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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

                                                             Ρόδος: 27-4-2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ          Aρ. Πρωτ: 207  
                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ                  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση:  Κλαυδίου Πέππερ                                                     
         85100 ΡΟΔΟΣ                                                                                         

Τηλ: 2241055851-4                                                               
Fax: 2241055855                                                                                      
e-mail: gfa@dide.dod.sch.gr            

                                                                                     

     ΘΕΜΑ:  « Προκήρυξη  αγώνων  Καλαθοσφαίρισης  μαθητών-μαθητριών  
Δημοτικών σχολείων  Σχολικού  Έτους  2009 - 2010 »

Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της  Δ/νσης  Δ. Ε.  
Δωδεκανήσου, έχοντας υπόψη: 1. τη Γ4/112843/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β/1-11-05 ) 
Απόφαση  του  ΥΠ.Ε.Π.Θ. « Περί Αθλητικών  Δραστηριοτήτων  των  Σχολείων  Δ/θμιας 
& Π/θμιας  Εκπ/σης » όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 
(16/τ.Β/13-1-06) και 132571/Γ4/8-12-2006 (1830/τ.Β/14-12-06) Υπουργικές Αποφάσεις 
καθώς και με την 2/62978/0022/19-12-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1870/τ.Β/30-12-05 και ΦΕΚ 
200/τ.Β/13-02-06) και  2. το με αρ. πρωτ. 112597/Γ4/15-09-2009 έγγραφο της Δ/νσης 
Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ « Προγραμματισμός Μαθητικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων Σχολικού Έτους 2009 – 2010 »

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τους αγώνες Καλαθοσφαίρισης μαθητών-μαθητριών μεταξύ των Δημοτικών Σχολείων της  
Δ/νσης  Π.Ε.  Δωδεκανήσου .H  έναρξη  των αγώνων   έχει  προγραμματιστεί   στις  
28/4/2009   και  οι αγώνες   θα  διεξαχθούν   στα κλειστά  Γυμναστήρια  του  Διαγόρα , 
του Κολλεγίου  και της  Κρεμαστής   ενώ το  Final – Four   στο  Βενετοκλειο  
Γυμναστήριο  Ρόδου .

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους    αγώνες  δικαιούνται  να λάβουν  μέρος  μαθητές  και μαθήτριες  που  

φοιτούν  στην  Ε` και  ΣΤ` τάξη  και έχουν γεννηθεί  τα έτη  1998  , 1999  και  2000 .Κάθε  
μαθητής  και μαθήτρια  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  μόνο  σε ένα  ομαδικό  άθλημα . 
Σχολεία με  λιγότερους  από 120  μαθητές ,  κάθε  μαθητής και μαθήτρια  έχει δικαίωμα    
συμμετοχής σε 2 ομαδικά αθλήματα.                          

Προς: Όλα τα Δημοτικά 
Σχολεία

 της Δ/νσης Π.Ε. 
Δωδεκανήσου
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Σε  περίπτωση  που  ένα  σχολείο δεν μετέχει  σε κάποιο  άθλημα  με ομάδα 
μαθητριών  αλλά  μόνο  μαθητών  και έχει λιγότερους  από 120  μαθητές   στο  άθλημα   
αυτό είναι ελεύθερη η συμμετοχή μαθητριών με την ομάδα των μαθητών.                                           

                                                                    
ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ                           

Οι   σχολικοί  αγώνες  θα διεξαχθούν  σε  ένα γύρο  και σε  2  ομίλους , ενώ θα έχουν  
διάρκεια  2  περιόδους των  10  λεπτών (μεικτός χρόνος) με πεντάλεπτη  ανάπαυλα  στο  
ημίχρονο. Στη μέση της  1ης  περιόδου (5Ο λεπτό) γίνεται  υποχρεωτικά  αλλαγή πεντάδας  
ενώ  υπάρχει ελεύθερη  συμμετοχή  των μαθητών –τριών   στη  2η   περίοδο. Δε θα 
αγωνίζεται ομάδα με λιγότερους από 10 μαθητές-τριές στο γήπεδο. Σύστημα διεξαγωγής 
των αγώνων ορίζεται το Μαν του Μαν στο χώρο της άμυνας [μισό γήπεδο].

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το συνοδό των 
παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( υπόδειγμα 1 ) η οποία υπογράφεται και 
σφραγίζεται από το Δ/ντή του Σχολείου.
β) Ιατρική βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα ή 
επισυνάπτεται σε αυτή και πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο 
από την ημέρα του αγώνα.
Δεν θα γίνουν αποδεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών – τριών ως Ιατρική 
Βεβαίωση γιατί σύμφωνα με την αρ. 58410/Γ4/14-6-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα.
Η Ιατρική Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον ιατρό πάνω στη Μαθητική Ταυτότητα και 
θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ημερομηνία εξέτασης του μαθητή –τριας
ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της Μαθητικής Ταυτότητας από το 
Διευθυντή του Σχολείου.
 γ) Κατάσταση συμμετοχής του Σχολείου ( Υπόδειγμα 6) με συμπληρωμένα τα 
ζητούμενα στοιχεία.

                                                     ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι αγώνες θα διεξάγονται πάντα με την παρουσία ιατρού.Όλοι οι μαθητές-τριες που θα 
λάβουν μέρος στους αγώνες θα πρέπει υποχρωτικά να έχουν ιατρική βεβαίωση που θα 
επιτρέπει τη συμμετοχή τους.Αρμόδιοι για τον έλεγχο των βεβαιώσεων είναι οι Διευθυ-
ντές των σχολείων, οι οποίοι υπογράφουν τις καταστάσεις. 

                                                             

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  
Υπενθυμίζεται στους Διευθυντές, συνοδούς και γυμναστές των σχολείων καθώς και στους 
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Διαιτητές-κριτές, ότι ισχύει το πειθαρχικό δίκαιο των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.[Ελληνική 
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης].

                                                             

ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διάρκεια των αγώνων και δεν αναφέρεται στην 
παρούσα προκήρυξη, υπεύθυνη να αποφασίσει είναι η Ο.Ε.Σ.Α.

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.Σ.Α.
                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

      ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
        

                ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 



                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

                          
                                    Ρόδος: 27-4-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

         Aρ. Πρωτ: 207  

                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ



                 
 


Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

   


		Προς: Όλα τα Δημοτικά Σχολεία


 της Δ/νσης Π.Ε. Δωδεκανήσου








      ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ





Ταχ. Δ/νση:  Κλαυδίου Πέππερ                                                     

         85100 ΡΟΔΟΣ                                                                                         


Τηλ: 2241055851-4                                                               


Fax: 2241055855                                                                                      e-mail: gfa@dide.dod.sch.gr
           


     ΘΕΜΑ:  « Προκήρυξη  αγώνων  Καλαθοσφαίρισης  μαθητών-μαθητριών  Δημοτικών σχολείων  Σχολικού  Έτους  2009 - 2010 »


Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της  Δ/νσης  Δ. Ε.  Δωδεκανήσου, έχοντας υπόψη: 1. τη Γ4/112843/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β/1-11-05 ) Απόφαση  του  ΥΠ.Ε.Π.Θ. « Περί Αθλητικών  Δραστηριοτήτων  των  Σχολείων  Δ/θμιας & Π/θμιας  Εκπ/σης » όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 (16/τ.Β/13-1-06) και 132571/Γ4/8-12-2006 (1830/τ.Β/14-12-06) Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και με την 2/62978/0022/19-12-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1870/τ.Β/30-12-05 και ΦΕΚ 200/τ.Β/13-02-06) και  2. το με αρ. πρωτ. 112597/Γ4/15-09-2009 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ « Προγραμματισμός Μαθητικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σχολικού Έτους 2009 – 2010 »


Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


τους αγώνες Καλαθοσφαίρισης μαθητών-μαθητριών μεταξύ των Δημοτικών Σχολείων της  Δ/νσης  Π.Ε.  Δωδεκανήσου .H  έναρξη  των αγώνων   έχει  προγραμματιστεί   στις  28/4/2009   και  οι αγώνες   θα  διεξαχθούν   στα κλειστά  Γυμναστήρια  του  Διαγόρα , του Κολλεγίου  και της  Κρεμαστής   ενώ το  Final – Four   στο  Βενετοκλειο  Γυμναστήριο  Ρόδου .


ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους    αγώνες  δικαιούνται  να λάβουν  μέρος  μαθητές  και μαθήτριες  που  φοιτούν  στην  Ε` και  ΣΤ` τάξη  και έχουν γεννηθεί  τα έτη  1998  , 1999  και  2000 .Κάθε  μαθητής  και μαθήτρια  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  μόνο  σε ένα  ομαδικό  άθλημα . Σχολεία με  λιγότερους  από 120  μαθητές ,  κάθε  μαθητής και μαθήτρια  έχει δικαίωμα    συμμετοχής σε 2 ομαδικά αθλήματα.                          


Σε  περίπτωση  που  ένα  σχολείο δεν μετέχει  σε κάποιο  άθλημα  με ομάδα μαθητριών  αλλά  μόνο  μαθητών  και έχει λιγότερους  από 120  μαθητές   στο  άθλημα   αυτό είναι ελεύθερη η συμμετοχή μαθητριών με την ομάδα των μαθητών.                                           

        


                                                            




ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ                           

Οι   σχολικοί  αγώνες  θα διεξαχθούν  σε  ένα γύρο  και σε  2  ομίλους , ενώ θα έχουν  διάρκεια  2  περιόδους των  10  λεπτών (μεικτός χρόνος) με πεντάλεπτη  ανάπαυλα  στο  ημίχρονο. Στη μέση της  1ης  περιόδου (5Ο λεπτό) γίνεται  υποχρεωτικά  αλλαγή πεντάδας  ενώ  υπάρχει ελεύθερη  συμμετοχή  των μαθητών –τριών   στη  2η   περίοδο. Δε θα αγωνίζεται ομάδα με λιγότερους από 10 μαθητές-τριές στο γήπεδο. Σύστημα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται το Μαν του Μαν στο χώρο της άμυνας [μισό γήπεδο].


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ


Για τη συμμετοχή μαθητών είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το συνοδό των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( υπόδειγμα 1 ) η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το Δ/ντή του Σχολείου.


β) Ιατρική βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα ή επισυνάπτεται σε αυτή και πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα.


Δεν θα γίνουν αποδεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών – τριών ως Ιατρική Βεβαίωση γιατί σύμφωνα με την αρ. 58410/Γ4/14-6-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα.


Η Ιατρική Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον ιατρό πάνω στη Μαθητική Ταυτότητα και θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ημερομηνία εξέτασης του μαθητή –τριας ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της Μαθητικής Ταυτότητας από το Διευθυντή του Σχολείου.

 γ) Κατάσταση συμμετοχής του Σχολείου ( Υπόδειγμα 6) με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία.


                                                     ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ


Οι αγώνες θα διεξάγονται πάντα με την παρουσία ιατρού.Όλοι οι μαθητές-τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες θα πρέπει υποχρωτικά να έχουν ιατρική βεβαίωση που θα επιτρέπει τη συμμετοχή τους.Αρμόδιοι για τον έλεγχο των βεβαιώσεων είναι οι Διευθυ-


ντές των σχολείων, οι οποίοι υπογράφουν τις καταστάσεις. 


ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Υπενθυμίζεται στους Διευθυντές, συνοδούς και γυμναστές των σχολείων καθώς και στους 


Διαιτητές-κριτές, ότι ισχύει το πειθαρχικό δίκαιο των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.[Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης].


ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διάρκεια των αγώνων και δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, υπεύθυνη να αποφασίσει είναι η Ο.Ε.Σ.Α.

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.Σ.Α.


       

               



         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 









      ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


                ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
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