα υποβάλλονται το αργότερο μζχρι τθν Σρίτθ 29 
Μαίου 2018 και ώρα 14:00, μόνο θλεκτρονικά, ςτο e-mail τθσ ΕΑ ΕΓΑ Ανατολικισ τερεάσ-
Εφβοιασ, stibos04@otenet.gr και μόνο ςτο ειδικό ςυνθμμζνο ζντυπο τθσ προκιρυξθσ. το αρχείο 
δθλώςεων ςυμμετοχισ (excel) ςυμπλθρώνονται υποχρεωτικά όλεσ οι ςτιλεσ και ιδιαίτερα θ 
επίδοςθ (φετινι ι περυςινι). 
Οι ακλθτζσ-τριεσ  πρζπει να οριςτικοποιοφν τθν ςυμμετοχι τουσ με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτθν 
Γραμματεία των αγώνων, 45' πριν τθν διεξαγωγι του αγωνίςματόσ τουσ, με επίδειξθ του ατομικοφ 
δελτίου ακλθτικισ ιδιότθτασ ςφραγιςμζνο από γιατρό όπωσ ορίηει ο νόμοσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ 
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΣΗ Η ΤΜΜΕΣΟΧΗ των ακλθτών-τριών ςτον Αγώνα. 
 
ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 
Με τθ φροντίδα και τθν ευκφνθ των ςυλλόγων οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ κα πρζπει να ζχουν 
εξεταςκεί ιατρικώσ πριν από τουσ αγώνεσ. 
Η πιςτοποίθςθ τθσ υγείασ των ακλθτών και ακλθτριών είναι υποχρεωτικι και αποτελεί προχπόκεςθ 
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προπονιςεισ και αγώνεσ. Η πιςτοποίθςθ αυτι γίνεται ςτο πίςω μζροσ του 
δελτίου του ακλθτι ι τθσ ακλιτριασ, και το οποίο κεωρείται από νομαρχιακό νοςοκομείο ι κζντρο 
υγείασ ι αγροτικό ιατρείο ι υγειονομικι ςτρατιωτικι μονάδα ι από ζχοντεσ οποιανδιποτε ςχζςθ 
με το δθμόςιο ι Ν.Π.Δ.Δ  ιατροφσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 33 παρ. 9 του νόμου 
2725/99 και ςτο ςχετικό ζγγραφο του .Ε.Γ.Α.. 4585/8-10-10). 
Τπεφκυνοι για τθν τιρθςθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ είναι οι εκπρόςωποι των ςωματείων.  
Σο δελτίο υγείασ ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ από τθ  κεώρθςι του. 
Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΟΜΩ, ΓΙΑ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΓΙΑ ΟΣΙ 
ΤΜΒΕΙ Ε ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣΑΙ Ε ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ, ΕΙΝΑΙ 

mailto:stibos04@otenet.gr


ΤΠΕΤΘΤΝΟ Ο ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΤ ΔΗΛΩΝΟΤΝ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ 
ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΙ Ε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ. 
 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ : 
 ε όλουσ τουσ δρόμουσ κα διεξαχκοφν τελικζσ ςειρζσ. 
 Η χρονομζτρθςθ κα είναι θλεκτρονικι. 
 τουσ αγώνεσ κα ιςχφουν οι Κανονιςμοί τίβου του ΕΓΑ 2018. 
 Οι προδιαγραφζσ και τα βάρθ και των οργάνων των αγωνιςμάτων είναι αυτά που 

κακορίηονται από τθ Γενικι Προκιρυξθ του ΕΓΑ. 
 Όλοι οι ακλθτζσ υποχρεοφνται να βρίςκονται ςτο τάδιο ΜΙΑ ΩΡΑ πριν τθ διεξαγωγι του 

αγωνίςματόσ τουσ (επιςυνάπτεται ωρολόγιο πρόγραμμα). 
 Ακλθτζσ – τριεσ μικρότερων κατθγοριών ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα αγωνίςματα 

μεγαλφτερων κατθγοριών ΜΟΝΟ και εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ του ΕΓΑ και θ κωδικοποίθςθ των κατθγοριών. 

 τα αγωνίςματα που ο ΕΓΑ ζχει κζςει ωσ κριτιριο επίτευξθσ ορίων για τισ διεκνείσ 
διοργανώςεισ θ ςυμμετοχι των ακλθτών – τριών κα είναι μόνο από τθν κατθγορία που 
αναφζρεται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 Οτιδιποτε δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ κα επιλφεται από τουσ Σεχνικοφσ 
Τπεφκυνουσ των αγώνων. 

 Σεχνικοί Τπεφκυνοι των Αγώνων ορίηονται ο Μπουλοφκοσ Κων/νοσ, Σεχνικόσ φμβουλοσ τθσ 
ΕΑ ΕΓΑ Ανατολικισ τερεάσ – Εφβοιασ και ο Κων/νοσ Μαρκόπουλοσ, Σεχνικόσ του 
ωματείου Γ Νεάπολθσ Χαλκίδοσ. 

 
ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΝΟΜΕ 
τουσ τρεισ (3) πρώτουσ-εσ νικθτζσ-τριεσ , κα απονεμθκοφν Μετάλλια και Διπλώματα.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Δεν κα καταβλθκοφν ζξοδα μετακίνθςθσ ςτα ςωματεία. 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΕΠΙΔΟΕΩΝ 
Οι επιδόςεισ που κα επιτευχκοφν κατά τθν διάρκεια των αγώνων, κα υπολογιςκοφν για τθν 
επίτευξθ των ορίων, των οποίων ζχει κεςπίςει ο ΕΓΑ, για τθν ςυμμετοχι ςτα Πανελλινια 
πρωτακλιματα του 2018 των αντίςτοιχων κατθγοριών. 
 
 
   

Με ακλθτικοφσ Χαιρετιςμοφσ 
 

Η  Πρόεδροσ      Η Γεν. Γραμματζασ 
 Μαρουδιά Πάφρα-Λουκουκίδθ       Διμθτρα Σαξιάρχθ 

 

 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ :  1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2. ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

 




