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E.A.ΣΣ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ 
                              ΣΥΛΛΑ 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ – Τ.Κ. 82100  
                              Τel-Fax : 22710 20588 
                              email: segaschios-samos@otenet.gr 
                               ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου-Σάμου 

 
 

 
                                                                                                 Χίος, 29 Ιουνίου 2021 
                                                                                             Αριθμ. Πρωτ:- 106-  
   
  
Προς:  

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( Γραφείο κ. Περιφερειάρχη ) 

• Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ (για άμεση  ενημέρωση των σωματείων της) 

• Σωματεία ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ   
 

 
  

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    
Α Γ Ω Ν Ω Ν   Σ Τ Ι Β Ο Υ 

4ης   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 
  
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
και την υποστήριξη των του Σ.Ε.Γ.Α.Σ,  προκηρύσσει τους αγώνες στίβου της 4ης 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, οι οποίοι θα διεξαχθούν με τoυς  παρακάτω όρους:  
  
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 στο  Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου. 
   
2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΑΤΟΜΙΚΑ) 
 
Κ18 ΑΝΔΡΩΝ: 100μ – 400μ- 1.500μ  – Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία  – Ακοντισμός 
 
Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ – 400μ –1.500μ– 3.000μ βάδην –Άλμα σεΎψος – Άλμα σε Μήκος 

– Σφαιροβολία. 
 
Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ: 80μ – 1.200μ – Σφαιροβολία-Aκοντισμός 
 
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 80μ – 1.200μ -Σφαιροβολία 
 
Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ: 150μ – 1.200μ – Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία 
 
Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 150μ – 1.200μ – Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία 
 
 



Σελίδα 2 από 10 
 

 
 
 
 
 
 
3. ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Πρόκειται για μικτή σκυταλοδρομία 4Χ200 μ., στην οποία, από κάθε ομάδα 
συμμετέχουν :  

• 1 Άνδρας Κ18 ( γεννηθείς 2004 – 2005 ) 

• 1 Γυναίκα Κ18 ( γεννηθείσα 2004 – 2005 )  

• 1 Αγόρι Κ16 ( γεννηθείς 2006-2007 ) 

• 1 Κορίτσι Κ16 ( γεννηθείσα 2006-2007 )  
Η σειρά με την οποία θα αγωνισθούν οι αθλητές-τριες κάθε ομάδας είναι ελεύθερη. 
 

-  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  
Οι πρώτοι δρομείς κάθε ομάδας, θα ξεκινήσουν από βατήρες. Η εκκίνηση θα δοθεί 
από το σημείο εκκίνησης των 100 μέτρων και οι πρώτοι δρομείς, θα τρέξουν την 
απόσταση των 200μ στους διαδρόμους τους. Η αλλαγή της σκυτάλης μεταξύ 
του/της πρώτου-ης δρομέα και του δεύτερου-ης κάθε ομάδας, θα γίνει στην ζώνη 
αλλαγής (10μ εμπρός και 20μ πίσω) που βρίσκεται στην αφετηρία των 250μ. 
 

- Ο/Η δεύτερος-η δρομέας κάθε ομάδας, αφού διανύσει τα πρώτα 150 μ. της 
απόστασής του/της στο διάδρομό του/της, συγκλίνει, αμέσως μετά το σημείο 
εκκίνησης των 100 μ., ( θα υπάρχει σχετική ειδική σήμανση ), στον εσωτερικό 
διάδρομο και όταν φτάσει στην ζώνη αλλαγής των 50μ. στην ευθεία του 
τερματισμού, δίνει την σκυτάλη στον τρίτο-η δρομέα της ομάδας.  

 
- Ο/Η τρίτος-η αθλητής-τρια διανύει την απόστασή του στον Νο1(εσωτερικό) 

διάδρομο και παραδίδει την σκυτάλη στον/στην τέταρτο-η δρομέα, στο σημείο 
εκκίνησης (εντός της ζώνης αλλαγής) των 200μ, ο οποίος και διατρέχει όλη την 
απόσταση στον εσωτερικό διάδρομο. 
 

- Συνοπτική περιγραφή :  
 

- Ο/Η 1ος/η αθλητής-τρια θα τρέξει τα 200μ. στο διάδρομό του/της. 
 

-  Ο/Η 2ος/η αθλητής-τρια θα τρέξει τα πρώτα 150μ στον ίδιο διάδρομο, στη συνέχεια  
συγκλίνει στον εσωτερικό διάδρομο και διατρέχει τα υπόλοιπα 50μ. 
 

-  Ο/Η 3ος/η και ο/η 4ος/η αθλητές-τριες, τρέχουν ο καθένας τα 200μ. στον εσωτερικό 
διάδρομο (Νο1).  
 

- Το δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου έχει εσωτερική περίμετρο 350μ και  έξι ( 6 ) 
διαδρόμους. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 της προκήρυξης, οι αθλητές-τριες της κατηγορίας 
Κ18 Ανδρών-Γυναικών (2004–2005), έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν στην 
σκυταλοδρομία, καθ’ υπέρβαση του  αριθμού των αγωνισμάτων που επιτρέπει η ηλικία 
τους.  
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΗΛΙΚΙΕΣ 
Οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα αγωνίσματα, ανάλογα με την ηλικία τους, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ                                                                                              
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

Κ18 ΑΝΔΡΩΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

100 Μ 

2004-2005- 
 

2006-2007                         

100 Μ 

2004-2005- 
 

2006-2007                         

1.500 Μ 1.500Μ 

ΜΗΚΟΣ  ΜΗΚΟΣ 

 ΥΨΟΣ 

 ΣΦΑΙΡΑ 

400 Μ 

2004-2005-2006 

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 400Μ 2004-2005-2006 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 3.000μ ΒΑΔΗΝ 2004-2005-2006-2007-2008 

Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

80 Μ 

2006-2007-2008 

80 Μ 

2006-2007-2008 1.200Μ 1.200Μ 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ    

Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

150Μ 

2008-2009                    

150 Μ 

2008-2009                    
1.200 Μ 1.200 Μ 

ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ 

- Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές-τριες των σωματείων 
που ανήκουν στις Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ  Χίου – Σάμου & ΛΕΣΒΟΥ. 
 

- Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν σε κάθε αγώνισμα 
με δύο (2) το πολύ αθλητές-τριες και με μία (1) ομάδα στην Μικτή 
Σκυταλοδρομία.  

 
- Εξαίρεση αποτελεί το αγώνισμα των 3.000 μ. βάδην Κορασίδων, όπου τα 

σωματεία  μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν με τέσσερεις (4)  
αθλήτριες το ανώτερο. Αυτό διότι, αφενός το αγώνισμα απευθύνεται σε 3 
ηλικιακές κατηγορίες ( Κ18 Γυναίκες, Κ16 Κορίτσια, Κ14 Κορίτσια) και 
αφετέρου οι αθλήτριες του βάδην, συνήθως, δεν έχουν συνήθως την 
δυνατότητα να επιλέξουν δεύτερο αγώνισμα ως εναλλακτική λύση.  

 
- Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ18 Α/Γ (2004 – 2005), έχουν δικαίωμα να 

δηλωθούν και να αγωνισθούν σε δύο (2) ατομικά αγωνίσματα και στην 
σκυταλοδρομία 4Χ200μ.Β. Αιγαίου. 

 
- Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ16 Α/Κ (2006 – 2007), έχουν δικαίωμα να 

δηλωθούν και να αγωνισθούν σε δύο (2) συνολικά αγωνίσματα, εκτός από δύο 
ατομικά αγωνίσματα δρόμων.  
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- Οι αθλητές - τριες της κατηγορίας Κ14 Α/Κ (2008 - 2009), έχουν δικαίωμα να 
δηλωθούν και να αγωνισθούν σε δύο ( 2 ) αγωνίσματα, εκτός από δύο ατομικά 
αγωνίσματα δρόμων. 

 
- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε κανένα αγώνισμα. 

 
 
 
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Η αριθμητική συμμετοχή αθλητών-τριών για κάθε σωματείο, είναι απεριόριστη. Ο αριθμός 
όμως των αθλητών και συνοδών από τα σωματεία των νησιών, Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου 
και Ικαρίας που θα μετακινηθούν και θα φιλοξενηθούν από τους διοργανωτές, είναι 
συγκεκριμένος και βασίστηκε στη δύναμη που διαθέτουν τα σωματεία στις αγωνιστικές 
κατηγορίες που στοχεύουν οι συγκεκριμένοι αγώνες. 
 
Η αριθμητική συμμετοχή αθλητών – τριών κάθε σωματείου, προκύπτει απ’ τους βαθμούς 
που συγκέντρωσε στους πρόσφατους διασυλλογικούς αγώνες του 2021 στις κατηγορίες 
Κ18 και Κ16, που διοργάνωσαν οι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου και Χίου – Σάμου.  
Συγκεκριμένα, ο αριθμός συμμετοχής κάθε σωματείου αντιστοιχεί  στο κλάσμα των βαθμών 
που αθροιστικά συγκέντρωσε το κάθε σωματείο από τα διασκά Κ16-Κ18 προς το σωματείο 
που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα δύο αυτά πρωταθλήματα και  επί τον 
αριθμό των αθλητών που παίρνει το 1ο σωματείο της βαθμολογίας. 
 
Ειδικά για τα σωματεία της Ικαρίας, οι βαθμοί που συγκέντρωσαν αυτά στους 
διασυλλογικούς αγώνες Κ18 και Κ16 του 2021, υπολογίσθηκαν αφού προστέθηκε 
προσαύξηση για τυχόν απώλειες βαθμών που αντικειμενικά υπήρξαν, και που οφείλονται 
στην περιορισμένη μετακίνηση και συμμετοχή στα διασκά στη Χίο, λόγω των έκτακτων 
υγειονομικών συνθηκών ( covid 19 ), οικονομικών κλπ, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να 
μετακινήσουν όλο το αθλητικό δυναμικό τους.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο αριθμός των αθλητών-τριών και συνοδών κάθε 
σωματείου, των οποίων η μετακίνηση και φιλοξενία θα καλυφθούν από τη διοργάνωση: 
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

( Αθλητές & συνοδοί ) 

Α.Σ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 17 

 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 14 

ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 13 

ΦΟΒ 12 

ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 12 

Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ  8 

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 7 

ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 7 

ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 6 

ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ 6 

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 5 

ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 5 

ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 4 

ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!: Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται συνολικά τα άτομα που δικαιούται 
κάθε σωματείο (αθλητές και συνοδοί). Το κάθε σωματείο, δικαιούνται να δηλώσει 
ένα ( 1 ) συνοδό.  
 
 
 
Τα σωματεία που έχουν περιορισμένο αριθμό ατόμων, προκειμένου να κερδίσουν 
θέσεις για τους αθλητές τριες τους, μπορούν να μην δηλώσουν συνοδό από το 
σωματείο τους, αλλά να δηλώσει από άλλο όμορο σύλλογο.  
Οι παραπάνω καλυπτόμενες από την  διοργάνωση θέσεις μετακίνησης και 
φιλοξενίας για κάθε σύλλογο, θα τηρηθούν αυστηρά. 
 
 
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τη συμμετοχή των σωματείων στους αγώνες, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής 
δήλωσης συμμετοχής, με την οποία το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι, 
αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης και την εφαρμογή των κανονισμών του ΣΕΓΑΣ. 
 
Τα σωματεία θα αποστείλουν τη  δήλωση συμμετοχής τους,  στην Ε.Α.Σ. που ανήκουν, το 
αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ  13  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021. Στη συνέχεια, οι Τεχνικοί Σύμβουλοι θα 
ελέγξουν την ορθότητα των δηλώσεων με βάση τους όρους της προκήρυξης και θα τις 
υπογράψουν.  
Ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα συμμετοχής στα αγωνίσματα και στον αριθμό αυτών, 
σύμφωνα με το έτος γέννησης όπως δείχνει ο πίνακας στις παραγράφους 4 και 5 της 
προκήρυξης. 
Η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, θα πρέπει μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 να 
αποστείλει ηλεκτρονικά στην Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ στο email : segaschios-
samos@otenet.gr, τα συνημμένα έντυπα (.xls ) συμμετοχής των σωματείων που θα 
συμμετέχουν, θεωρημένα από την Τεχνική Σύμβουλο.  
 
8. ΕΠΑΘΛΑ 

• Στους 1ους νικητές-τριες κάθε αγωνίσματος και στην 1η νικήτρια ομάδα της 
σκυταλοδρομίας, θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα. 

• Στους 2ους και 3ους  νικητές-τριες κάθε αγωνίσματος, καθώς και στην 2η και 3η ομάδα 
της σκυταλοδρομίας, θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα. 

• Κύπελλα θα απονεμηθούν και στους τρείς ( 3 ) πρώτους συλλόγους της γενικής 
βαθμολογίας.  

• Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν θα πραγματοποιούνται απονομές, σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο που ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά οι αθλητές-τριες ή οι συνοδοί των 
Συλλόγων θα μπορούν να παραλαμβάνουν το κύπελλο, τα μετάλλια και τα 
διπλώματα των τριών πρώτων νικητών κάθε αγωνίσματος σε ειδικό χώρο του 
σταδίου που θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη των αγώνων. 

 
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Βαθμολογούνται οι έξι ( 6 ) πρώτοι-ες νικητές – τριες των αγωνισμάτων.  
Η βαθμολογία που θα ισχύσει στα ατομικά αγωνίσματα, θα είναι : 7 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1. 
Αν οι αθλητές-τριες που θα συμμετέχουν είναι λιγότεροι-ες από 6, τότε η κλίμακα των 
βαθμών που θα δίνονται θα ξεκινά πάλι από 7-5-4-…, διατηρούμενης της διαφοράς των 
δύο (2) βαθμών του πρώτου από το δεύτερο νικητή.  
Αν οι αθλητές-τριες είναι 5, η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 7-5-4-3-2.   
Αν είναι 4, η κλίμακα θα είναι 7-5-4-3.  
Αν είναι 2, η κλίμακα θα είναι 7-5. 
Στην Σκυταλοδρομία θα ισχύσει το ίδιο σύστημα βαθμολογίας, με τη διαφορά ότι οι βαθμοί 
θα είναι διπλάσιοι, δηλαδή :  14 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2. 
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Αν οι ομάδες είναι 5, η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 14-10-8-6-4.   
Αν είναι 2, η κλίμακα θα είναι 14-10.  
Αν είναι 1, τότε θα πάρει 14 βαθμούς.  
 
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
 
Την Δευτέρα 19/07/21, κατά την διάρκεια του ταξιδιού από Χίο προς τη Σάμο, θα 
πραγματοποιηθεί τεχνική σύσκεψη, με τα εξής θέματα: 
 

• Οριστικοποίηση δηλώσεων συμμετοχής 

• Οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος 

• Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης ( χώρος 
προθέρμανσης, χώρος κλήσης, είσοδος- έξοδος αθλητών-τριών ) 

• Τελετή έναρξης 
 
Στην τεχνική σύσκεψη είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε 
σωματείο. Μετά το τέλος της σύσκεψης  δεν  θα επιτρέπεται καμία απολύτως αλλαγή. 
 
11. ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν 
εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. 
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών, στην Κάρτα Υγείας, είναι 
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και 
αγώνες.  
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν και θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ 
τους αθλητές των οποίων: 
1.Η κάρτα υγείας αθλητή ή το αθλητικό τους δελτίο ( παλαιάς έκδοσης ) είναι θεωρημένο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και  
2.Το ονοματεπώνυμό τους είναι καταχωρημένο στην starting list του αγωνίσματος. 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ. 
Η κάρτα υγείας αθλητή ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης. 
 
Επίσης σε σχέση με την πρόληψη για τη μετάδοση του covid-19, θα τηρηθούν αυστηρά τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα της ΓΓΑ , που ισχύουν 
για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύσουν 
κατά  την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. 
 
 
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ και ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

• Για να διεξαχθεί κάποιο ατομικό αγώνισμα, θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό 

τουλάχιστον 4 αθλητές-τριες και 3 ομάδες στην σκυταλοδρομία. Σε περίπτωση 

που η συμμετοχή σε κάποιο αγώνισμα είναι μικρότερη, το συγκεκριμένο αγώνισμα 

δεν θα γίνει και οι αθλητές-τριες θα πρέπει στην Τεχνική Σύσκεψη να δηλωθούν σε 

άλλο αγώνισμα.                                            

• Στο άλμα σε Ύψος Κ18 Γυναικών, τα διαδοχικά ύψη θα είναι:                                     

1.25μ .- 1.30 – 1.35 - 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.49 – 1.52 και στη συνέχεια ανά 2 

εκατοστά.  

• Όλα τα δρομικά αγωνίσματα θα διεξαχθούν απευθείας σε τελικό ή τελικές σειρές 

• Στο άλμα σε μήκος και στα ριπτικά αγωνίσματα , όλοι οι αθλητές-τριες έχουν 

δικαίωμα σε τρείς ( 3 ) προσπάθειες και οι έξι ( 6 ) πρώτοι, θα συνεχίζουν με άλλες 

τρείς ( 3 ) λόγω πίεσης χρόνου.                             
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• Οι αθλητές-τριες που θα αγωνισθούν στη Σκυταλοδρομία Βορείου Αιγαίου   θα 

δηλωθούν στην αίθουσα κλήσης αυτοπροσώπως με το αθλητικό τους δελτίο, 

τουλάχιστον 50΄ πριν την ώρα διεξαγωγής του αγωνίσματος.  

• Αθλητής-τρια που θα αγωνισθεί σε περισσότερα αγωνίσματα από αυτά που 

προβλέπονται για την ηλικία του, θα ακυρώνεται σε όλα τα αγωνίσματα που 

συμμετείχε.   

• Οι αθλητές-τριες θα πρέπει μέχρι και 45΄ πριν από την έναρξη του αγωνίσματός 
τους, να δηλώνουν την παρουσία τους αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης και 
να προσκομίζουν το δελτίο τους  νόμιμα θεωρημένο από ιατρό. 

• Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και 
δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή – τρια του οποίου το δελτίο ή η 
κάρτα υγείας δεν είναι θεωρημένα ιατρικώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
παραπάνω. 

- Τα βάρη των οργάνων ρίψεων είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
διατάξεις 2021 του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.   

- Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  2020 – 2021. 
- Το Δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου, διαθέτει στίβο με ελαστικό τάπητα 350μ, έξι (6) 

διαδρομών, κονίστρα με φυσικό χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό. 
- Τα σωματεία θα πρέπει κατά την παρέλαση που θα γίνει στην τελετή έναρξης να 

έχουν μαζί και τη σημαία τους. 
- Ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό 

Υπεύθυνο – Διευθυντή αγώνων και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 
 

13. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑμεΑ. 
Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού προγράμματος των αθλητών σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
θα διεξαχθούν και αγωνίσματα για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), από συλλόγους και ειδικά 
σχολεία των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
Υπεύθυνη για τα αγωνίσματα και τις δηλώσεις συμμετοχής είναι η Μαρκέλλα Αγιασμάτη ( 
κιν. 6944147027 ) 
 
 
14. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Δεν θα επιτραπεί σε κανένα αθλητή-τρια να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε αγώνισμα, χωρίς 
να γίνει ταυτοπροσωπία με το αθλητικό δελτίο και την κάρτα υγείας, το οποία θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής-τρια 
αγωνισθεί και εκ των υστέρων διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρατυπία που έχει να κάνει με 
ταυτοπροσωπία, έτος γέννησης, ιατρική θεώρηση, υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου 
αγωνισμάτων, αντικανονική συμμετοχή κ.λ.π., ο συγκεκριμένος αθλητής-τρια θα 
ακυρώνεται αμέσως και θα αφαιρούνται οι βαθμοί που τυχόν έλαβε το σωματείο του. 
 
  

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ              ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ 
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Συνημμένα :  

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνων 

2. Έντυπα δηλώσεων συμμετοχής 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση : 

• Σωματεία ΑμεΑ Χίου, Σάμου, Μυτιλήνης, Λήμνου 

• ΣΕΓΑΣ – Γραφείο Προέδρου 

• ΣΕΓΑΣ – Τμήμα Ανάπτυξης 

• Αντ/ρχης Αθλητισμού Π.Β.Αιγαίου κ. Δ. Κουρσουμπάς 

• Aντ/ρχης Π.Ε Σάμου κ. Β. Πανουράκης 

• Aντ/ρχης Π.Ε Χίου κ. Π. Μπουγδάνος 

• Δήμος Δυτικής Σάμου-Γραφείο κ. Δημάρχου 

• Δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου 

• Σύνδεσμος Κριτών Στίβου  

• Σ. Τάκα Marketing Department H.S.W – Attica Group 

• ΜΜΕ  
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17.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

18.00 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) 

18.20 80Μ Κ16 Κ                                 ΜΗΚΟΣ Κ14 Κ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 Α 

18.35 80Μ Κ16 Α                                     ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 Κ 

18.50 150Μ Κ14 Κ  

  
19.00 150Μ Κ14 Α  ΜΗΚΟΣ Κ14 Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ16 Α 

19.10 100Μ Κ18 Α  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ18 Γ  

19.20 100Μ Κ18 Γ   ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 Α 

19.35 400Μ Κ18 Γ  ΜΗΚΟΣ Κ18 Γ  

19.45 400Μ Κ18 Α  

 

 

19.55 1.200 Μ Κ16 Κ   

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 Κ 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 Α 

20.05 1.200Μ Κ16 Α  ΜΗΚΟΣ Κ18 Α  

20.15 1.200Μ Κ14 Κ    

20.25 1.200 Μ Κ14 Α 

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 Γ 

20.35 1.500Μ Κ18 Γ   

20.45 1.500Μ Κ18 Α   

20.55 3.000Μ ΒΑΔΗΝ Κ18 Γ 

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 Α  

21.15 ΣΚΥΤ. 4Χ200Μ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ   

21.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

4Η  
ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021  
Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Σημείωση: Όλα τα δρομικά αγωνίσματα θα διεξαχθούν απευθείας σε τελικό ή 

τελικές σειρές.  


