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ΤΝΓΔΜΟ  ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΤΜΝΑΣΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 
  ΔΝΩΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΔΡΔΑ-ΔΤΒΟΙΑ 
                            Γπαθεία: Ανηωνίος 3  ηκ 34132  Υαλκίδα 
                      &  22210.27114  e-mail: stibos04@otenet.gr 
                                http://segas-stereas.blogspot.com/ 

 
 
Αρίθμ. πρωτ. 14                        Χαλκίδα, 23 Απριλίου 2021 
 

Προσ :                                                                                         

1) ΕΓΑ – ΕΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΕΠ. ΑΓΩΝΩΝ  
2) ΤΝΔΕΜΟ ΚΡΙΣΩΝ ΣΙΒΟΤ ΒΟΙΩΣΙΑ & ΕΤΒΟΙΑ 
3) ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΧΗΜΑΣΑΡΙΟΤ 

      

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΑΓΩΝΩΝ  ΤΝΘΕΣΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ  2021                                                               

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ &  Κ18 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 
           Η ΕΑ ΕΓΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΕΡΕΑ & ΕΤΒΟΙΑ  προκθρφςςει αγϊνεσ υνκζτων 
Αγωνιςμάτων Ανδρϊν – Γυναικϊν (ΔΕΚΑΘΛΟ - ΕΠΣΑΘΛΟ) και Κ 18 Ανδρϊν – Γυναικϊν 
(ΔΕΚΑΘΛΟ - ΕΠΣΑΘΛΟ), με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :      Μ. ΣΡΙΣΗ   27  &  Μ. ΣΕΣΑΡΣΗ  28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021 
 
2. ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ ΧΗΜΑΣΑΡΙΟΤ 

 
3. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ :  

ΔΕΚΑΘΛΟ  ΑΝΔΡΩΝ: 

Αϋ ΗΜΕΡΑ: 100 – ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΤΨΟ - 400 

Βϋ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ  – ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ - ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ  –  ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.500 

 

ΕΠΣΑΘΛΟ  ΓΤΝΑΙΚΩΝ: 

Αϋ ΗΜΕΡΑ:  100 ΕΜΠ – ΤΨΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200 

Βϋ ΗΜΕΡΑ: ΜΗΚΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 800. 

 

ΔΕΚΑΘΛΟ  Κ 18    ΑΝΔΡΩΝ: 

Αϋ  ΗΜΕΡΑ:   100 – ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5 κ.) – ΤΨΟ - 400 

Βϋ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ (0,91) – ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ (1,5 κ) - ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ  –  ΑΚΟΝΣΙΜΟ (700 γρ) – 
1.500. 
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ΕΠΣΑΘΛΟ  Κ 18 ΓΤΝΑΙΚΩΝ: 

Αϋ ΗΜΕΡΑ:  100 ΕΜΠ (0,76) – ΤΨΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 κ.)  - 200 

Βϋ ΗΜΕΡΑ:  ΜΗΚΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ (500 γρ.) – 800. 

 

4. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕ  ΠΟΤ  ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ: 
 

    ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ                                         «2003 και μεγαλφτεροι - ρεσ» 
    Κ18   ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ                               «2004 – 2005» 
 
5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  
 
  τουσ  αγϊνεσ,  ζχουν δικαίωμα  ςυμμετοχισ  οι ακλθτζσ  και οι ακλιτριεσ που είναι 
εγγεγραμμζνοι, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν τελευταία υπουργικι απόφαςθ «περί 
εγγραφισ ακλθτϊν»,  ςε ςωματεία – μζλθ τoυ .Ε.Γ.Α.. 
    Σα  ςωματεία  ζχουν  δικαίωμα  να  ςυμμετζχουν,  με  απεριόριςτο  αρικμό  
ακλθτϊν - τριϊν  ςε  κάκε  αγϊνιςμα.   
 
6.  ΔΗΛΩΕΙ   ΤΜΜΕΣΟΧΗ :  
 

α) Για τθ ςυμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ  απαιτείται θ υποβολι θλεκτρονικισ διλωςθσ 
ςυμμετοχισ με τθν οποία το ςωματείο δθλϊνει ανεπιφφλακτα, ότι αποδζχεται τουσ όρουσ  τθσ 
προκιρυξθσ των  αγϊνων  ςυνκζτων αγωνιςμάτων και τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν του 
.Ε.Γ.Α.. 

β) Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνεσ από τον πρόεδρο,  το 
γενικό γραμματζα και να ςτζλνονται από το e-mail του ςωματείου ι του εκπροςϊπου του 
ςωματείου. 

γ) Οι Δθλϊςεισ υμμετοχισ των ακλθτϊν-τριϊν κα υποβάλλονται το αργότερο μζχρι 
τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 26/4/2021   και ϊρα 15.00 θλεκτρονικά ςτο e-mail :  stibos04@otenet.gr 
 
7.  ΟΡΓΑΝΑ  ΡΙΨΕΩΝ  -  ΤΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΑΕΙ  ΕΜΠΟΔΙΩΝ: 

α)  ΑΝΔΡΩΝ:   
            ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάροσ οργάνου 7.260 gr., ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ: Βάροσ οργάνου 2  κιλά. 
ΑΚΟΝΣΙΜΟ: Βάροσ οργάνου 800 γρ.  

110μ. ΕΜΠ.: Αρικμόσ εμποδίων 10, Υψοσ εμποδίων 1,06εκ. Αποςτάςεισ εμποδίων: 
το πρϊτο 13,72μ. από  από τθ γραμμι αφετθρίασ, τα υπόλοιπα 9 ανά 9,14μ. μεταξφ τουσ, 
ενϊ το τελευταίο απζχει 14,02μ από τθ γραμμι τερματιςμοφ.  

β)  ΓΤΝΑΙΚΩΝ:  
        ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάροσ  οργάνου 4  κιλά.  ΑΚΟΝΣΙΜΟ: Βάροσ οργάνου 600 γρ.  100μ. 
ΕΜΠ.:  Αρικμόσ  εμποδίων  10, Υψοσ εμποδίων 0,84εκ.  Αποςτάςεισ  εμποδίων: το  πρϊτο  
13μ.  από  τθν  γραμμι  αφετθρίασ , τα  υπόλοιπα  9  εμπόδια ανά  8,50μ.  μεταξφ  τουσ, 
ενϊ  το  τελευταίο  απζχει  10,50μ.  από  τθ  γραμμι  τερματιςμοφ.  
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γ)  Κ18 (Ανδρϊν): 
            ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάροσ οργάνου 5 κιλά, ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ: Βάροσ οργάνου 1,5  κιλό. 
ΑΚΟΝΣΙΜΟ: Βάροσ οργάνου 700 γρ.  

110μ. ΕΜΠ.: Αρικμόσ εμποδίων 10, Υψοσ εμποδίων 0,91εκ. Αποςτάςεισ εμποδίων: 
το πρϊτο 13,72μ. από τθ γραμμι αφετθρίασ, τα υπόλοιπα 9 εμπόδια ανά 9,14μ. μεταξφ 
τουσ, ενϊ το τελευταίο απζχει 14,02μ από τθ γραμμι τερματιςμοφ.  

 
           δ)  Κ18 (Γυναικϊν):  
        ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάροσ  οργάνου 3  κιλά.  ΑΚΟΝΣΙΜΟ: Βάροσ οργάνου 500 γρ.  100μ. 
ΕΜΠ.:  Αρικμόσ  εμποδίων  10, Υψοσ εμποδίων 0,76εκ.  Αποςτάςεισ  εμποδίων: το  πρϊτο  
13μ.  από  τθν  γραμμι  αφετθρίασ , τα  υπόλοιπα  9  εμπόδια ανά  8,50μ.  μεταξφ  τουσ, 
ενϊ  το  τελευταίο  απζχει  10,50μ.  από  τθ  γραμμι  τερματιςμοφ.   
 

8.  ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΨΗ: 

►  ΑΝΔΡΩΝ: 

  ΤΨΟ:  1,60  και ςτθ ςυνζχεια ανά 3 εκατοςτά. 
 

  ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ:   2,50 και ςτθ ςυνζχεια ανά 10 εκατοςτά  
 
 ►  ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 ΤΨΟ  ΓΤΝΑΙΚΩΝ:  1,30 και ςτθ ςυνζχεια ανά 3 εκατοςτά. 
 
► Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ): 

    ΤΨΟ Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ):  1,40   και ςτθ ςυνζχεια ανά 3  εκατοςτά. 
 

   ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ  Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ):   2,30 και ςτθ ςυνζχεια ανά 10 εκατοςτά  
 
► Κ18 (ΓΤΝΑΙΚΩΝ): 

   ΤΨΟ:  1,20 και ςτθ ςυνζχεια ανά 3 εκ 
 
9.  ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: 

Ζξοδα μετακίνηςησ για τουσ αγϊνεσ  ςυνθζτων αγωνιςμάτων Α-Γ & Κ18 δεν θα 
δοθοφν. 

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ:  
τουσ αγϊνεσ κα ιςχφςουν οι κανονιςμοί ςτίβου 2020 - 2021. 
 
11.  ΕΠΑΘΛΑ: 

 φμφωνα με όςα αναφζρονται για τισ απονομζσ επάθλων, ςτο υγειονομικό 
πρωτόκολλο που ζχει εγκριθεί από την επιςτημονική υγειονομική επιτροπή τησ Γ.Γ.Α. 
και ιςχφει την περίοδο διεξαγωγήσ των αγϊνων 
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12. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΩΝ – ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ: 
 
 Α) Με φροντίδα και ευκφνθ των ςυλλόγων τουσ οι ακλθτζσ –τριεσ πρζπει να ζχουν 

εξεταςκεί ιατρικϊσ πριν από τουσ αγϊνεσ. 

 Η πιςτοποίθςθ τθσ υγείασ των ακλθτϊν και ακλθτριϊν ςτθν κάρτα υγείασ ακλθτι 

είναι υποχρεωτικι και αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προπονιςεισ και 

αγϊνεσ.  

  Οι υπεφκυνοι τθσ αίκουςασ κλιςθσ κα ελζγχουν τα ακλθτικά δελτία και τισ κάρτεσ 

υγείασ των ακλθτϊν – ακλθτριϊν και κα καταχωροφν ςτα πινάκια ΜΟΝΟ τουσ ακλθτζσ – 

ακλιτριεσ των οποίων θ κάρτα υγείασ ακλθτι είναι κεωρθμζνθ ςφμφωνα  με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία.   

 Ε ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΤ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ. 

  Β)  Οι οργανϊτριεσ Ε.Α.. είναι υποχρεωμζνεσ να διαςφαλίςουν κάκε τρόπο τθν 
παροχι ιατρικισ φροντίδασ κατά τθν διάρκεια των αγϊνων. Γι’ αυτό πζρα από τθν 
παρουςία γιατροφ κα πρζπει να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε να 
εξαςφαλιςτεί θ παρουςία ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ κακ’ όλθ τθν διάρκεια διεξαγωγισ των 
αγωνιςμάτων. 
 
    Γ) Επίςησ, ςε ςχζςη με την πρόληψη για την μετάδοςη του COVID – 19,  πρζπει ςε 
κάθε περίπτωςη να τηροφνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Τ. και ειδικότερα 
τα αντίςτοιχα πρωτοκόλλα που ιςχφουν για την διεξαγωγή αγϊνων ςτίβου, με τισ 
οποιεςδήποτε τροποποιήςεισ που θα ιςχφουν μζχρι την ημερομηνία διεξαγωγήσ των 
αγϊνων. . Μοπιακόρ έλεγσορ (RT-PCR) ή άμεζο ηεζη ανίσνεςζηρ ανηιγόνος (Rapid Antigen 

Test, RAT) ηος κοπονωιού SARS-CoV-2 Πποκειμένος να πεπιοπιζηεί ζηο μέηπο ηος δςναηού 
η διαζποπά ηος ιού ζηιρ διοπγανώζειρ ηος ΔΓΑ, ζαν ελάσιζηο μέηπο επιδημιολογικήρ 
παπακολούθηζηρ καθοπίζεηαι η ςποσπεωηική ππαγμαηοποίηζη μοπιακού ελέγσος (RT-
PCR) 24-48 ώπερ ππιν ηην ημέπα ηος αγώνα ή με άμεζο ηεζη ανηιγόνος (Rapid Antigen 
Test, RAT) ηος κοπονωιού SARS-CoV-2, ηην ημέπα ηος αγώνα ή ηο ηελεςηαίο 24ωπο ππιν 
ηον αγώνα, για ηιρ αθλήηπιερ και ηοςρ αθληηέρ πος ππόκειηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηη 
διοπγάνωζη. Δξςπακούεηαι όηι για ηη ζςμμεηοσή απαιηείηαι απνηηικό αποηέλεζμα ζηο ηεζη 
 

13. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                                   
Ότι δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ κα λφνεται από τον Αλυτάρχθ και τουσ Σεχνικοφσ 
Τπεφκυνουσ των Αγϊνων.  

 Σεχνικοί Τπεφκυνοι των Αγϊνων ορίηονται:  
 ο κ. ΜΑΣΑΚΗ ΣΕΦΑΝΟ  (Σεχνικόσ Ανάπτυξθσ του .Ε.Γ.Α..)  
ο κ. ΧΑΛΒΑΣΖΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  (Τπεφκυνοσ Σεχνικόσ.) 
 και ο κ. ΜΠΟΤΛΟΤΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ (Σεχνικόσ ςφμβουλοσ τθσ ΕΑ ΕΓΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΣΕΡΕΑ & ΕΤΒΟΙΑ). 
 

  υνημμζνα ςασ ςτζλνουμε :  

1. Ζντυπο Δηλϊςεων υμμετοχή      
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  ΤΝΘΔΣΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 

ΥΗΜΑΣΑΡΙ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

Μ. ΣΡΙΣΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 
ΩΡΑ ΑΝΔΡΕΣ Κ 18 ΑΝΔΡ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ 18 ΓΥΝ 
11.00 100    
11.15  100   
11.35   100 ΕΜΠ  
11.50    100 ΕΜΠ 
12.30 ΜΗΚΟ ΜΗΚΟ   
13.00   ΤΨΟ ΤΨΟ 
14.00 ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ    
14.30  ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ   
16.00 ΤΨΟ ΤΨΟ ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  
16.30    ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 
18.00   200  
18.10    200 
18.20  400   
18.30 400    

 

 

Μ. ΣΔΣΑΡΣΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 
ΩΡΑ ΑΝΔΡΕΣ Κ 18 ΑΝΔΡ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ 18 ΓΥΝ 

10.00 110 ΕΜΠ.    

10.15  110 ΕΜΠ.   

10.30   ΜΗΚΟ ΜΗΚΟ 

11.00 ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ   

12.15 ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ ΑΚΟΝΣΙΜΟ  

12.45    ΑΚΟΝΣΙΜΟ 

16.00 ΑΚΟΝΣΙΜΟ  800  

16.30  ΑΚΟΝΣΙΜΟ  800 

18.00 1.500    

18.15  1.500   

 


