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Προς 

1.  ωματεία τθσ ΕΑ ΕΓΑ Ανατολικισ τερεάσ - Εφβοιασ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. .Ε.Γ.Α.. Γραφείο Ανάπτυξθσ. 
2. Περιφερειακι Ενότθτα Ευρυτανίασ 
3. Διμο Καρπενθςίου 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΙΒΟΤ 

ΚΛΕΙΣΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟ ΣΙΒΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

ΑΒΒΑΣΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 

Η ΕΑ ΕΓΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΕΡΕΑ & ΕΤΒΟΙΑ, ςε ςυνεργαςία με το ακλθτικό ςωματείο ΑΠ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 

2002 και τθν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ και υπό τθν αιγίδα  του ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

προκθρφςςει προπονθτικι θμερίδα κλειςτοφ ςτίβου όλων των κατθγοριϊν ςφμφωνα με τουσ παρακάτω 

όρουσ 

1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Η προπονθτικι θμερίδα κα διεξαχκεί ςτο κλειςτό προπονθτιριο  ςτίβου του δθμοτικοφ ακλθτικοφ κζντρου 

Καρπενθςίου το άββατο 7 Δεκεμβρίου 2019  

 

2. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΑΝΔΡΕ-ΓΤΝΑΙΚΕ που ζχουν γεννθκεί το 1999 και μεγαλφτεροι-εσ               

ΕΦΗΒΟΙ-ΝΕΑΝΙΔΕ που ζχουν γεννθκεί  2000-2001 

ΠΑΙΔΕ-ΚΟΡΑΙΔΕ που ζχουν γεννθκεί 2002-2003                                                     

ΠΠΑ-ΠΚΑ που ζχουν γεννθκεί  2004-2005                                                                         

ΠΠΒ-ΠΚΒ που ζχουν γεννθκεί 2006-2007                                                                       

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ-ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΣΙΑ που ζχουν γεννθκεί 2008-2009-2010 



 

3.ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

ΑΝΔΡΕ-ΓΤΝΑΙΚΕ  60Μ-60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                      

ΕΦΗΒΟΙ-ΝΕΑΝΙΔΕ  60Μ-60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                 

ΠΑΙΔΕ-ΚΟΡΑΙΔΕ   60Μ - 60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                        

ΠΠΑ-ΠΚΑ    60Μ  - 60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                                         

ΠΠΒ-ΠΚΒ     60Μ -  60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                                          

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ-ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΣΙΑ   50Μ - 50Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 

 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

τουσ αγϊνεσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ΜΟΝΟ ακλθτζσ-ακλιτριεσ που ανικουν ςτθν δφναμθ των 

ωματείων-Μελϊν του ΕΓΑ και τουσ ζχει εκδοκεί Δελτίο Ακλθτικισ Ιδιότθτασ. 

τισ κατθγορίεσ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ και ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΣΙΑ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο ςε ζνα αγϊνιςμα. τισ 

υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ζχουν δικαίωμα και ςτα δυο αγωνίςματα τθσ θλικιακισ κατθγορίασ τουσ. 

 

5.ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να ςταλοφν μζχρι τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 και ϊρα 14.00 ςτα 2 

email  stibos04@otenet.gr  και  dmpouloukos@yahoo.gr     

Η ΔΗΛΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕΩ ΣΗ ΤΝΗΜΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ 

    

6. ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΗ 

Οι ακλθτζσ-ακλιτριεσ κα προςζρχονται αυτοπροςϊπωσ ςτθν ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΕΩ 45 λεπτά πριν τθν ϊρα 

διεξαγωγισ κάκε αγωνίςματοσ , προκειμζνου να δθλϊςουν τθν ςυμμετοχι τουσ προςκομίηοντασ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ. 

ΧΩΡΙ ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΡΑΠΕΙ Η ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΚΑΝΕΝΑ 

ΑΘΛΗΣΗ-ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

 

7.ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Α) Με τθ φροντίδα και τθν ευκφνθ των ςυλλόγων τουσ οι ακλθτζσ –τριεσ πρζπει να ζχουν εξεταςκεί ιατρικϊσ 

πριν από τουσ αγϊνεσ. 

Η πιςτοποίθςθ τθσ υγείασ των ακλθτϊν και ακλθτριϊν είναι υποχρεωτικι και αποτελεί προχπόκεςθ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε προπονιςεισ και αγϊνεσ.  

mailto:stibos04@otenet.gr
mailto:dmpouloukos@yahoo.gr


Ε ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΤ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ και οι υπεφκυνοι τθσ αίκουςασ 

κλιςθσ κα καταχωροφν ςτα πινάκια ΜΟΝΟ τουσ ακλθτζσ των οποίων θ κάρτα υγείασ ακλθτι ι το ακλθτικό 

τουσ δελτίο είναι κεωρθμζνο ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο αυτι. 

Μετά τθν από 24/12/2018 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και του Τφυπουργοφ 

Ακλθτιςμοφ, για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ ζκδοςθσ τθσ Κάρτασ Τγείασ Ακλθτι μζχρι 31/07/2019, οι 

ακλθτζσ-τριεσ κα δφνανται να ςυμμετζχουν ςε αγϊνεσ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν πιςτοποίθςθ υγείασ 

ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

Οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ οι οποίοι ζχουν δελτίο .Ε.Γ.Α.. «νζασ ζκδοςθσ» και ζχουν ιδθ κεωρθμζνθ τθν 
Κάρτα Τγείασ Ακλθτι. 

Οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ οι οποίοι ζχουν δελτίο .Ε.Γ.Α.. «νζασ ζκδοςθσ» ι κα εκδϊςουν δελτίο ςτο μζλλον 
και δεν ζχουν μζχρι ςιμερα κεωρθμζνθ από ιατρό τθν  Κάρτα Τγείασ Ακλθτι.  

Οι ακλθτζσ αυτοί πρζπει να κεωριςουν τθν Κάρτα Τγείασ Ακλθτι από νομαρχιακό νοςοκομείο ι κζντρο 

υγείασ ι αγροτικό ιατρείο ι υγειονομικι ςτρατιωτικι μονάδα ι από ιατροφσ ζχοντεσ οποιαδιποτε ςχζςθ με 

το Δθμόςιο ι Ν.Π.Δ.Δ. (όπωσ ίςχυε μζχρι 8/9/2018).  

Οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ οι οποίοι ζχουν δελτίο .Ε.Γ.Α.. «παλαιάσ ζκδοςθσ» και δεν ζχουν μζχρι ςιμερα 
κεωριςει από ιατρό τθν Κάρτα Τγείασ Ακλθτι.  

Για τουσ ακλθτζσ αυτοφσ ιςχφει θ πιςτοποίθςθ τθσ υγείασ τουσ (ιατρικι κεϊρθςθ) ςτθ πίςω όψθ του δελτίου 

τουσ μζχρι και τθ λιξθ τθσ.  

Για τθν ανανζωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ υγείασ ςυςτινεται θ ιατρικι κεϊρθςθ ςτθν κάρτα υγείασ ακλθτι, από 

νομαρχιακό νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ ι αγροτικό ιατρείο ι υγειονομικι ςτρατιωτικι μονάδα ι από 

ιατροφσ ζχοντεσ οποιαδιποτε ςχζςθ με το Δθμόςιο ι Ν.Π.Δ.Δ. (όπωσ ίςχυε μζχρι 8/9/2018).  

Η πιςτοποίθςθ υγείασ των ακλθτϊν – ακλθτριϊν για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ 

από τθν θμερομθνία  τθσ ιατρικισ κεϊρθςθσ 

Οι υπεφκυνοι τθσ αίκουςασ κλιςθσ κα ελζγχουν τα δελτία των αγωνιηομζνων και δεν κα καταχωροφν ςτα 

πινάκια κανζνα ακλθτι του οποίου το δελτίο δεν είναι κεωρθμζνο ιατρικϊσ ι δεν ζχει τθν Κάρτα Τγείασ, 

ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παραπάνω. 

Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΟΜΩ, ΓΙΑ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ – ΣΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣΑΙ Ε ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ, ΕΙΝΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟ Ο ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

ΠΟΤ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΙ Ε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ Ε.Α.. 

.Ε.Γ.Α..ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΕΡΕΑ & ΕΤΒΟΙΑ. 

 

8.ΣΕΧΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Σα αγωνίςματα κα διεξαχκοφν ςε τελικζσ ςειρζσ και θ τελικι κατάταξθ κα γίνει βάςθ επίδοςθσ. 

τουσ αγϊνεσ κα υπάρχει επίςθμθ θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ FOTO-FINHSH 

τουσ 3 πρϊτουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ κα δοκοφν μετάλλια και διπλϊματα μετά τθν λιξθ τθσ θμερίδασ. 

Η προκζρμανςθ κα γίνεται ςτο κλειςτό γιπεδο μπάςκετ και θ είςοδοσ ςτο ςτίβο κα γίνεται με τθν ςυνοδεία 

του εφόρου 15 λεπτά πριν το αγϊνιςμα. 

Ο αρικμόσ των εμποδίων, το φψοσ και οι αποςτάςεισ αναγράφονται ςτο πρόγραμμα των αγϊνων.  

 



9.ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ 

Σο ΑΒΒΑΣΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 07.00 ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΟΤΝ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΘΑ 

ΠΕΡΑΟΤΝ ΑΠΟ ΧΗΜΑΣΑΡΙ-ΘΗΒΑ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ-

ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ. 

Η ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

 

10. ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ 

Σεχνικοί υπεφκυνοι ορίηονται Σεχνικόσ φμβουλοσ τθσ ΕΑ ΕΓΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΕΡΕΑ & ΕΤΒΟΙΑ 

ΜΠΟΤΛΟΤΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 6977670120 και θ προπονιτρια του ΑΠ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2002 ΙΟΤΣΑ ΒΑΙΛΙΚΗ 

6977137144. 

 

 

 


