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Όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε τις 1755/Γ4/9-1-2006 (ΦΕΚ 16/τ. Β΄/
13-1-2006) και 132571/Γ4/8-12-2006
(ΦΕΚ1830/τ.Β΄/14-12-2006) Υπουργικές
Αποφάσεις

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
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Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «∆οµή και
λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985
Την Γ4/931/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί "Σχολικών Αθλητικών
Εκδηλώσεων" (ΦΕΚ 99 τ.Β΄/26-2-1987) που κυρώθηκε µε το άρθρο 16 του
Ν.1824/1988.(ΦΕΚ 296 τ.Α΄/30-12-1988) και
Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των
περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
Την 37876/Στ5/26-4-2004 Απόφαση «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/26-4-2004)
Την αριθ. 2/62978/0022/19-12-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «∆απάνες Σχολικών
Αγώνων» (Φ.Ε.Κ. 1870/τ. Β΄/30-12-2005)1
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Καθορίζουµε την οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στα
Σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως :
1

Η Απόφαση αυτή αντικαθιστά από 1-1-2006 τις µέχρι τότε ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις :
2032369/3207/0022/18-5-1998 (ΦΕΚ 564/τ.Β΄/5-6-1998), 2/69229/0022/4-2-2004 (ΦΕΚ 301/τ.Β΄/11-2-2004) και
2/41978/0022/3-8-2005 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/17-8-2005)
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σκοπός
Η διοργάνωση των σχολικών πρωταθληµάτων έχει σκοπό τη δηµιουργία
ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των µαθητών στον αθλητισµό,
τη συνολική καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής
παράδοσης της χώρας µας καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς µαθητικές
αθλητικές συναντήσεις.
Πέραν όµως του γενικού σκοπού επιδιώκονται και οι παρακάτω επί µέρους
στόχοι.
Στόχοι
Σωµατικοί – ψυχοκινητικοί
 Καλλιέργεια και ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων των
µαθητών.
Συναισθηµατικοί
 Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών όπως: οµαδικό πνεύµα, συνεργασία, συµµετοχή,
επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, αυτοεκτίµηση, αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση.
 ∆ιαµόρφωση στάσεων αποδοχής των κανόνων και των αποφάσεων των κριτών.
 Βίωση της ψυχαγωγίας και της χαράς που πηγάζει από τη συµµετοχή στον αγώνα.
 Ανάπτυξη της αγωνιστικότητας και του συναγωνισµού.
 ∆ηµιουργία βιωµάτων που συνδέονται µε την υψηλή επίδοση και τη νίκη του
καλύτερου.
 Καλλιέργεια ηθικών αρετών όπως σεβασµός του αντιπάλου, φίλαθλο πνεύµα,
συνετή αντιµετώπιση της νίκης και της ήττας.
Γνωστικοί
 Καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισµό και τον πρωταθλητισµό.
 Προτροπή για ενεργό αθλητική δράση και δια βίου άσκηση.
 Κριτική αντιµετώπιση των αρνητικών φαινοµένων που εµφανίζονται στον
αθλητισµό.
 Εµβάθυνση στη γνώση των κανονισµών, της στρατηγικής και της τακτικής των
αθληµάτων και αγωνισµάτων.

2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ [Κ.Ο.Ε.Σ.Α.]

2.1.1

Για την οργάνωση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθληµάτων,
συγκροτείται, το µήνα Σεπτέµβριο κάθε σχολικού έτους, µε Απόφαση του καθ’ ύλην
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για θέµατα σχολικού αθλητισµού,
µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) η
οποία αποτελείται από δεκαέξι (16)2 µέλη ως ακολούθως :
α΄
Από τον ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. ή τον νόµιµο αναπληρωτή
του ως Πρόεδρο
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Όπως διορθώθηκε µε την § 1 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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β΄
Από τον Προϊστάµενο του Γ΄ Τµήµατος (Τµήµα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων) της
∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. ως Αντιπρόεδρο
γ΄
Από τον Προϊστάµενο του Β΄ Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος
δ΄
Από τον Προϊστάµενο του Α΄ Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος
ε΄
Από τον ∆ιευθυντή Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπ.Ε.Π.Θ., ως
Μέλος
στ΄ Από τον ∆ιευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπ.Ε.Π.Θ., ως
Μέλος
ζ΄
Από δύο (2) Προϊστάµενους Γραφείων Φυσικής Αγωγής, ως Μέλη
η΄
Από επτά (7) καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε ειδικές γνώσεις γύρω από τα
διάφορα αθλήµατα και την οργάνωση των σχολικών πρωταθληµάτων και αγώνων που
προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, ως Μέλη
θ΄
Από έναν (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στην ∆ιεύθυνση Φυσικής
Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος και Γραµµατέα της Επιτροπής.
2.1.2.

Έργο της Επιτροπής είναι :
α΄
Ο συντονισµός του έργου των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων
[Ο.Ε.Σ.Α.], η συνεργασία µε τις Αθλητικές Οµοσπονδίες, τις ∆ιοικήσεις των Εθνικών
Γυµναστηρίων και µε άλλους φορείς, κατά περίπτωση, για την καλύτερη οργάνωση
όλων των φάσεων των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων.
β΄
Η οργάνωση της τελικής φάσης (Γ΄ Φάσης) των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων
µε την Ο.Ε.Σ.Α. που θα οριστεί για την τέλεση των αγώνων.
γ΄
Η προβολή των αγώνων της τελικής φάσης.
δ΄
Η εποπτεία όλων των σχολικών αγώνων.
ε΄
Η εκδίκαση των ενστάσεων σε δεύτερο βαθµό.
στ΄ Η ακύρωση αγώνων οποιασδήποτε φάσης µετά από ένσταση σε κάθε περίπτωση
παραβάσεων της προκήρυξης, των κανονισµών των αθληµάτων, δυσφήµιση του
αθλήµατος κ.λ.π.
ζ΄
Η επικύρωση των αποτελεσµάτων της τελικής (Γ΄ Φάσης) των Πανελληνίων
Σχολικών Αγώνων ατοµικών αθληµάτων που θα αποστέλλονται από τις διοργανώτριες
Ο.Ε.Σ.Α.. (Σύνταξη πρακτικού)
η΄
Η επικύρωση των αποτελεσµάτων της τελικής (Γ΄ Φάσης) των Πανελληνίων
Σχολικών Αγώνων οµαδικών αθληµάτων που θα αποστέλλονται από τις διοργανώτριες
Ο.Ε.Σ.Α., όσον αφορά τις οµάδες και από το Τµήµα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων της
∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., όσον αφορά τις συµµετοχές των µαθητών
– µαθητριών.
θ΄
Η έγκριση διεξαγωγής αγώνων σε αθλήµατα µη ενταγµένα στο πρόγραµµα των
σχολικών αγώνων, µετά από σχετικά αιτήµατα Ο.Ε.Σ.Α. καθώς και ο συντονισµός
αγώνων µη ενταγµένων αθληµάτων τα οποία µπορεί να εγκρίνονται και να διεξάγονται
σε επίπεδο περιφέρειας, µαζί µε την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.
ι΄
Η επιλογή διαιτητών για τα οµαδικά αθλήµατα και κριτών για τα ατοµικά
αθλήµατα από πίνακες που θα πρέπει να ζητηθούν από τις οικείες Αθλητικές
Οµοσπονδίες και να περιλαµβάνουν τους ∆ιεθνείς ή Εθνικών Κατηγοριών ∆ιαιτητές ή
Κριτές, κατά προτίµηση καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή γενικά εκπαιδευτικούς. Η
επιλογή των ανωτέρω θα γίνει µόνο για τους αγώνες Γ΄ Φάσης. Τους πίνακες αυτούς
θα πρέπει να τους έχει λάβει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την
διοργάνωση της Γ΄ Φάσης του κάθε αθλήµατος.

2.1.3

Για τον επιµερισµό του έργου της η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. συγκροτεί κατά την πρώτη
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α΄

συνεδρίασή της τριµελείς Υποεπιτροπές, από µέλη της, ως ακολούθως :
Υποεπιτροπή Ενστάσεων: Έργο της Υποεπιτροπής είναι η συγκέντρωση των στοιχείων
που αφορούν τις ενστάσεις σε δεύτερο βαθµό και η σχετική εισήγηση προς την
ολοµέλεια της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για να λάβει απόφαση. Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά
σε παράβαση διεθνών κανονισµών αθλήµατος, η Υποεπιτροπή υποβάλλει προτάσεις.
β΄
Υποεπιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Έργο της Υποεπιτροπής είναι σε
συνεργασία µε το Β΄ Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. :
β α΄ Η κατανοµή των πιστώσεων σε κάθε Νοµό, ανάλογα µε τις ανάγκες αυτού και
σύµφωνα µε το πρόγραµµα αθλητικών δραστηριοτήτων, από τις εγκεκριµένες
πιστώσεις για τους σχολικούς αγώνες του προϋπολογισµού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπ.Ε.Π.Θ.
β β΄ Η διενέργεια κάθε είδους διαγωνισµού αρµοδιότητας Κ.Ο.Ε.Σ.Α., όπως για τη
φιλοξενία (διαµονή, διατροφή, µετακίνηση εντός της Ελλάδος κ.λ.π.) των
Κυπριακών Αποστολών (αθλητικές σχολικές οµάδες), τη µετακίνηση των Ελληνικών
Σχολικών Οµάδων που θα εκπροσωπήσουν την πατρίδα µας σε αγώνες της ∆ιεθνούς
Σχολικής Αθλητικής Οµοσπονδίας ( I.S.F.) και τη µετακίνηση Ελληνικών Σχολικών
Οµάδων για να συµµετάσχουν στην τελική (Γ΄ Φάση) των Πανελλήνιων Σχολικών
Αγώνων που διοργανώνονται στην Κύπρο.
β γ΄ Η προµήθεια αθλητικού υλικού, κυπέλλων, µεταλλίων, διπλωµάτων,
αναµνηστικών κ.λ.π. για τους σχολικούς αγώνες.
γ΄
Υποεπιτροπή Προβολής Σχολικών Αγώνων. Έργο της Υποεπιτροπής είναι η
υποβολή προτάσεων στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για την δηµόσια προβολή των σχολικών αγώνων
και η υλοποίησή τους µετά την έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α..

2.2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

2.2.1

Σε κάθε νοµό, µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης,
συγκροτείται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου κάθε σχολικού έτους, µετά από πρόταση του
Προϊστάµενου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών
Αγώνων [Ο.Ε.Σ.Α.] για την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων.
Ειδικά για τούς νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7)
και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α., όσες και οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Αθήνας Α΄, Αθήνας Β΄, Αθήνας Γ΄, Αθήνας ∆΄, Ανατολικής Αττικής,
∆υτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ∆υτικής Θεσσαλονίκης).
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. αποτελείται:
α΄
Από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο
β΄
Από τον ∆ιευθυντή της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Α΄ Αντιπρόεδρο
γ΄
Από τον ∆ιευθυντή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Β΄ Αντιπρόεδρο
δ΄
Από τον Σχολικό Σύµβουλο Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα µε την
Επιτροπή, ως Επόπτη µε δικαίωµα ψήφου. Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα
υπηρετούν περισσότεροι από ένας Σχολικοί Σύµβουλοι Φυσικής Αγωγής, ο δεύτερος
κ.λ.π. θα µετέχουν σε άλλη Ο.Ε.Σ.Α. της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους µε δική τους
επιλογή. Ευνόητο είναι ότι οι Σχολικοί Σύµβουλοι Φυσικής Αγωγής, αν και θα
µετέχουν µόνο σε µία Ο.Ε.Σ.Α. θα µπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη την περιφέρεια
αρµοδιότητάς τους και µπορούν να µετέχουν στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων
Ο.Ε.Σ.Α. της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου.
ε΄
Από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, ως Μέλη, το πλήθος των οποίων ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των
Γραφείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
ε α΄ Σε ∆ιεύθυνση χωρίς Γραφείο ή ένα Γραφείο :
∆ύο
(2)
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[ Ο.Ε.Σ.Α. ]

ε β΄ Σε ∆ιεύθυνση µε δύο Γραφεία ή τρία Γραφεία:
Τρεις
(3)
ε γ΄ Σε ∆ιεύθυνση µε τέσσερα ή πέντε Γραφεία :
Τέσσερις (4)
ε δ΄ Σε ∆ιεύθυνση µε έξι ή περισσότερα Γραφεία :
Πέντε
(5)
στ΄ Από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,
ως Μέλη, το πλήθος των οποίων ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των Γραφείων της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
στ α΄ Σε ∆ιεύθυνση χωρίς Γραφείο ή ένα Γραφείο :
Ένας
(1)
στ β΄ Σε ∆ιεύθυνση µε δύο Γραφεία ή τρία Γραφεία:
∆ύο
(2)
στ γ΄ Σε ∆ιεύθυνση µε τέσσερα ή πέντε Γραφεία :
Τρεις
(3)
στ δ΄ Σε ∆ιεύθυνση µε έξι ή περισσότερα Γραφεία :
Τέσσερις (4)
ζ΄
Από έναν (1) καθηγητή ή µόνιµο εν ενεργεία ∆ηµόσιο Υπάλληλο που υπηρετεί
στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής ως Γραµµατέα της Επιτροπής και Μέλος. Ο ίδιος θα
εκτελεί επιπλέον και καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π.
2.2.2

Αρµοδιότητες Επιτροπών.
α΄
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. έχει αρµοδιότητα για όλους τους σχολικούς αγώνες
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των οποίων η διοργάνωση γίνεται
από όλα τα µέλη της από κοινού.
β΄
∆εν επιτρέπεται στην Ο.Ε.Σ.Α. να µετέχουν µέλη για περισσότερα από δύο
συνεχόµενα σχολικά έτη, µε εξαίρεση τα µέλη των εδαφίων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ της
παραγράφου 2.2.1 της απόφασης αυτής.

2.2.3

Έργο κάθε Επιτροπής είναι:
α΄
Η σύνταξη των προκηρύξεων διεξαγωγής των αγώνων για την περιφέρειά της, η
εξασφάλιση των αθλητικών χώρων και του απαιτούµενου υλικού, καθώς και η µέριµνα
για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων.
β΄
Ο ορισµός διαιτητών, κριτών κ.λ.π. σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση καθώς
και η φροντίδα για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες.
γ΄
Η προσπάθεια για καθολική συµµετοχή των µαθητών και των καθηγητών
Φυσικής Αγωγής στους αγώνες.
δ΄
Η εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθµό για τους αγώνες που διοργανώνονται
από αυτήν.
ε΄
Η συνεργασία µε τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τις τοπικές επιτροπές
των αθλητικών οµοσπονδιών και των τοπικών συνδέσµων διαιτητών όλων των
αθληµάτων.
στ΄ Η γνωστοποίηση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης [τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση]
των εκδηλώσεων και αποτελεσµάτων των αγώνων.
ζ΄
Η γενική εποπτεία των αγώνων που διοργανώνονται στην περιφέρεια
αρµοδιότητάς της.
η΄
Η κοινοποίηση στα σχολεία της αρµοδιότητάς της των Αποφάσεων, εγκυκλίων
κ.λ.π. της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. και ο έλεγχος αν
κοινοποιήθηκαν.
θ΄ 3 Η συµπλήρωση των στατιστικών δελτίων µε στοιχεία της Α΄ Φάσης των
αθληµάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα των σχολικών αγώνων, καθώς και των
µη ενταγµένων αθληµάτων, για τη διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Οµοίως η συµπλήρωση στατιστικών δελτίων συµµετοχής µαθητών και
µαθητριών από τα σχολεία της αρµοδιότητάς της σε όσα αθλήµατα διεξάγονται αγώνες
Α΄ Φάσης που διοργανώθηκαν µαζί µε άλλες Ο.Ε.Σ.Α.. Τα στατιστικά αυτά δελτία θα
αποστέλλονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση όλων των σχολικών αγώνων
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αρµοδιότητας της Ο.Ε.Σ.Α. στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε
ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7, ξεχωριστά για Λύκεια, Γυµνάσια ή
∆ηµοτικά Σχολεία.
ι΄ 4 Η συµπλήρωση στατιστικών δελτίων συµµετοχής µαθητών και µαθητριών από τα
σχολεία της αρµοδιότητάς της σε όσα αθλήµατα δεν διεξάγονται αγώνες Α΄ Φάσης
αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στην Β΄ Φάση ή στην τελική Γ΄ Φάση. Τα στατιστικά
αυτά δελτία [Υπόδειγµα 7], θα αποστέλλονται µετά την ολοκλήρωση των αγώνων
αρµοδιότητας Ο.Ε.Σ.Α. στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε
ηλεκτρονική µορφή, µαζί µε τα στατιστικά του προηγούµενου εδαφίου.
ια΄ Η κοινοποίηση στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. της
συγκρότησης της Ο.Ε.Σ.Α., των προκηρύξεων αγώνων και των πρωταθλητριών οµάδων
της περιφέρειας.
ιβ΄ Η κοινοποίηση, την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα κάθε αγώνα οµαδικού
αθλήµατος Β΄ Φάσης, µε τηλεοµοιοτυπία (fax) στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ. του αποτελέσµατος του αγώνα ώστε να ενηµερώνεται η σχετική ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο.
ιγ΄ Η αποστολή στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., µε απλό
ταχυδροµείο, θεωρηµένων αντιγράφων των φύλλων αγώνα Α΄ φάσης όλων των
οµαδικών αθληµάτων των πρωταθλητριών οµάδων της περιοχής της καθώς και
θεωρηµένων αντιγράφων των καταστάσεων συµµετοχής των ιδίων οµάδων σε όλους
τους αγώνες, αµέσως µετά την λήξη της φάσης αυτής.
ιδ΄ Η αποστολή στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., µε απλό
ταχυδροµείο, θεωρηµένων αντιγράφων των φύλλων αγώνα Β΄ φάσης όλων των
οµαδικών αθληµάτων που θα διοργανώσει η Ο.Ε.Σ.Α., καθώς και θεωρηµένων
αντιγράφων των καταστάσεων συµµετοχής των οµάδων που µετείχαν στους αγώνες
αυτούς, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τον αγώνα
ιε΄ Η γνωστοποίηση µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail)
στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. όλων των αποτελεσµάτων Β΄ φάσης
αγώνων ατοµικών αγωνισµάτων που διοργάνωσαν ώστε να συνταχθούν οι καταστάσεις
των µαθητών – αθλητών που θα προκριθούν να λάβουν µέρος στην Γ΄ Φάση.
ιστ΄ Η τήρηση αρχείου µε τα αποτελέσµατα όλων των αγώνων που διοργάνωσε. Στο
αρχείο αυτό, εκτός από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων θα ευρίσκονται όλα τα
πρωτότυπα πινάκια και οι πρωτότυπες καταστάσεις συµµετοχής αγώνων ατοµικών
αθληµάτων και όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνα µε τις πρωτότυπες καταστάσεις
συµµετοχής των δύο οµάδων των αγώνων οµαδικών αθληµάτων. Στο αρχείο αυτό θα
τηρούνται αποτελέσµατα και συνοδευτικά αγώνων Α΄ και Β΄ Φάσης τουλάχιστον για
µία πενταετία και αγώνων Γ΄ Φάσης τουλάχιστον για µία δεκαετία.
ιζ΄ Η σύνταξη πρακτικού µε τα αποτελέσµατα των αγώνων Γ΄ Φάσης ατοµικών
αθληµάτων που διοργάνωσαν. Θεωρηµένο αντίγραφο του πρακτικού (γραµµένο µε
Η/Υ σε χαρτί Α4) θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο
τµήµα του πρακτικού που θα συντάξει αυτή για επικύρωση των αποτελεσµάτων.
ιη΄ Η σύνταξη πρακτικού µε τα αποτελέσµατα των αγώνων Γ΄ Φάσης οµαδικών
αθληµάτων που διοργάνωσαν, στο οποίο να φαίνεται η κατάταξη των οµάδων.
Θεωρηµένο αντίγραφο του πρακτικού (γραµµένο µε Η/Υ σε χαρτί Α4) θα αποστέλλεται
στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα του πρακτικού που θα
συντάξει αυτή για την επικύρωση των αποτελεσµάτων, µαζί µε τους πίνακες που θα
δηµιουργήσει το Τµήµα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
του Υπ.Ε.Π.Θ. µε τις συµµετοχές µαθητών και µαθητριών σε όλους τους αγώνες.
ιθ΄ Η οικονοµική υποστήριξη των αγώνων του νοµού, καθώς και των εκδηλώσεων
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τρίτης και Πανελλήνιας φάσης που θα οργανωθούν στο νοµό.
κ΄
Η Ο.Ε.Σ.Α. υποβάλλει τον προγραµµατισµό των αθλητικών δραστηριοτήτων του
έτους συνοδευόµενο από τον προϋπολογισµό της οικονοµικής δαπάνης στο Β΄ Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ..
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3.1

Οι ενδοσχολικοί αγώνες είναι απαραίτητη µαθητική διαδικασία. Την οργάνωση
των εσωτερικών αγώνων σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αναλαµβάνει ο
Μαθητικός 'Όµιλος Αθληµάτων (Μ.Ο.Α.). Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο
Μ.Ο.Α. τους αγώνες οργανώνει το Μαθητικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε τους
καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τον Σύλλογο των ∆ιδασκόντων.

3.2

Ο προγραµµατισµός των εσωτερικών πρωταθληµάτων και αγώνων γίνεται από
τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την
συµµετοχή τους. Κοινοποιείται µέχρι 30 Οκτωβρίου στον ∆ιευθυντή του σχολείου, τον
Προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και στο Μαθητικό Συµβούλιο. Επιπλέον
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ο προγραµµατισµός των
οµαδικών αθληµάτων γίνεται ανεξάρτητα από τους αγώνες µεταξύ σχολείων που
διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α., µπορούν να επεκτείνονται σε όλο το διδακτικό έτος και οι
τελικοί των αθληµάτων να γίνουν µε ιδιαίτερη λαµπρότητα προς το τέλος της χρονιάς.
Οι τελικοί αγώνες, διοργανώνονται σε µία ηµέρα που θα αφιερωθεί στον αθλητισµό,
την Αθλητική Ηµέρα

3.3

Για τα αθλήµατα που θα περιληφθούν στους ενδοσχολικούς αγώνες αποφασίζουν
οι διοργανωτές. Οι διοργανωτές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλείας ανάλογα µε το άθληµα. Ειδικά για την διοργάνωση αγώνων στα αθλήµατα
της Άρσης Βαρών, Πάλης, Ενόργανης Γυµναστικής και Κωπηλασίας, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η συνεργασία στην διοργάνωση καθηγητή Φυσικής Αγωγής του
σχολείου και τεχνικού συµβούλου της αντίστοιχης Αθλητικής Οµοσπονδίας.

3.4

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι µαθητές και µαθήτριες του σχολείου. Ο κάθε
µαθητής - µαθήτρια µπορεί να λάβει µέρος σε δύο οµαδικά αθλήµατα, σε δύο ατοµικά
αγωνίσµατα του ιδίου ή διαφορετικού ατοµικού αθλήµατος και στον δρόµο σε ανώµαλο
έδαφος. Για να συµµετάσχει µαθητής ή µαθήτρια σε αγώνες των Αθληµάτων της
Πάλης, Άρσης Βαρών, Ενόργανης Γυµναστικής και Κωπηλασίας, είναι απαραίτητο να
έχει δελτίο αθλητού από την αντίστοιχη Αθλητική Οµοσπονδία.

3.5

Στα εσωτερικά πρωταθλήµατα και αγώνες, χρέη διαιτητών - κριτών - γραµµατείας
αναλαµβάνουν οι µαθητές. Από κάθε τµήµα προτείνονται εκείνοι που µπορούν να
ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα και ορίζονται µε κλήρωση πριν από τον
αγώνα. Οι διαιτητές πρέπει να είναι ουδέτεροι µε τις αγωνιζόµενες οµάδες.

3.6

Οι ενδοσχολικοί αγώνες θα διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή τους
χώρους του σχολείου καθώς και σε αθλητικούς χώρους κοντά στο σχολείο. Οι
αθλητικοί χώροι και γενικώς οι χώροι του σχολείου όταν αυτό δεν λειτουργεί µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την διοργάνωση ενδοσχολικών αγώνων. Για τον λόγο αυτό θα
ορισθούν οι ώρες που οι χώροι αυτοί θα είναι στη διάθεση των µαθητών του σχολείου
και θα ορίζεται υπεύθυνος για να ανοίξει και να κλείσει τους χώρους, καθώς και για τον
7

φωτισµό αυτών, εφόσον χρειάζεται, ή την χρήση διαφόρων οργάνων. Οι µαθητές θα
µπορούν να χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του σχολείου αλλά µε προγραµµατισµό
και υπό τον έλεγχο του σχολείου.
3.7

Οι ενδοσχολικοί αγώνες µπορούν να γίνονται µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του
σχολείου ύστερα από συνεργασία του καθηγητή Φυσικής Αγωγής µε τον ∆ιευθυντή του
σχολείου και τον σύλλογο των διδασκόντων ή εκτός ωρολογίου προγράµµατος.
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ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

4.1

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α΄ 5 Στους αγώνες µετέχουν µαθητές και µαθήτριες που φοιτούν σε ∆ηµόσιο ή
Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυµα αρµοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι
ισότιµος µε τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι µαθητές και οι µαθήτριες πρέπει να
φοιτούν κανονικά και κατά την ηµέρα της συµµετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν
υπερβεί :
α α΄ Οι µαθητές Γενικού Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες
(αδικαιολόγητες και δικαιολογηµένες).
α β΄ Οι µαθητές ΕΠΑ.Λ. (ηµερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις
(164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογηµένες).
α γ΄ Οι µαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες
(αδικαιολόγητες και δικαιολογηµένες).
α δ΄ Οι µαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, µουσικών κ.λ.π.
τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογηµένες),
στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας.
α ε΄ Οι µαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης
(Ε.Τ.Α.∆.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και
δικαιολογηµένες).
β΄
Στους αγώνες αυτούς µετέχουν µαθητές και µαθήτριες Λυκείου που έχουν
γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία
επόµενα. [ Παράδειγµα: Το έτος 2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 18
= 1988 και 1989, 1990 και 1991.] Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθληµα της Πάλης.
γ΄
Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωµαϊκής), όπου οι
αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, µετέχουν :
γ α΄ Στην µεγάλη κατηγορία µόνο µαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το
δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αµέσως επόµενο.
[Παράδειγµα: Το έτος 2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 18 = 1988
και 1989.]
γ β΄ Στην µικρή κατηγορία µόνο µαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το
δέκατο έκτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αµέσως επόµενο.
[Παράδειγµα: Το έτος 2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 16 = 1990
και 1991.]
δ΄
Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το
σχολικό έτος 2005 - 2006 λογίζεται σαν 2006]
ε΄
Μαθητές και µαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο µε αρχική εγγραφή ή
µετεγγραφή που είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των παραγράφων 11.1 και 11.2 της

5

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 2 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
8

Απόφασης αυτής.
στ΄ 6 Ειδικά για τα αθλήµατα της Άρσης Βαρών, της Πάλης και της Ενόργανης
Γυµναστικής και της Κωπηλασίας, απαραιτήτως οι µαθητές και µαθήτριες που θα
λάβουν µέρος, πρέπει να έχουν δελτίο από αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί το
αντίστοιχο άθληµα και να είναι εν ενεργεία αθλητές.
Από του λοιπού σε αυτήν την απόφαση, χάριν συντοµίας, οι αγώνες αυτοί θα
αναφέρονται ως αγώνες Λυκείου.
4.2

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

4.2.1

Τα οµαδικά αθλήµατα που µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές και µαθήτριες
Λυκείου είναι :
α΄
Καλαθοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β΄
Πετοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
γ΄
Χειροσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
δ΄
Ποδόσφαιρο [ Μαθητών µόνο ]
Από τα παραπάνω αθλήµατα δικαίωµα συµµετοχής κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει
µόνο σε ένα άθληµα.
Στα Λύκεια που φοιτούν µαθητές και µαθήτριες λιγότεροι από τους εκατόν είκοσι
(120), στην Α΄ Φάση των αγώνων, κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει δικαίωµα συµµετοχής
σε δύο αθλήµατα. 7

4.2.2

Οι Φάσεις διεξαγωγής όλων των οµαδικών αθληµάτων Λυκείου είναι :
α΄ Α΄ Φάση : Αγώνες µεταξύ των οµάδων των Λυκείων ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
β΄ Β΄ Φάση : Αγώνες µεταξύ των πρωταθλητριών οµάδων των ∆ιευθύνσεων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε οµίλους
γ΄ Γ΄ Φάση : Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων

4.3

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

4.3.1

Τα ατοµικά αθλήµατα που µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές και µαθήτριες
Λυκείου είναι :
α΄
∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β΄
Κλασικός Αθλητισµός (Στίβος) [ Μαθητών και Μαθητριών ]
γ΄
Κολύµβηση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
δ΄
Ενόργανη Γυµναστική [ Μαθητών και Μαθητριών ]
ε΄
Αντισφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
στ΄ Επιτραπέζια Αντισφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
ζ΄
Άρση Βαρών [ Μαθητών και Μαθητριών ]
η΄
Πάλη [ Μαθητών µόνο ]
8
θ΄
Κωπηλασία [ Μαθητών και Μαθητριών ]
Από τα παραπάνω αθλήµατα δικαίωµα συµµετοχής κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει
στο δρόµο επί ανωµάλου εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα.

6
7
8

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 2 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 3 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 4 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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4.3.2

Οι Φάσεις διεξαγωγής των ατοµικών αθληµάτων Λυκείου είναι :
α΄
Α΄ Φάση : Αγώνες µεταξύ των πρωταθλητών των Λυκείων ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
α α΄ ∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους
α β΄ Στίβος
α γ΄ Κολύµβηση
α δ΄ Ενόργανη Γυµναστική (σε οµίλους)
α ε΄ Αντισφαίριση
α στ΄ Επιτραπέζια Αντισφαίριση
β΄
Β΄ Φάση : Αγώνες
µεταξύ
των
πρωταθλητών
των
∆ιευθύνσεων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε οµίλους
β α΄ Στίβος
β β΄ Κολύµβηση
β γ΄ Αντισφαίριση
β δ΄ Άρση Βαρών (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄ Φάσης)
β ε΄ Πάλη (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄ Φάσης)
β στ΄ Κωπηλασία (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄ Φάσης)9
γ΄
Γ΄ Φάση : Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων
γ α΄ ∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ β΄ Στίβος
γ γ΄ Κολύµβηση
γ δ΄ Ενόργανη Γυµναστική (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ ε΄
Αντισφαίριση
γ στ΄ Επιτραπέζια Αντισφαίριση (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ ζ΄
Άρση Βαρών
γ η΄ Πάλη
γ θ΄ Κωπηλασία10

4.3.3

Επιλογή αθλητών στα ατοµικά αθλήµατα στην Α΄ Φάση
Η επιλογή γίνεται από όλους τους µαθητές και µαθήτριες του σχολείου, που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 της παρούσης Απόφασης. Την
επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο
Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί την επιλογή κάνουν µόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του
σχολείου. Στην επιλογή λαµβάνεται υπόψη η επίδοση του µαθητή - µαθήτριας τόσο
στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου, όσο και σε επίσηµους αγώνες της αντίστοιχης
Αθλητικής Οµοσπονδίας.

4.4

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

4.4.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Μετέχουν όλα τα Λύκεια της ∆ιεύθυνσης µε µία οµάδα σε όλα τα αθλήµατα της
παραγράφου 4.2.1.
Οι αγώνες διεξάγονται µε το σύστηµα του αποκλεισµού. Κατά την επιλογή των
ζευγαριών πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που
συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, προκειµένου να αποφεύγονται άσκοπες µετακινήσεις.

9

Όπως συµπληρώθηκε µε την § 5 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 5 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όµιλο ή σε οµίλους κατά
Γραφεία Εκπαίδευσης, ∆ήµους ή ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, κατά την κρίση της
Ο.Ε.Σ.Α..
Αν επιλεγεί ο ενιαίος όµιλος σε περίπτωση που ο αριθµός των οµάδων δεν
διευκολύνει τον σχηµατισµό ζευγαριών µέχρι τον τελικό, προκρίνονται κατά τον πρώτο
γύρο τόσες οµάδες όση η αριθµητική διαφορά του συνόλου των οµάδων από το 8, 16,
32, 64. [Παράδειγµα: Οµάδες 53. Προκρίνονται χωρίς αγώνα οι 64 - 53 = 11 οµάδες.
Στον β' γύρο µετέχουν οι 11 οµάδες που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα και οι 21 οµάδες
που νίκησαν από τις 42 που αγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο. Σύνολο 11 + 21 = 32. Στον
γ' γύρο προκρίνονται 16, στον δ' 8, στον ε' 4 και οι δύο που προκρίνονται παίζουν στον
τελικό.]
Αν επιλεγεί να διοργανωθούν οι αγώνες σε περισσότερους του ενός οµίλων, θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα κατά τον σχεδιασµό, ώστε οι οµάδες που θα φθάσουν στον
τελικό του νοµού να έχουν αν είναι δυνατόν τον ίδιο αριθµό αγώνων..
Οι αγώνες των οµαδικών αθληµάτων Α΄ Φάσης διεξάγονται ηµέρες και ώρες που
ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. ανάλογα µε τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην
διάθεσή της. Για τον νοµό Κυκλάδων δίνεται η δυνατότητα τέλεσης αγώνων του νοµού
στον Πειραιά µετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. αφού προηγηθούν στα οµαδικά
αθλήµατα όσοι αγώνες είναι δυνατόν να γίνουν µεταξύ σχολείων του ίδιου νησιού ή
γειτονικών νησιών που δεν έχουν πρόβληµα συγκοινωνιακής επικοινωνίας.
4.4.2

Αγώνες Β΄ Φάσης

4.4.2.1
Στους αγώνες αυτούς µετέχουν οι πρωταθλήτριες οµάδες κάθε ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι αγώνες διεξάγονται σε επτά (7) οµίλους για όλα τα
οµαδικά αθλήµατα. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας που αποτελούν τον κάθε όµιλο
αναγράφονται στον πίνακα 1. Σε κάθε όµιλο, οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους
πίνακες 2 και 3 µετά από κλήρωση.
Η κλήρωση θα γίνει από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και θα είναι κοινή για όλους τους
οµίλους και όλα τα οµαδικά αθλήµατα. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2 θα κληρωθούν οι
οµάδες των οµίλων 6 και 7 και των υποοµίλων 2Α, 3Α και 5Α και σύµφωνα µε τον
πίνακα 3 θα κληρωθούν οι οµάδες των υποοµίλων 1Α, 1Β, 2Β, 3Β, 4Α, 4Β και 5Β.
Στην κλήρωση σύµφωνα µε τον πίνακα 2 θα υπάρχουν οκτώ (8) κλήροι όσες και
οι θέσεις του πίνακα 2. Ο πρώτος κλήρος θα τραβηχτεί για την οµάδα 1, ο δεύτερος για
την οµάδα 2 κ.ο.κ. Αν συµπληρωθούν στο πρώτο ή δεύτερο ήµισυ του πίνακα τρεις (3)
θέσεις και τραβηχτεί κλήρος για την θέση που παρέµεινε κενή, ο κλήρος αυτός
ακυρώνεται, βγαίνει από την κληρωτίδα και η κλήρωση συνεχίζεται. Η οµάδα που θα
έπαιρνε την θέση (τέταρτη) που ακυρώθηκε, θα πάρει την θέση του αµέσως επόµενου
κλήρου. Η κλήρωση συνεχίζεται µέχρι να τραβηχτούν από την κληρωτίδα όλοι οι
κλήροι. Στην θέση του κλήρου που ακυρώθηκε, σε υποόµιλο που µετέχουν οκτώ (8)
οµάδες τοποθετείται η 8η οµάδα.
Στην κλήρωση σύµφωνα µε τον πίνακα 3 θα υπάρχουν τέσσερις (4) κλήροι όσες
και οι θέσεις του πίνακα 3. Σε υποόµιλο που µετέχουν δύο (2) µόνο οµάδες η κλήρωση
έχει αξία για τον ορισµό της γηπεδούχου οµάδας.
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των υποοµίλων θα διεξαχθεί ο τελικός
αγώνας των οµίλων µεταξύ των νικητριών οµάδων των υποοµίλων, εκτός από τους
οµίλους 6 και 7 που δεν υπάρχουν υποόµιλοι.
Η κλήρωση αυτή θα έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια, µε αρχή εφαρµογής από το
σχολικό έτος 2006 – 2007. Κατά το έτος αυτό οι αγώνες θα διεξαχθούν όπως
προβλέπεται από τους πίνακες 2 και 3. Κατά το σχολικό έτος 2007 – 2008 οι αγώνες θα
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Πίνακας 1ος
Όµιλοι Οµαδικών Αθληµάτων στην Β΄ Φάση

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

1ος Όµιλος
Υποόµιλος 1α
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων

Υποόµιλος 1β
Αθηνών A΄
Αθηνών ∆΄

4ος Όµιλος
Υποόµιλος 4α
∆ράµας
Έβρου
Ξάνθης
Ροδόπης

Υποόµιλος 4β
Θεσσαλονίκης ∆υτ.
Καβάλας
Κιλκίς
Χαλκιδικής
7ος Όµιλος

1
2
3
4
5
6

∆ωδεκανήσων
Κυκλάδων
Λέσβου
Πειραιά
Σάµου
Χίου

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

2ος Όµιλος
Υποόµιλος 2α
Αρκαδίας
Αχαΐας
Ζακύνθου
Ηλείας
Κεφαλληνίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Υποόµιλος 2β
Αθηνών Γ΄
Αττικής ∆υτικής
Αργολίδας
Κορινθίας
5ος Όµιλος
Υποόµιλος 5α
Γρεβενών
Ηµαθίας
Καστοριάς
Κοζάνης
Σερρών
Φλώρινας

Υποόµιλος 5β
Θεσσαλονίκης Ανατ.
Πέλλας
Πιερίας

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

3ος Όµιλος
Υποόµιλος 3α
Αιτωλοακαρνανίας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Κέρκυρας
Λευκάδας
Πρέβεζας
Φωκίδας
Υποόµιλος 3β
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
6ος Όµιλος

1
2
3
4
5
6
7
8

Αθηνών Β΄
Αττικής Ανατολικής
Βοιωτίας
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδας

1
2
3
4

8ος Όµιλος

Κύπρου

διεξαχθούν πάλι όπως προβλέπεται από τους πίνακες 2 και 3 µε την διαφορά ότι
γηπεδούχες οµάδες ή θεωρητικά γηπεδούχες οµάδες θα είναι οι οµάδες πού δεν
σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) ή µε δύο αστερίσκους (**) αντίστοιχα. Νέα κλήρωση
θα γίνει το σχολικό έτος 2008 – 2009. 11
Ειδικά στον 7ο Όµιλο, επειδή υπάρχει δυσκολία µετακινήσεων, από το σχολικό
έτος 2007 – 2008, όλοι οι αγώνες του κάθε αθλήµατος θα διεξαγονται στον Πειραιά σε
συνεχόµενες ηµέρες σύµφωνα µε το πρόγραµµα της προηγούµενης κλήρωσης. 12
11
12

Όπως συµπληρώθηκε µε την § 3 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 3 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
12

Πίνακας 2ος
Αγώνες µεταξύ των πρωταθλητριών οµάδων ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (όµιλοι 6 και 7) και υποοµίλων
Θέση 1
Θέση 2

Αγ.
Χ-1

*
*
Αγ.
Χ-5

Θέση 3
Θέση 4

Αγ.
Χ-2

*
**

*
Αγ.
Χ-7

Θέση 5
Θέση 6

Αγ.
Χ-3

*
*
Αγ.
Χ-6

Θέση 7
Θέση 8

Αγ.
Χ-4

*

Το Χ αντικαθιστά τον αριθµό του Οµίλου ή του Υποοµίλου
* Γηπεδούχος Οµάδα
** Θεωρητικά Γηπεδούχος Οµάδα (Μόνο για οµίλους 6 & 7)

Πίνακας 3ος
Αγώνες µεταξύ των πρωταθλητριών οµάδων ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης υποοµίλων
Θέση 1
Θέση 2

Αγ.
Χ-8

*
*
Αγ.
Χ-10

Θέση 3
Θέση 4

Αγ.
Χ-9

*

Το Χ αντικαθιστά τον αριθµό του Οµίλου ή του Υποοµίλου
* Γηπεδούχος Οµάδα

4.4.2.2
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γυµναστήριο που ορίζει η Ο.Ε.Σ.Α. της ∆ιεύθυνσης
που αναγράφεται πρώτη στον σχετικό πίνακα (χαρακτηρίζεται µε *). Η ηµεροµηνία
διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζεται µετά από συνεργασία των προϊσταµένων των
Γραφείων Φυσικής Αγωγής των δύο νοµών λαµβανοµένων υπόψη των καταληκτικών
ηµεροµηνιών που ορίζονται από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ..
Οι τελικοί αγώνες, µεταξύ των πρώτων οµάδων των υποοµίλων και οι αγώνες Χ7
των οµίλων 6 και 7, θα διεξάγονται σε γυµναστήριο ουδέτερου νοµού. Μετά από
συνεννόηση των Προϊστάµενων Γραφείων Φυσικής Αγωγής των δύο νοµών που
µετέχουν οµάδες τους ορίζεται το γυµναστήριο στο οποίο θα διεξαχθεί τελικός αγώνας
το οποίο πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α΄
Για τους οµίλους 6 και 7, να είναι σε γειτονικό νοµό µε τον νοµό που στον πίνακα
αναφέρεται πρώτος (χαρακτηρίζεται µε ** στον πίνακα 2) και όσο το δυνατόν
13

πλησιέστερο µε το νοµό που αναφέρεται δεύτερος.
β΄
Για τους υπόλοιπους οµίλους, να είναι σε γειτονικό νοµό µε τον νοµό της πρώτης
οµάδας του α΄ υποοµίλου για το σχολικό έτος 2005-2006, του β΄ υποοµίλου για το
σχολικό έτος 2006-2007 κ.ο.κ.
γ΄
Το γυµναστήριο που θα διατεθεί για τον αγώνα να πληροί τις προϋποθέσεις
διεξαγωγής αγώνα Εθνικής Κατηγορίας.
δ΄
Να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του Προϊστάµενου Γραφείου Φυσικής Αγωγής του
νοµού αυτού.
Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναµία εξεύρεσης του τόπου τέλεσης αγώνα
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, ο τόπος τέλεσης θα ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Για
να γίνει ο ορισµός από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. θα πρέπει οι δύο Προϊστάµενοι Γραφείων
Φυσικής Αγωγής που δεν συµφώνησαν να εκθέσουν τις προτάσεις τους εγγράφως,
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία τέλεσης του αγώνα.
Ο πίνακας οµίλων των οµαδικών αθληµάτων κατά την Β' φάση (πίνακας 1) και οι
πίνακες κλήρωσης των οµάδων (πίνακες 2 και 3), έχουν πάγια ισχύ. Κάθε νέο σχολικό
έτος η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. θα κάνει κλήρωση για την θέση που θα καταλάβει κάθε οµάδα στον
πίνακα αυτό. Στην κλήρωση αυτή µπορούν να παρίστανται Προϊστάµενοι Γραφείων
Φυσικής Αγωγής.
4.4.3

Αγώνες Γ΄ Φάσης

4.4.3.1 13 ∆ικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες αυτούς έχουν :
α΄
Σε όλα τα οµαδικά αθλήµατα οι οµάδες που ανακηρύχθηκαν πρώτες στους
οµίλους 1 έως 7 και οι πρωταθλήτριες οµάδες µαθητών και µαθητριών της Κύπρου.
β΄
Κάθε οµάδα µετέχει µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 4.5 σύνθεση. Σε
όλους τους αγώνες της Φάσης αυτής η σύνθεση κάθε οµάδας είναι η ιδία,
αποκλειοµένων αντικαταστάσεων αθλητών για οιονδήποτε λόγο.
4.4.3.2
Οι αγώνες µεταξύ των οµάδων που µετέχουν στην φάση αυτή διεξάγονται σε
τέσσερις γύρους.
α΄
Πρώτος γύρος: Οι οµάδες χωρίζονται σε δύο οµίλους των τεσσάρων οµάδων µε
κλήρωση. Οι κλήροι είναι : Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4. Οι κλήροι αρχικά είναι
χωριστά των οµίλων Α και Β, από όπου η πρωταθλήτρια οµάδα της προηγούµενης
χρονιάς τραβά τον δικό της κλήρο. Στη συνέχεια τραβά κλήρο η δευτεραθλήτρια
οµάδα της προηγούµενης χρονιάς από τον αντίθετο όµιλο από όπου τράβηξε η
πρωταθλήτρια της προηγούµενης χρονιάς, ώστε οι δύο οµάδες αυτές, να µη
συναντηθούν στον πρώτο γύρο. Σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια και ή η
δευτεραθλήτρια οµάδα της προηγούµενης χρονιάς δεν µετέχει, την θέση της στην
κλήρωση καταλαµβάνει η οµάδα του οµίλου στον οποίο θα µετείχε η οµάδα αυτή. Στην
συνέχεια οι κλήροι που απέµειναν συγκεντρώνονται όλοι µαζί και από εκεί κάθε οµάδα
τραβά τον δικό της κλήρο.
Το πρόγραµµα των αγώνων αυτού του κύκλου έχει ως ακολούθως :
1η αγωνιστική
Α1 - Α2
(1)
Α3 - Α4
(2)
Β1 - Β2
(3)
Β3 - Β4
(4)
η
2 αγωνιστική
Α1 - Α3
(5)
Α2 - Α4
(6)
Β1 - Β3
(7)
Β2 - Β4
(8)

13

Όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την § 4 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
14

3η αγωνιστική
Α2 - Α3
(9)
Α4 - Α1
(10)
Β2 - Β3
(11)
Β4 - Β1
(12)
Οι αγώνες είναι µε βαθµολογία (βλέπε παράγραφο 4.8) και προκρίνονται στον
δεύτερο γύρο οι δύο πρώτες οµάδες από κάθε όµιλο. Στους αγώνες αυτούς είναι δεκτό
και το ισόπαλο αποτέλεσµα στην Χειροσφαίριση και στο Ποδόσφαιρο, όµως στην
περίπτωση που σε κάποιον όµιλο υπάρχουν µόνο δύο οµάδες και αναδειχθούν ισόπαλες
ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι για την κατάταξή τους ως 1η και 2η οµάδα στον
όµιλο.
β΄
∆εύτερος γύρος: Οι οµάδες που προκρίθηκαν από τον Α΄ και Β΄ Όµιλο του
προηγουµένου γύρου αγωνίζονται µεταξύ τους χιαστί.
Το πρόγραµµα των αγώνων αυτού του κύκλου έχει ως ακολούθως :
1η Οµ. Α - 2η Οµ. Β
(13)
1η Οµ. Β - 2η Οµ. Α
(14)
Οι αγώνες αυτοί πρέπει να τελειώσουν µε νικήτρια οµάδα και σε περίπτωση
ισόπαλου αποτελέσµατος ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων, 4.7.1.3 για την
καλαθοσφαίριση, 4.7.2.1 για την πετοσφαίριση, 4.7.3.3 για την χειροσφαίριση και
4.7.4.3 για το ποδόσφαιρο, της Απόφασης αυτής.
γ΄
Τρίτος γύρος: Οι οµάδες που νίκησαν στον προηγούµενο γύρο αγωνίζονται
µεταξύ τους στον Τελικό του αθλήµατος και οι οµάδες που ηττήθηκαν στον
προηγούµενο γύρο αγωνίζονται µεταξύ τους στον Μικρό Τελικό του αθλήµατος.
Ηττηµένη αγώνα (13) - Ηττηµένη αγώνα (14)
(15)
(Μικρός Τελικός)
Νικήτρια αγώνα (13) - Νικήτρια αγώνα (14)
(16)
(Τελικός)
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων,
4.7.1.3 για την καλαθοσφαίριση, 4.7.2.2 για την πετοσφαίριση, 4.7.3.4 για την
χειροσφαίριση και 4.7.4.4 για το ποδόσφαιρο, της Απόφασης αυτής.
Οι αγώνες διεξάγονται σε αθλητικούς χώρους που ορίζει η Ο.Ε.Σ.Α. που έχει
ορισθεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για κάθε άθληµα. Ακόµα η ορισθείσα Ο.Ε.Σ.Α. θα
συντάξει το πρόγραµµα των αγώνων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ορίζοντας τον
αθλητικό χώρο, την ηµέρα και ακριβή ώρα διεξαγωγής του κάθε αγώνα
χρησιµοποιώντας τους κωδικούς της παραγράφου 4.4.3.2. Μετά από την κλήρωση, που
θα διεξαχθεί την προηγούµενη ηµέρα από την έναρξη των αγώνων παρουσία
εκπροσώπων των οµάδων και µελών της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., οι κωδικοί θα αντικατασταθούν
διαδοχικά µε τα ονόµατα των οµάδων που µετέχουν.
4.5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Κάθε σχολική οµάδα απαρτίζεται από µαθητές ή µαθήτριες του ιδίου σχολείου ως
εξής :
Καλαθοσφαίριση
∆ώδεκα
[ 12 ]
Πετοσφαίριση
∆ώδεκα
[ 12 ]
Χειροσφαίριση
∆έκα τέσσερις
[ 14 ] 14
Ποδόσφαιρο
∆έκα επτά
[ 17 ]
Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της
Γ΄ Φάσης (βλέπε § 4.4.3.1), και τους αγώνες Β΄ Φάσης όταν όλοι οι αγώνες οµίλου
διεξάγονται σε συνεχόµενες ηµέρες µε διοργανώτρια την ίδια Ο.Ε.Σ.Α. (βλέπε §
4.4.2.1). Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε
περίπτωση που η οµάδα κατακτήσει νίκη που παρέχει προνόµια στους αθλητές που
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έλαβαν µέρος µε αυτήν και συνέβαλαν στην κατάκτηση της νίκης, οι αθλητές για να
τύχουν των προνοµίων, πρέπει να έχουν ενεργό συµµετοχή σε περισσότερους από τους
µισούς αγώνες που έδωσε η οµάδα σε όλες τις φάσεις, δηλαδή Α΄, Β΄ και Γ΄. Ως
ενεργός συµµετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή µόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα,
αλλά να φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα.
Ειδικά για την
χειροσφαίριση, που σύµφωνα µε τα ισχύοντα δεν φαίνεται στο φύλλο αγώνα η
συµµετοχή αθλητή, σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση
ενός «Σ» δίπλα στον αριθµό του παίκτη, κατά την στιγµή της πρώτης εισόδου του στον
αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί. 15
H επιλογή γίνεται από όλους τους µαθητές και µαθήτριες του σχολείου, που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής. (παράγραφος 4.1 ) Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί την επιλογή
κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου µετά από εισήγηση του
Μαθητικού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση διχογνωµίας των αρµοδίων για την
συγκρότηση των οµάδων, την τελική επιλογή κάνει ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων.
4.6

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

4.6.1

Α΄ Φάση
α΄
Καλαθοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1), Χρονοµέτρης 24΄΄ (1).
β΄
Πετοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1).
γ΄
Χειροσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1).
δ΄
Ποδόσφαιρο
∆ιαιτητές (3) (Οι δύο Επόπτες Γραµµών)
Οι ∆ιαιτητές και οι Κριτές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. Οι ∆ιαιτητές πρέπει να
είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσηµοι ∆ιαιτητές του
αθλήµατος και σε περίπτωση που δεν επαρκούν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν
επίσηµοι ∆ιαιτητές του αθλήµατος µη εκπαιδευτικοί ή έµπειροι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α. Οι κριτές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής και σε περίπτωση που δεν επαρκούν επίσηµοι κριτές του αθλήµατος.

4.6.2

Β΄ Φάση
α΄
Καλαθοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1), Χρονοµέτρης 24΄΄ (1).
β΄
Πετοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1).
γ΄
Χειροσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1).
δ΄
Ποδόσφαιρο
∆ιαιτητές (3) (Οι δύο Επόπτες Γραµµών)
∆ιαιτητές ορίζονται ένας από την Ο.Ε.Σ.Α. που διοργανώνει τον αγώνα και ένας
από την Ο.Ε.Σ.Α. της φιλοξενούµενης οµάδας. Ειδικά για το Ποδόσφαιρο ορίζονται
δύο από την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Οι ∆ιαιτητές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσηµοι ∆ιαιτητές του αθλήµατος και σε περίπτωση
που δεν υπάρχει κανένας από τους παραπάνω, επίσηµος ∆ιαιτητής του αθλήµατος µη
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εκπαιδευτικός. Ως πρώτος ∆ιαιτητής για την καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και
χειροσφαίριση ή ∆ιαιτητής του αγώνα για το ποδόσφαιρο, ορίζεται ο αξιολογηµένος σε
µεγαλύτερη κατηγορία. Οι Κριτές ορίζονται από την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. και πρέπει
να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
4.6.3

Γ΄ Φάση (εκτός τελικού και µικρού τελικού)
α΄
Καλαθοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1), Χρονοµέτρης 24΄΄ (1).
β΄
Πετοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Επόπτες Γραµµών (2)
γ΄
Χειροσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1).
δ΄
Ποδόσφαιρο
∆ιαιτητές (3) (Οι δύο Επόπτες Γραµµών)
Οι ∆ιαιτητές ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και πρέπει να είναι καθηγητές
Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσηµοι ∆ιαιτητές αξιολογηµένοι ως
∆ιεθνείς ή Εθνικών Κατηγοριών. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν πρέπει να είναι
∆ιαιτητές αξιολογηµένοι ως ∆ιεθνείς ή Εθνικών Κατηγοριών µη εκπαιδευτικοί.
Οµοίως ορίζονται και δύο ∆ιαιτητές από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου στα αθλήµατα που µετέχει Κυπριακή
Οµάδα.
Ο ορισµός των διαιτητών κάθε αγώνα γίνεται από ειδική επιτροπή την οποία
απαρτίζουν µέλη ορισµένα από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Οι
∆ιαιτητές ορίζονται µε επιλογή και πρέπει να είναι ουδέτεροι µε τις αγωνιζόµενες
οµάδες.
Οι Κριτές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κατά προτίµηση επίσηµοι
Κριτές και σε περίπτωση που δεν επαρκούν, επίσηµοι Κριτές κατά προτίµηση
εκπαιδευτικοί.
Στην περίπτωση που η Γ΄ Φάση διοργανώνεται στην Κύπρο, οι ∆ιαιτητές
ορίζονται από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού της Κύπρου και µέχρι έξι (6) ∆ιαιτητές από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ο ορισµός των
∆ιαιτητών κάθε αγώνα γίνεται από ειδική επιτροπή την οποία απαρτίζουν µέλη
ορισµένα από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού της Κύπρου και την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

4.6.4

Γ΄ Φάση (Τελικός και Μικρός Τελικός)
α΄
Καλαθοσφαίριση
∆ιαιτητές (3), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1), Χρονοµέτρης 24΄΄ (1).
β΄
Πετοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Επόπτες Γραµµών (4)
γ΄
Χειροσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1).
δ΄
Ποδόσφαιρο
∆ιαιτητές (4) ( ∆ύο Επόπτες Γραµµών και «Τέταρτος» ∆ιαιτητής)
Οι ∆ιαιτητές και Κριτές ορίζονται όπως στην προηγούµενη παράγραφο και πρέπει
να είναι οι κατά το δυνατόν ικανότεροι.
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4.7

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

4.7.1

Καλαθοσφαίριση

4.7.1.1
∆ιάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση
των αγώνων και στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και µικρό τελικό :
Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών. Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου και
µεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείµµατα των δύο (2΄) λεπτών. Μεταξύ
της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειµµα δεκαπέντε (15΄) λεπτών.
4.7.1.2

∆ιάρκεια αγώνα στον τελικό και µικρό τελικό της Γ΄ Φάσης :
Τέσσερις περίοδοι των δέκα (10΄) λεπτών. Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου και
µεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείµµατα των δύο (2΄) λεπτών. Μεταξύ
της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειµµα δεκαπέντε (15΄) λεπτών.

4.7.1.3

Ισοπαλία – παρατάσεις :
∆ίδονται παρατάσεις των πέντε (5΄) λεπτών µέχρι να υπάρξει νικήτρια οµάδα.
Μεταξύ 4ης περιόδου και 1ης παράτασης όπως και πριν από κάθε τυχόν επόµενη
παράταση υπάρχει διάλειµµα δύο (2΄) λεπτών.

4.7.1.4
Σε όλους τους αγώνες µε διάρκεια τεσσάρων περιόδων των οκτώ (8΄) λεπτών
ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στους διεθνείς κανονισµούς.
α΄
Τα ατοµικά σφάλµατα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4). ∆ηλαδή παίκτης
που διέπραξε τέσσερα (4) σφάλµατα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον
διαιτητή να εγκαταλείψει τον αγώνα.
β΄
Τα οµαδικά σφάλµατα σε µία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και µία οµάδα
βρίσκεται σε κατάσταση ποινής οµαδικών σφαλµάτων µόλις διαπράξει τρία (3) οµαδικά
σφάλµατα σε µία περίοδο. ∆ηλαδή µετά το τρίτο σφάλµα τοποθετείται ο δείκτης των
οµαδικών σφαλµάτων στο άκρο του τραπεζιού της Γραµµατείας, πλησιέστερα προς τον
πάγκο της οµάδας που το διέπραξε. Ελεύθερες βολές θα δίδονται από το τέταρτο
σφάλµα.
4.7.2

Πετοσφαίριση

4.7.2.1
∆ιάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση
και στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και µικρό τελικό :
∆ύο (2) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων. Σε περίπτωση που ο αγώνας
φθάσει να είναι 1 - 1 set, το τρίτο set διεξάγεται όπως προβλέπεται στους διεθνείς
κανονισµούς για την διεξαγωγή του πέµπτου set. [ Στους δεκαπέντε (15) πόντους ]
4.7.2.2

∆ιάρκεια αγώνα στον τελικό και µικρό τελικό :
Τρία (3) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων. Στην περίπτωση που ο
αγώνας φθάσει να είναι 2 – 2 set, διεξάγεται πέµπτο set στους δεκαπέντε (15) πόντους
όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισµούς.

4.7.3

Χειροσφαίριση

4.7.3.1
∆ιάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση
και στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και µικρό τελικό :
∆ύο (2) ηµίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών.
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4.7.3.2

∆ιάρκεια αγώνα στον τελικό και µικρό τελικό της Γ΄ Φάσης :
∆ύο (2) ηµίχρονα των τριάντα (30΄) λεπτών.

4.7.3.3
Ισοπαλία στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση και
στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και µικρό τελικό :
Ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.
4.7.3.4 16

Ισοπαλία - παρατάσεις στον τελικό και µικρό τελικό της Γ΄ Φάσης :
∆ίδεται παράταση δύο (2) ηµιχρόνων των πέντε (5΄) λεπτών. Σε νέα ισοπαλία
δίδεται δεύτερη παράταση δύο (2) ηµιχρόνων των πέντε (5΄) λεπτών. Αν εξακολουθεί η
ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.

4.7.4

Ποδόσφαιρο

4.7.4.1
∆ιάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση
και στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και µικρό τελικό :
∆ύο (2) ηµίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών.
4.7.4.2

∆ιάρκεια αγώνα στον τελικό και µικρό τελικό της Γ΄ Φάσης :
∆ύο (2) ηµίχρονα των σαράντα πέντε (45΄) λεπτών.

4.7.4.3
Ισοπαλία στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση και
στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και µικρό τελικό :
Ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.
4.7.4.4

Ισοπαλία - παράταση στον τελικό και µικρό τελικό της Γ΄ Φάσης :
∆ίδεται παράταση δύο (2) ηµιχρόνων των δεκαπέντε (15΄) λεπτών. Σε περίπτωση
νέας ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.

4.8

ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΩΝ

4.8.1

Καλαθοσφαίριση
α΄
Οι οµάδες κατατάσσονται σε πίνακα σύµφωνα µε τους βαθµούς που
συγκέντρωσαν στους αγώνες του οµίλου που έλαβαν µέρος. Για κάθε νίκη παίρνουν
δύο (2) βαθµούς και για κάθε ήττα (1) βαθµό.
β΄
Αν δύο οµάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθµούς υπολογίζεται ο µεταξύ τους
αγώνας.
γ΄
Αν περισσότερες από δύο οµάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθµούς,
καταρτίζεται νέος πίνακας µε τους βαθµούς των µεταξύ τους αγώνων.
δ΄
Αν και µε τον νέο πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία λαµβάνεται υπόψη για κάθε
οµάδα κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των πόντων που πέτυχε στους µεταξύ
τους αγώνες και παρονοµαστή το άθροισµα των πόντων που δέχτηκε στους µεταξύ τους
αγώνες. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο κλάσµα, όταν τα κλάσµατα αυτά γίνουν
οµώνυµα.
ε΄
Αν εξακολουθεί ακόµα η ισοβαθµία, λαµβάνεται υπόψη για κάθε οµάδα κλάσµα
που έχει αριθµητή το άθροισµα των πόντων που πέτυχε η οµάδα σε όλους τους αγώνες
της στον όµιλο που συµµετείχε και παρονοµαστή το άθροισµα των πόντων που δέχτηκε
η οµάδα στους ίδιους αγώνες. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο κλάσµα, όταν τα
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 6 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα.
στ΄ Αν παρ΄ όλα τα παραπάνω δεν έχουν ξεχωρίσει οι οµάδες γίνεται κλήρωση.
4.8.2

Πετοσφαίριση
α΄
Οι οµάδες κατατάσσονται σε πίνακα σύµφωνα µε τους βαθµούς που
συγκέντρωσαν στους αγώνες του οµίλου που έλαβαν µέρος. Για κάθε νίκη παίρνουν
δύο (2) βαθµούς και για κάθε ήττα (1) βαθµό.
β΄
Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη για κάθε οµάδα που ισοβάθµησε
κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των set που κέρδισε σε όλους τους αγώνες που
έδωσε στον όµιλο (περιλαµβανοµένων και των αγώνων µε οµάδες που δεν ισοβάθµησε)
και παρονοµαστή το άθροισµα των set που έχασε στους ίδιους αγώνες. Προηγείται η
οµάδα µε το µεγαλύτερο κλάσµα, όταν τα κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα.
γ΄
Σε περίπτωση που παραµένει ισοβαθµία λαµβάνεται υπόψη για κάθε οµάδα που
ισοβαθµεί κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των πόντων που κέρδισε σε όλα τα
set όλων των αγώνων που έδωσε στον όµιλο (περιλαµβανοµένων και των αγώνων µε
οµάδες που δεν ισοβάθµησε) και παρονοµαστή το άθροισµα των πόντων που δέχτηκε
σε όλα τα set των ιδίων αγώνων. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο κλάσµα, όταν
τα κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα.
δ΄
Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη για κάθε οµάδα που ισοβαθµεί
κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των set που κέρδισε σε όλους τους αγώνες που
έδωσε µε την οµάδα ή τις οµάδες που ακόµα ισοβαθµεί στον όµιλο (δεν
περιλαµβάνονται οι υπόλοιπες οµάδες) και παρονοµαστή το άθροισµα των set που
έχασε στους ίδιους αγώνες. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο κλάσµα, όταν τα
κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα.
ε΄
Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη για κάθε οµάδα που ισοβαθµεί
κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των πόντων που κέρδισε σε όλα τα set στους
αγώνες που έδωσε µε την οµάδα ή τις οµάδες που ακόµα ισοβαθµεί στον όµιλο (δεν
περιλαµβάνονται οι υπόλοιπες οµάδες) και παρονοµαστή το άθροισµα των πόντων που
δέχτηκε σε όλα τα set στους ίδιους αγώνες. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο
κλάσµα, όταν τα κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα.

4.8.3

Χειροσφαίριση
α΄
Οι οµάδες κατατάσσονται σε πίνακα σύµφωνα µε τους βαθµούς που
συγκέντρωσαν στους αγώνες του οµίλου που έλαβαν µέρος. Για κάθε νίκη παίρνουν
δύο (2) βαθµούς, για κάθε ισοπαλία έναν (1) βαθµό και για κάθε ήττα κανέναν (0)
βαθµό.
β΄
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οµάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους
βαθµούς υπολογίζονται µόνο οι βαθµοί που συγκέντρωσαν στα µεταξύ τους παιχνίδια.
γ΄
Σε περίπτωση που ακόµα υπάρχει ισοβαθµία, υπολογίζεται η διαφορά τερµάτων
στα µεταξύ τους παιχνίδια. ( + τα τέρµατα που έβαλε, - τα τέρµατα που δέχτηκε )
δ΄
Εάν υπάρχει ακόµα ισοβαθµία προκρίνεται η οµάδα που έχει βάλει τα
περισσότερα τέρµατα (η καλύτερη επίθεση).
ε΄
Εάν υπάρχει ακόµα ισοβαθµία γίνεται ο υπολογισµός των τερµάτων όπως στο
εδάφια γ΄ και δ΄, αλλά υπολογίζονται τώρα όλα τα παιχνίδια του οµίλου.
στ΄ Αν, παρ’ όλα αυτά υπάρχει ισοβαθµία, γίνεται κλήρωση.
ζ΄
Στην περίπτωση που σε όµιλο µετέχουν µόνο δύο οµάδες, στην περίπτωση που ο
αγώνας λήξει ισόπαλος ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι για να υπάρξει
κατάταξη.

4.8.4

Ποδόσφαιρο
Οι οµάδες κατατάσσονται σε πίνακα σύµφωνα µε τους βαθµούς που

α΄
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συγκέντρωσαν στους αγώνες του οµίλου που έλαβαν µέρος. Για κάθε νίκη παίρνουν
τρεις (3) βαθµούς, για κάθε ισοπαλία έναν (1) βαθµό και για κάθε ήττα κανέναν (0)
βαθµό.
β΄
Αν δύο οµάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθµούς υπολογίζεται ο µεταξύ τους
αγώνας.
γ΄
Αν το αποτέλεσµα του µεταξύ τους αγώνα είναι ισόπαλο λαµβάνεται υπόψη για
κάθε οµάδα κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των τερµάτων που πέτυχε σε όλους
τους αγώνες στον όµιλο που συµµετείχε και παρονοµαστή το άθροισµα των τερµάτων
που δέχτηκε στους ίδιους αγώνες. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο κλάσµα, όταν
τα κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα.
δ΄
Αν περισσότερες από δύο οµάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθµούς λαµβάνεται υπόψη για κάθε οµάδα κλάσµα που έχει αριθµητή το άθροισµα των τερµάτων που
πέτυχε σε όλους τους αγώνες στον όµιλο που συµµετείχε και παρονοµαστή το άθροισµα
των τερµάτων που δέχτηκε στους ίδιους αγώνες. Προηγείται η οµάδα µε το µεγαλύτερο
κλάσµα, όταν τα κλάσµατα αυτά γίνουν οµώνυµα
ε΄
Αν παρ΄ όλα τα παραπάνω δεν έχουν ξεχωρίσει οι οµάδες γίνεται κλήρωση.
στ΄ Στην περίπτωση που σε όµιλο µετέχουν µόνο δύο οµάδες, στην περίπτωση που ο
αγώνας λήξει ισόπαλος ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι για να υπάρξει
κατάταξη.
4.9

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

4.9.1

Κλασσικός Αθλητισµός

4.9.1.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε Λύκειο µετέχει µε δύο [ 2 ] µαθητές - µαθήτριες σε κάθε αγώνισµα οι
οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιµασία του κάθε σχολείου µε βάση τον
πίνακα 4.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει και τρίτος µαθητής ή µαθήτρια κατά αγώνισµα εφόσον
έχει συµπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες ή τους αγώνες Εφήβων - Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά
το προηγούµενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συµµετοχής για αγώνες νοµού όπου
προβλέπονται.
Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισµα υπάρχουν από ένα σχολείο
περισσότερες συµµετοχές από τις προβλεπόµενες, η Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωµα να
εγκρίνει µέχρι δύο (2) επιπλέον συµµετοχές µετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου
στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών που θα συµµετάσχουν στο
αγώνισµα αυτό.
Οι µαθητές των συνθέτων αγωνισµάτων (Οκτάθλου µαθητών και Επτάθλου
µαθητριών) προκρίνονται απευθείας στους αγώνες της Β΄ Φάσης.
Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο ηµέρες µαζί µε τους αγώνες Γυµνασίων.

4.9.1.2

Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο οµίλους. Οι αγώνες διεξάγονται, σε κάθε όµιλο, τις
ηµεροµηνίες και στο στάδιο που ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Στο ίδιο στάδιο, τις ίδιες
ή συνεχόµενες ηµέρες, ανάλογα µε την προκήρυξη, διεξάγονται και οι αγώνες
Γυµνασίων.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας που υπάγονται σε κάθε όµιλο
αναφέρονται στον πίνακα 5.
Μετέχουν στο κάθε αγώνισµα οι δύο πρώτοι νικητές µαθητές - µαθήτριες των
αγώνων Α΄ Φάσης, εφόσον έχουν υπερβεί τα όρια πρόκρισης του πίνακα 6, καθώς και
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οι αθλητές του οκτάθλου και οι αθλήτριες του επτάθλου.
Πίνακας 4ος
Πίνακας Αγωνισµάτων Κλασσικού Αθλητισµού Λυκείου
και όρια για συµµετοχή στην Α΄ Φάση
Αγωνίσµατα
100 µ.
200 µ.
400 µ
800 µ.
1.500 µ.
3.000 µ.
100 µ. εµπόδια
110 µ. εµπόδια
400 µ. εµπόδια
2.000 µ. φυσ. εµπ.
5.000 µ. βάδην
10.000 µ. βάδην
Μήκος
Τριπλούν
Ύψος
Επί κοντώ
Σφαίρα
∆ίσκος
Ακόντιο
Σφύρα
Έπταθλο
Όκταθλο

Αγόρια
Ταρτάν
Χώµα
12΄΄ 20
12΄΄ 30
24΄΄ 80
25΄΄ 00
55΄΄ 60
56΄΄ 00
2΄ 13΄΄ 00
2΄ 15΄΄ 00
4΄ 35΄΄ 00
4΄ 40΄΄ 00
9΄ 50΄΄ 00
10΄ 00΄΄ 00
18΄΄ 30
1΄ 04΄΄ 60
7΄ 50΄΄ 00
61΄ 00΄΄ 00
6,00 µ.
12,00 µ.
1,70 µ.
3,10 µ.
11,00 µ.
30,00 µ.
33,00 µ.
35,00 µ.

18΄΄ 50
1΄ 05΄΄ 60
8΄ 00΄΄ 00
61΄ 30΄΄ 00
5,90 µ.
11,80 µ.
1,65 µ.
3,00 µ.
11,00 µ.
30,00 µ.
32,00 µ.
35,00 µ.

Κορίτσια
Ταρτάν
Χώµα
13΄΄ 80
13΄΄ 90
29΄΄ 50
29΄΄ 70
1΄ 06΄΄ 60
1΄ 07΄΄ 00
2΄ 40΄΄ 00
2΄ 42΄΄ 00
6΄ 05΄΄ 00
6΄ 10΄΄ 00
13΄ 30΄΄ 00
13΄ 40΄΄ 00
19΄΄ 00
19΄΄ 20
1΄ 14΄΄ 60

1΄ 15΄΄ 00

32΄ 30΄΄ 00

32΄ 45΄΄ 00

4,80 µ.
10,00 µ.
1,45 µ.
2,40 µ.
8,60 µ.
28,00 µ.
28,00 µ.
26,00 µ.
* 3.650 β.

4,70 µ.
9,80 µ.
1,40 µ.
2,30 µ.
8,60 µ.
28,00 µ.
28,00 µ.
26,00 µ.
* 3.550 β.

* 4.400 β.
* 4.300 β.
* Προκρίνονται απευθείας στην Β΄ Φάση

Πίνακας 5ος
Όµιλοι Κλασσικού Αθλητισµού στην Β΄ Φάση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1ος Όµιλος
Αθηνών Α΄
16
Αθηνών Β΄
17
Αθηνών Γ΄
18
Αθηνών ∆΄
19
Αιτωλοακαρνανίας
20
Αργολίδας
21
Αρκαδίας
22
Αττικής Ανατολικής
23
Αττικής ∆υτικής
24
Αχαΐας
25
Βοιωτίας
26
∆ωδεκανήσων
27
Ευβοίας
28
Ζακύνθου
29
Ηλείας
30

Ηρακλείου
Κεφαλληνίας
Κυκλάδων
Κορινθίας
Λακωνίας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μεσσηνίας
Πειραιά
Ρεθύµνου
Σάµου
Φωκίδας
Χανίων
Χίου
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2ος Όµιλος
Άρτας
16
Γρεβενών
17
∆ράµας
18
Έβρου
19
Ευρυτανίας
20
Ηµαθίας
21
Θεσπρωτίας
22
Θεσσαλονίκης Αν.
23
Θεσσαλονίκης ∆.
24
Ιωαννίνων
25
Καβάλας
26
Καρδίτσας
27
Καστοριάς
28
Κέρκυρας
Κιλκίς

Κοζάνης
Λάρισας
Μαγνησίας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Πρέβεζας
Ροδόπης
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Χαλκιδικής

Στους αγώνες αυτούς µπορούν να λάβουν µέρος σαν υπεράριθµοι µαθητές /
µαθήτριες - αθλητές / αθλήτριες που δεν έλαβαν µέρος στους αγώνες Α΄ φάσης
(∆ιεύθυνσης) οι οποίοι :
α΄
Μετείχαν µε Εθνική Οµάδα σε διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό την
ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων Α΄ φάσης της ∆ιεύθυνσής τους. Για την συµµετοχή
τους απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
β΄
Αθλητές / αθλήτριες – µαθητές / µαθήτριες Λυκείου που δεν µπορούσαν λόγω
τραυµατισµού να λάβουν µέρος στους αγώνες Α΄ φάσης, εφόσον κατά το προηγούµενο
έτος κατέκτησαν, στο ίδιο αγώνισµα, πρώτη (1η) έως έκτη (6η) θέση στους
Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες µαθητών Λυκείου ή στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
Στίβου Εφήβων – Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων.17 Για την συµµετοχή τους
απαιτείται όσον αφορά τον τραυµατισµό βεβαίωση από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα,
όσον αφορά δε την νίκη επίδειξη των επισήµων αποτελεσµάτων αγώνων του Υπ.Ε.Π.Θ.
ή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
∆ίνεται η ευχέρεια συµµετοχής και τρίτου αθλητή ή αθλήτριας λόγω καλής
επίδοσης µετά από έγκαιρη αίτηση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
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Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για
τους αγώνες αυτούς, µαζί µε τους αγώνες Γυµνασίων.
Μετέχουν σε κάθε αγώνισµα :
Οι δύο πρώτοι αθλητές και οι δύο πρώτες αθλήτριες κάθε οµίλου της Β΄ φάσης
(πίνακας 5), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 6.
Οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις τρεις ( 3 ) καλύτερες επιδόσεις από
όλους τους οµίλους της δεύτερης φάσης (πίνακας 5) µετά τους δύο πρώτους (που έχουν
προκριθεί λόγω κατάταξης), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 6.
Ένας - µία ( 1 ) αθλητής - αθλήτρια από την Κύπρο.
Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισµα προκρίνονται να συµµετάσχουν έξι (6)
ή λιγότεροι αθλητές ή αθλήτριες µη υπολογιζόµενων των αθλητών ή αθλητριών από την
Κύπρο, λόγω του ότι σε κάποιον όµιλο δεν υπερέβησαν το όριο του πίνακα 6,
προκρίνονται από τον άλλο όµιλο τόσοι αθλητές ή αθλήτριες, που έχουν υπερβεί το
όριο αυτό, ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των µετεχόντων.
Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρόκριση αθλητή ή αθλήτριας όσο
και για την υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου του πίνακα 6, υπολογίζεται µόνο η
επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά την Β΄ Φάση στον τελικό ή σε τελικές σειρές.
Επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί κατά την Α΄ Φάση και σε προκριµατικό αγώνα ή αγώνα
επιλογής της Β΄ Φάσης δεν λαµβάνονται υπόψη.
Οι καταστάσεις των µαθητών και µαθητριών που θα λάβουν µέρος στους αγώνες
της φάσης αυτής, συντάσσονται από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.,
σύµφωνα µε την κατάταξη και επίδοση των µαθητών και µαθητριών στους αγώνες Β΄
Φάσης όλων των οµίλων.

4.9.1.4

Αγωνόδικες Επιτροπές
Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει αναλάβει την
διοργάνωση των αγώνων. Απαρτίζονται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά
προτίµηση επισήµων κριτών από αυτούς που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση. Στους αγώνες
Β΄ Φάσης στην αγωνόδικη επιτροπή µετέχει και από ένας κριτής, καθηγητής Φ.Α. από

17
18

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 7 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως τροποποιήθηκε µε την § 7 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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Πίνακας 6ος
Πίνακας Αγωνισµάτων Κλασσικού Αθλητισµού Λυκείου
και όρια για συµµετοχή στην Β΄ Φάση και στην Γ΄ Φάση

Αγωνίσµατα

100 µ.
200 µ.
400 µ
800 µ.
1.500 µ.
3.000 µ.
100 µ. εµποδ.
110 µ. εµποδ.
400 µ. εµποδ.
2.000 µ. φυσ. εµπ.
5.000 µ. βάδην
10.000 µ. βάδην
Μήκος
Τριπλούν
Ύψος
Επι κοντώ
Σφαίρα
∆ίσκος
Ακόντιο
Σφύρα
Έπταθλο
Όκταθλο

Ταρτάν
Ηλεκτρον.
Χρονοµ.
11΄΄ 74
23΄΄ 54
53΄΄ 14
2΄ 05΄΄ 00
4΄ 22΄΄ 00
9΄ 30΄΄ 00

Αγόρια
Ταρτάν
Χρονοµ.
Χειρός
11΄΄ 50
23΄΄ 30
53΄΄ 00
2΄ 05΄΄ 00
4΄ 22΄΄ 00
9΄ 30΄΄ 00

Χώµα
Χρονοµ.
Χειρός
11΄΄ 60
23΄΄ 50
53΄΄ 20
2΄ 06΄΄ 50
4΄ 26΄΄ 00
9΄ 40΄΄ 00

16΄΄ 54
1΄ 00΄΄ 64
6΄ 50΄΄ 00

16΄΄ 30
1΄ 00΄΄ 50
6΄ 50΄΄ 00

16΄΄ 50
1΄ 00΄΄ 90
7΄ 00΄΄ 00

55΄ 00΄΄ 00
6,20 µ.
12,80 µ.
1,86 µ.
3,80 µ.
13,80 µ.
40,00 µ.
50,00 µ.
48,00 µ.

55΄ 00΄΄ 00
6,20 µ.
12,80 µ.
1,86 µ.
3,80 µ.
13,80 µ.
40,00 µ.
50,00 µ.
48,00 µ.

55΄ 30΄΄ 00
6,10 µ.
12,60 µ.
1,84 µ.
3,70 µ.
13,80 µ.
40,00 µ.
49,50 µ.
48,00 µ.

4.400 β.

4.400 β.

4.300 β.

Ταρτάν
Ηλεκτρον.
Χρονοµ.
13΄΄ 04
27΄΄ 04
1΄ 03΄΄ 14
2΄ 28΄΄ 00
5΄ 12΄΄ 00
12΄ 00΄΄ 00
16΄΄ 64

Κορίτσια
Ταρτάν
Χρονοµ.
Χειρός
12΄΄ 80
26΄΄ 80
1΄ 03΄΄ 00
2΄ 28΄΄ 00
5΄ 12΄΄ 00
12΄ 00΄΄ 00
16΄΄ 40

Χώµα
Χρονοµ.
Χειρός
12΄΄ 90
27΄΄ 00
1΄ 03΄΄ 40
2΄ 30΄΄ 00
5΄ 16΄΄ 00
12΄ 10΄΄ 00
16΄΄ 60

1΄ 12΄΄ 14

1΄ 12΄΄ 00

1΄ 12΄΄ 50

30΄ 00΄΄ 00

30΄ 00΄΄ 00

30΄ 30΄΄ 00

5,10 µ.
10,80 µ.
1,55 µ.
2,80 µ.
10,60 µ.
32,00 µ.
35,00 µ.
38,00 µ.
3.650 β.

5,10 µ.
10,80 µ.
1,55 µ.
2,80 µ.
10,60 µ.
32,00 µ.
35,00 µ.
38,00 µ.
3.650 β.

5,00 µ.
10,70 µ.
1,53 µ.
2,70 µ.
10,60 µ.
32,00 µ.
35,00 µ.
38,00 µ.
3.550 β.

κάθε νοµό που λαµβάνει µέρος και που προτείνεται από την Ο.Ε.Σ.Α. της ∆ιεύθυνσής
του.
Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από :
α΄
Αλυτάρχη ( 1 )
β΄
Γυµνασίαρχο ( 1 )
γ΄
Αφέτες ( 2 )
δ΄
Γραµµατεία ( 3 )
ε΄
Εφόρους (5) [ ∆ρόµων, Αλµάτων, Ρίψεων, Τάξεως, Χρονοµετρών.]
στ΄ Κριτές [ Άφιξης, Στροφών, Αλµάτων, Ρίψεων, Βάδην.] (Κατά την κρίση
των Ο.Ε.Σ.Α.)
ζ΄
Χρονοµέτρες (Κατά τη κρίση των Ο.Ε.Σ.Α.)
Σηµείωση : Οι αγωνόδικες επιτροπές δεν θα υπερβαίνουν τα σαράντα πέντε (45) άτοµα
για τους αγώνες της Α΄ Φάσης και τα πενήντα πέντε (55) άτοµα για τους αγώνες της Β΄
Φάσης. Στους αγώνες της Β΄ και Γ΄ Φάσης θα προστεθούν οι χειριστές του "Φώτο
Φίνις" και στους αγώνες Γ΄ Φάσης οι Ανεµοµέτρες.
4.9.2

∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους

4.9.2.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε Λύκειο µετέχει µε οµάδα πέντε (5) µαθητών και οµάδα πέντε (5)
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µαθητριών.
Οι αποστάσεις στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες ορίζονται :
 Για τα αγόρια 4.000 µ.
 Για τα κορίτσια 3.000 µ.
Οι αγώνες διοργανώνονται σε µία ηµέρα µαζί µε τους αγώνες Γυµνασίων. Οι
µαθητές και µαθήτριες εκτός από την ατοµική τους κατάταξη βαθµολογούνται και για
την απονοµή οµαδικού επάθλου στο κάθε αγώνισµα. Για την βαθµολογία υπολογίζεται
η κατάταξη των τεσσάρων (4) πρώτων µαθητών του κάθε σχολείου.
Στις ∆ιευθύνσεις Λέσβου, Σάµου και Κεφαλληνίας δίδεται η ευχέρεια οι αγώνες
να γίνουν σε δύο οµίλους, ενώ στις ∆ιευθύνσεις Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσων σε τρεις
οµίλους. Ο καθορισµός των οµίλων και τα σχολεία που θα συµµετέχουν σε κάθε όµιλο
θα καθοριστούν από τις Ο.Ε.Σ.Α. αφού ληφθούν υπόψη οι συγκοινωνιακές και άλλες
συνθήκες. Θα πρέπει να ληφθεί φροντίδα ώστε οι αγώνες να µην γίνουν συγχρόνως σε
όλους τους οµίλους ώστε οι πρώτοι αθλητές των οµίλων σε κάθε αγώνισµα (µόνο στο
ατοµικό) να λάβουν µέρος µε τον τελευταίο (χρονικά) όµιλο για να ανακηρυχθούν οι
πρωταθλητές που θα λάβουν µέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες.
4.9.2.2

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες διοργανώνονται σε µία ηµέρα µαζί µε τους αγώνες Γυµνασίων.
Μετέχουν ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια των αγώνων της Α΄ φάσης και
δύο αθλητές - αθλήτριες κατά αγώνισµα από την Κύπρο. ∆ίνεται η δυνατότητα και
στον δεύτερο νικητή και δεύτερη νικήτρια από κάθε νοµό, εφόσον έχει συµπεριληφθεί
στην εξάδα των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ∆ρόµου σε Ανώµαλο Έδαφος του
προηγουµένου έτους.
Σε περίπτωση αδυναµίας του πρώτου / πρώτης αθλητή / αθλήτριας να λάβει µέρος
στην Γ΄ Φάση των αγώνων, αυτός / αυτή είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τον
επόµενο στην κατάταξη αθλητή - αθλήτρια.

4.9.2.3

Αγωνόδικες Επιτροπές
Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει αναλάβει την
διοργάνωση των αγώνων από καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά προτίµηση επισήµων
κριτών από αυτούς που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση.
Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από :
α΄
Αλυτάρχη ( 1 )
β΄
Γυµνασίαρχο ( 1 )
γ΄
Εφόρους ( 2 ) [ ∆ρόµων, Τάξεως ]
δ΄
Αφέτη ( 1 )
ε΄
Γραµµατεία ( 2 )
στ΄ Κριτές διαδροµής - Κριτές τερµατισµού - Κριτές χοάνης - Χρονοµέτρες Σηµειωτές χρόνου : Κατά την κρίση των Ο.Ε.Σ.Α. µε όσο το δυνατόν
περισσότερους κριτές διαδροµής.
Σηµείωση: Οι αγωνόδικες επιτροπές δεν θα υπερβαίνουν τα είκοσι (20) άτοµα
για αγώνες Α΄ Φάσης και τα τριάντα (30) για την Γ’ (τελική) Φάση.

4.9.3

Κολύµβηση

4.9.3.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε Λύκειο µετέχει µε δύο [ 2 ] µαθητές - µαθήτριες σε κάθε αγώνισµα
εφόσον πετύχουν τα όρια συµµετοχής για αγώνες νοµού. (Πίνακας 7)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει και τρίτος µαθητής ή µαθήτρια κατά αγώνισµα εφόσον
έχει συµπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς
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Αγώνες ή τους αγώνες
Νέων – Νεανίδων ή Παίδων
Πίνακας 7ος
Κορασίδων της ΚολυµβηΑγωνίσµατα Κολύµβησης Λυκείου
και όρια για συµµετοχή στην Α΄ Φάση και στην Β΄
τικής Οµοσπονδίας ΕλλάΦάση
δος κατά το προηγούµενο
έτος και έχει πετύχει τα
Αγωνίσµατα
Αγόρια
Κορίτσια
όρια συµµετοχής για τους
50 µ. Ελεύθερο
29΄΄ 00
32΄΄ 00
αγώνες της Φάσης αυτής. 19
100 µ. Ελεύθερο
1΄ 04΄΄ 50
1΄ 11΄΄ 00
Στην περίπτωση που
100 µ. Πρόσθιο
1΄ 20΄΄ 00
1΄ 34΄΄ 00
για το ίδιο αγώνισµα
100 µ. Ύπτιο
1΄ 14΄΄ 50
1΄ 20΄΄ 50
υπάρχουν από ένα σχολείο
100 µ. Πεταλούδα
1΄ 09΄΄ 50
1΄ 13΄΄ 00
περισσότερες συµµετοχές
200 µ. Ελεύθερο
2΄ 21΄΄ 00
2΄ 33΄΄ 00
από τις προβλεπόµενες, η
200 µ. Πρόσθιο
2΄ 52΄΄ 00
3΄ 20΄΄ 00
Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωµα
200 µ. Ύπτιο
2΄ 40΄΄ 00
2΄ 50΄΄ 00
200 µ. Πεταλούδα
2΄ 31΄΄ 00
2΄ 48΄΄ 00
να εγκρίνει µέχρι δύο (2)
200
µ.
Μικτή
Ατοµική
2΄
38΄΄
00
2΄ 54΄΄ 00
επιπλέον συµµετοχές µετά
400 µ. Ελεύθερο
4΄ 55΄΄ 00
5΄ 16΄΄ 00
από έγγραφη αίτηση του
400
µ.
Μικτή
Ατοµική
5΄
35΄΄
00
6΄ 05΄΄ 00
σχολείου στην οποία θα
800
µ.
Ελεύθερο
10΄
45΄΄ 00
αναφέρονται οι επιδόσεις
1.500 µ. Ελεύθερο
19΄ 40΄΄ 00
όλων των αθλητών που θα
συµµετάσχουν στο αγώνισµα αυτό.
Οι αγώνες διεξάγονται σε µία ηµέρα.
4.9.3.2

Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται για κάθε όµιλο την ίδια ηµέρα στο κολυµβητήριο που
ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας που υπάγονται σε κάθε
όµιλο αναφέρονται στον πίνακα 8.
Μετέχουν στο κάθε αγώνισµα οι δύο πρώτοι νικητές µαθητές - µαθήτριες των
αγώνων Α΄ Φάσης εφόσον έχουν υπερβεί τα όρια πρόκρισης του πίνακα 7.
Ειδικά για τις ∆ιευθύνσεις Αθηνών Α΄, Αθηνών Β΄, Αθηνών Γ΄, Αθηνών ∆΄,
Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και
∆υτικής Θεσσαλονίκης, µετέχουν οι τέσσερις πρώτοι νικητές µαθητές – µαθήτριες των
αγώνων Α΄ Φάσης εφόσον έχουν υπερβεί τα όρια πρόκρισης του πίνακα 7.
Στους αγώνες αυτούς µπορούν να λάβουν µέρος σαν υπεράριθµοι µαθητές /
µαθήτριες - αθλητές / αθλήτριες που δεν έλαβαν µέρος στους αγώνες Α΄ φάσης
(∆ιεύθυνσης) οι οποίοι :
α΄
Μετείχαν µε Εθνική Οµάδα σε διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό την
ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων Α΄ φάσης της ∆ιεύθυνσής τους. Για την συµµετοχή
τους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος.
β΄
Αθλητές / αθλήτριες – µαθητές / µαθήτριες Λυκείου που δεν µπορούσαν λόγω
τραυµατισµού να λάβουν µέρος στους αγώνες Α΄ φάσης, εφόσον κατά το προηγούµενο
έτος κατέκτησαν, στο ίδιο αγώνισµα, πρώτη (1η) έως έκτη (6η) θέση στους
Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες µαθητών Λυκείου ή στους Πανελλήνιους
Κολυµβητικούς Αγώνες κατηγορίας Νέων – Νεανίδων ή Παίδων – Κορασίδων. Για την
συµµετοχή τους απαιτείται, όσον αφορά τον τραυµατισµό, βεβαίωση από κρατικό
νοσηλευτικό ίδρυµα, όσον αφορά δε την νίκη επίδειξη των επισήµων αποτελεσµάτων
αγώνων του Υπ.Ε.Π.Θ. ή της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος.
Η διεξαγωγή των αγωνισµάτων σε αυτή την φάση γίνεται µε τελικές σειρές και η

19

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 8 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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Πίνακας 8ος
Όµιλοι Κολύµβησης στην Β΄ Φάση
1ος Όµιλος
∆ράµας
Έβρου
Ηµαθίας
Θεσσαλονίκης Αν.
Θεσσαλονίκης ∆.
Καβάλας
Καστοριάς
Κιλκίς
Ξάνθης

2ος Όµιλος
Γρεβενών
Ευρυτανίας
Καρδίτσας
Κοζάνης
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Φθιώτιδας

3ος Όµιλος
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαϊας
Ζακύνθου
Ηλείας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων

4ος Όµιλος
Αθηνών Α΄
Αθηνών Β΄
Αθηνών Γ΄
Αθηνών ∆΄
Αττικής Ανατολ.
Αττικής ∆υτικής
Βοιωτίας
∆ωδεκανήσων
Ευβοίας

5ος Όµιλος
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων

κατάταξη σύµφωνα µε την επίδοση.
4.9.3.3

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Μετέχουν σε κάθε αγώνισµα οι δέκα πέντε ( 15 ) αθλητές - αθλήτριες που
πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις κατά τους αγώνες κολύµβησης Β΄ φάσης Λυκείων
εφόσον έχουν υπερβεί τα όρια πρόκρισης του πίνακα 7.
Ακόµη µετέχουν ένας αθλητής - µία αθλήτρια σε κάθε αγώνισµα από την Κύπρο.
Οι καταστάσεις των µαθητών και µαθητριών που θα λάβουν µέρος στους αγώνες
της φάσης αυτής, συντάσσονται από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.,
σύµφωνα µε την επίδοση των µαθητών και µαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης όλων
των οµίλων.

4.9.3.4

Αγωνόδικες Επιτροπές
Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει αναλάβει την
διοργάνωση των αγώνων από καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά προτίµηση επισήµων
κριτών από αυτούς που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση.
Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από :
α΄
Αλυτάρχη ( 1 )
β΄
Εφόρους ( 3 ) [ Κριτών, Χρονοµετρών, Τάξεως.]
γ΄
Χρονοµέτρες ( 1 για κάθε διαδροµή )
δ΄
Κριτές στροφών ( 1 για κάθε δύο διαδροµές )
ε΄
Κριτές ορθής κολύµβησης ( 2 )
στ΄ Αφέτη ( 1 )
ζ΄
Κριτή ανάσχεσης ( 1 )
η΄
Κριτή άφιξης ( 1 )
θ΄
Γραµµατεία ( 3 )
Σηµείωση: Στους αγώνες Β΄ και Γ΄ Φάσης µετέχουν υποχρεωτικά και οι
χειριστές της ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης.

4.9.4

Ενόργανη Γυµναστική

4.9.4.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε Λύκειο µετέχει µε όσους αθλητές - αθλήτριες ασχολούνται µε το άθληµα
και έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1
της παρούσης Απόφασης.
Λόγω µικρής συµµετοχής, οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο οµίλους :
Στον Βόρειο Όµιλο, που οι αγώνες θα διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή της
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Θεσσαλονίκης, θα µετέχουν οι ∆ιευθύνσεις των γεωγραφικών διαµερισµάτων
Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας.
Την διοργάνωση θα αναλαµβάνουν εκ
περιτροπής οι Ο.Ε.Σ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ∆υτικής Θεσσαλονίκης.
Στον Νότιο Όµιλο, που οι αγώνες θα διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών, θα µετέχουν οι ∆ιευθύνσεις των γεωγραφικών διαµερισµάτων Στερεάς
Ελλάδας, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Νησιών. Την διοργάνωση θα αναλαµβάνουν εκ
περιτροπής οι Ο.Ε.Σ.Α. Αθηνών Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής
και Πειραιά.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε
Πίνακας 9ος
συνεργασία µε τις Τοπικές ΕπιΑγωνίσµατα
Ενόργανης Γυµναστικής
τροπές της Ελληνικής Γυµναστικής
Οµοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) µε βάση τον
Αγόρια
Κορίτσια
διεθνή κώδικα F.I.G.
Σύνθετο Ατοµικό
Σύνθετο Ατοµικό
Τα αποτελέσµατα των αγώΑσκήσεις εδάφους
Άλµα ίππου
νων αυτών θα εξάγονται ξεχωριστά
Ίππος µε λαβές
Ασύµµετροι ζυγοί
για κάθε ∆ιεύθυνση που θα λαµβάΚρίκοι
∆οκός ισορροπίας
νει µέρος.
Άλµα ίππου
Ασκήσεις εδάφους
Τα αγωνίσµατα αναφέρονται
∆ίζυγο
στον πίνακα 9.
Μονόζυγο
∆ιεξάγεται αγώνας στο Σύνθετο Ατοµικό. Νικητές ανακηρύσσονται σε κάθε όργανο και στο σύνολο των οργάνων (Σύνθετο Ατοµικό).
Σε περίπτωση που σε κάποια Ο.Ε.Σ.Α., µη περιλαµβανοµένων των εννέα (9)
Ο.Ε.Σ.Α. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περισσότερες από είκοσι (20)
συµµετοχές µαθητών και µαθητριών Λυκείου και Γυµνασίου, µετά από πρόταση της
Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., είναι δυνατόν οι αγώνες Α΄ Φάσης να διεξαχθούν
στην έδρα της Ο.Ε.Σ.Α. εφόσον η δαπάνη διοργάνωσης είναι µικρότερη από την
δαπάνη µετακίνησης – διαµονής – διατροφής των αθλητών και συνοδών στον τόπο που
έχει ορισθεί να διεξαχθούν οι αγώνες. 20

4.9.4.2

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Προκρίνονται για να συµµετάσχουν στην Φάση αυτή οι µαθητές που σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα της Α΄ Φάσης, πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Βαθµολογία τουλάχιστον 70% του άριστα στον αγώνα Νο 1. (Σύνθετο ατοµικό)

Βαθµολογία τουλάχιστον 90% του άριστα σε δύο (2) όργανα για τις µαθήτριες και
σε τρία (3) όργανα για τους µαθητές.

Απαιτήσεις αγώνα Νο 1 : 3C, 3B, 4A για µαθητές και µαθήτριες (χωρίς ειδικές
απαιτήσεις)
Επίσης στους αγώνες αυτούς µετέχουν µαθητές και µαθήτριες από την Κύπρο.
∆ιεξάγεται αγώνας στο Σύνθετο Ατοµικό. Νικητές ανακηρύσσονται σε κάθε
όργανο και στο σύνολο των οργάνων (Σύνθετο Ατοµικό).

4.9.4.3

Αγωνόδικες Επιτροπές
Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει αναλάβει την
διοργάνωση των αγώνων από καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά προτίµηση επισήµων
κριτών από αυτούς που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση ή αν δεν επαρκούν σε γειτονικές
∆ιευθύνσεις.
Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον από :

20
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α΄
Αλυτάρχη ( 1 )
β΄
Πρόεδρους Κριτών ( 2 ) [Έναν άνδρα και µία γυναίκα.]
γ΄
Γραµµατεία ( 1 )
δ΄
Κριτές ( 8 ) [Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες]
Οι κριτές των αγωνισµάτων µαθητών δεν µπορούν να κρίνουν αγωνίσµατα των
µαθητριών και αντιθέτως. Ανάλογα µε τις συµµετοχές ο αριθµός των κριτών είναι
δυνατόν να αυξηθεί αλλά δεν θα υπερβαίνει τα δεκαέξι (16) άτοµα για τις µαθήτριες και
τα είκοσι τέσσερα (24) άτοµα για τους µαθητές. Η Γραµµατεία, ανάλογα µε τις
συµµετοχές είναι δυνατόν να αυξηθεί, αλλά δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα.
4.9.5

Αντισφαίριση

4.9.5.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε σχολείο λαµβάνει µέρος µε δύο µαθητές και δύο µαθήτριες. Σε
περίπτωση που σε σχολείο φοιτούν περισσότεροι από δύο αξιολογηµένοι στο άθληµα
αυτό µαθητές ή µαθήτριες, στην ισχύουσα το έτος διεξαγωγής των αγώνων Εθνική
Κατάταξη (µέχρι 18 ετών ή µέχρι 16 ετών), µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι αθλητές
που είναι αξιολογηµένοι σε µία από τις προαναφερθείσες Εθνικές Κατατάξεις,
Οι αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα µε τις συµµετοχές σε µία ή δύο ηµέρες.21
Αγώνες θα διεξαχθούν µόνο στο απλό µαθητών και απλό µαθητριών. Θα ισχύσει
ταµπλό των δεκαέξι (16) ή τριάντα δύο (32) ή εξήντα τεσσάρων (64) παικτών ανάλογα
µε τις συµµετοχές. Στην περίπτωση που ισχύσει το ταµπλό των 16 θα γίνει
τοποθέτηση το πολύ µέχρι τεσσάρων (4) αθλητών και στην περίπτωση που ισχύσει το
ταµπλό των 32 ή 64 θα γίνει τοποθέτηση το πολύ µέχρι οκτώ (8) αθλητών σύµφωνα µε
την Εθνική Κατάταξή τους στην κατηγορία των 18 ετών.
Αν δεν υπάρχουν τόσοι αθλητές στην Εθνική Κατάταξη των 18 ετών οι θέσεις
που αποµένουν θα συµπληρωθούν µε αθλητές της Εθνικής Κατάταξης των 16 ετών. Οι
υπόλοιπες θέσεις θα συµπληρωθούν µε κλήρωση που θα διεξαχθεί δηµοσία πριν από
την έναρξη των αγώνων.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες συµµετοχές από τις προβλεπόµενες
θέσεις στο ταµπλό θα διεξαχθούν προκριµατικοί αγώνες τόσοι όσοι είναι απαραίτητοι
ώστε να µείνουν 16, 32 ή 64 αθλητές - αθλήτριες. Τα ζευγάρια στους προκριµατικούς
αγώνες θα ορισθούν και αυτά µετά από δηµόσια κλήρωση στην οποία δεν θα µετέχουν
οι αθλητές που θα είναι τοποθετηµένοι στο ταµπλό.
Παράδειγµα: Συµµετοχή 39 αθλητών σε ταµπλό των 32:
Θα διεξαχθούν 39 – 32 = 7 προκριµατικοί αγώνες.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα εννέα (9) games και σε περίπτωση ισοπαλίας 8 – 8
θα διεξαχθεί tie – brake των επτά (7) νικηφόρων πόντων µε διαφορά δύο (2) πόντους.

4.9.5.2

Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε οκτώ (8) οµίλους. Στον κάθε όµιλο µετέχουν
∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα 10.
Η Ο.Ε.Σ.Α. που θα αναλάβει την διοργάνωση του κάθε οµίλου ορίζεται κάθε
χρόνο από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι µία από τις Ο.Ε.Σ.Α.
των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας που µετέχουν στον όµιλο. Οµοίως ορίζονται από
την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αγώνων.
Στους αγώνες αυτούς η κάθε ∆ιεύθυνση εκπροσωπείται από δύο (2) µαθητές –
αθλητές και δύο (2) µαθήτριες – αθλήτριες που κατέλαβαν στην 1η και 2η θέση στους
αγώνες Α΄ Φάσης. Οι αθλητές αυτοί και οι αθλήτριες αυτές θα αποτελέσουν τα
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Πίνακας 10ος
Όµιλοι Αντισφαίρισης στην Β΄ Φάση
1ος Όµιλος
∆ράµας
Έβρου
Θεσσαλονίκης Αν.
Καβάλας
Ξάνθης
Ροδόπης
Σερρών

2ος Όµιλος
Ηµαθίας
Θεσσαλονίκης ∆υτ.
Καστοριάς
Κιλκίς
Πέλλας
Πιερίας
Φλώρινας
Χαλκιδικής

3ος Όµιλος
Αιτωλοακαρνανίας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Κέρκυρας
Λευκάδας
Πρέβεζας

4ος Όµιλος
Γρεβενών
Ευρυτανίας
Καρδίτσας
Κοζάνης
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φωκίδας

5ος Όµιλος
Αθηνών Α΄
Αθηνών Β΄
Αθηνών ∆΄
Αττικής Ανατολ.
Βοιωτίας
Ευβοίας

6ος Όµιλος
Αθηνών Γ΄
Αττικής ∆υτικής
∆ωδεκανήσων
Κυκλάδων
Λέσβου
Πειραιά
Σάµου
Χίου

7ος Όµιλος
Αργολίδας
Αρκαδίας
Αχαϊας
Ζακύνθου
Ηλείας
Κεφαλληνίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας

8ος Όµιλος
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων

ζευγάρια στο διπλό.
Οι αγώνες στο απλό µαθητών και στο απλό µαθητριών θα διεξαχθούν µε ταµπλό
των οκτώ (8), δεκαέξι (16), τριάντα δύο (32) ή εξήντα τεσσάρων (64) παικτών ανάλογα
µε τις συµµετοχές. Στα ταµπλό του απλού θα γίνει τοποθέτηση το πολύ µέχρι
τεσσάρων (4) αθλητών σύµφωνα µε την Εθνική τους κατάταξη. Οι υπόλοιπες θέσεις θα
συµπληρωθούν µε κλήρωση πριν από τους αγώνες.
Οι αγώνες στο διπλό µαθητών και στο διπλό µαθητριών θα διεξαχθούν µε ταµπλό
των οκτώ (8), δεκαέξι (16), τριάντα δύο (32) ή εξήντα τεσσάρων (64) παικτών ανάλογα
µε τις συµµετοχές. Στα ταµπλό του διπλού δεν θα γίνει τοποθέτηση αλλά όλες οι θέσεις
θα συµπληρωθούν µε κλήρωση πριν από τους αγώνες.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα εννέα (9) games και σε περίπτωση ισοπαλίας 8 – 8
θα διεξαχθεί tie – brake των επτά (7) νικηφόρων πόντων µε δύο (2) πόντους διαφορά.
Οι αγώνες µεταξύ των τεσσάρων (4) αθλητών ή αθλητριών που θα αποµείνουν στο
απλό και οι αγώνες των δύο (2) ζευγαριών αθλητών ή αθλητριών που θα αποµείνουν
στο διπλό, θα διεξαχθούν στα δύο (2) νικηφόρα sets. Σε περίπτωση που κάποιο set
φθάσει να είναι 6 – 6 games θα διεξαχθεί tie – brake των επτά (7) νικηφόρων πόντων µε
δύο (2) πόντους διαφορά.
4.9.5.3

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
και σε συνεργασία µε την Ελληνική Φίλαθλο Οµοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.),
σε ηµεροµηνίες που θα ορίσει επίσης η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Στους αγώνες αυτούς µετέχουν οι δύο (2) αθλητές και αθλήτριες που κατέλαβαν
την 1η και 2η θέση στο απλό σε κάθε όµιλο και οι δύο (2) αθλητές και οι δύο (2)
αθλήτριες που κατέλαβαν την 1η θέση στο διπλό από κάθε όµιλο.
Οι αγώνες στο απλό µαθητών και στο απλό µαθητριών θα διεξαχθούν µε ταµπλό
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των δεκαέξι (16) παικτών και θα γίνει τοποθέτηση το πολύ µέχρι τεσσάρων (4) αθλητών
σύµφωνα µε την Εθνική τους κατάταξη. Οι υπόλοιπες θέσεις θα συµπληρωθούν µε
κλήρωση πριν από τους αγώνες.
Οι αγώνες στο διπλό µαθητών και στο διπλό µαθητριών θα διεξαχθούν µε ταµπλό
των οκτώ (8) ζευγαριών και θα γίνει τοποθέτηση το πολύ δύο (2) ζευγαριών. Οι
υπόλοιπες θέσεις θα συµπληρωθούν µε κλήρωση πριν από τους αγώνες.
Όλοι οι αγώνες, τόσο στο απλό όσο και στο διπλό, θα διεξαχθούν στα δύο (2)
νικηφόρα sets. Σε περίπτωση που κάποιο set φθάσει να είναι 6 – 6 games θα διεξαχθεί
tie – brake των επτά (7) νικηφόρων πόντων µε δύο (2) πόντους διαφορά.
Εκτός από τους αγώνες των ταµπλό, θα διεξαχθούν και µικροί τελικοί (µεταξύ
των ηττηµένων των ηµιτελικών) για κατάταξη αθλητών και ζευγαριών στην 3η και 4η
θέση.
4.9.5.4

∆ιαιτητές Αγώνων
Στους αγώνες της Α΄ Φάσης και Β΄ Φάσης, η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. και ο
επιδιαιτητής των αγώνων θα αποφασίσουν σε ποιους αγώνες πρέπει να ορισθούν
διαιτητές καθώς και που θα ορισθούν διαιτητές γραµµών.
Στους αγώνες Γ΄ Φάσης κάθε αγώνα διευθύνει ένας (1) διαιτητής. Στους τελικούς
και ηµιτελικούς αγώνες θα χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον δύο (2) διαιτητές γραµµών.
Οι διοργανωτές µπορούν κατά την κρίση τους να ορίσουν στους τελικούς και
ηµιτελικούς περισσότερους διαιτητές γραµµών και διαιτητές γραµµών σε όσους από
τους υπόλοιπους αγώνες κρίνουν απαραίτητους.

4.9.6

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

4.9.6.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί διοργανώνονται από την αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε
την Τοπική Επιτροπή της Ελληνικής Φιλάθλου Οµοσπονδίας Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.). Το κάθε Λύκειο λαµβάνει µέρος µε δύο (2) µαθητές και
δύο (2) µαθήτριες, εκτός αν στο σχολείο φοιτούν περισσότεροι από δύο (2) αθλητές
αξιολογηµένοι στον ισχύοντα, το έτος διεξαγωγής των αγώνων, ετήσιο πίνακα του
αθλήµατος. Στην περίπτωση αυτή µπορούν, µετά έγκριση της Ο.Ε.Σ.Α., να λάβουν
µέρος µέχρι και τέσσερις (4) µαθητές και τέσσερις (4) µαθήτριες.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο απλό µαθητών και στο απλό µαθητριών.
Θα ισχύσει το σύστηµα απλού αποκλεισµού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ) σε ταµπλό των
τεσσάρων (4), των οκτώ (8), δεκαέξι (16), τριάντα δύο (32), εξήντα τεσσάρων (64) ή
εκατόν είκοσι οκτώ (128) παικτών, ανάλογα µε την συµµετοχή των µαθητών και των
µαθητριών.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες συµµετοχές από τις προβλεπόµενες
θέσεις στο ταµπλό, θα διεξαχθούν προκριµατικοί αγώνες τόσοι, όσοι είναι απαραίτητοι
ώστε να µείνουν 4, 8, 16, 32, 64 ή 128 αθλητές – αθλήτριες. Τα ζευγάρια, στους
προκριµατικούς αγώνες, θα ορισθούν µε κλήρωση στην οποία δεν θα µετέχουν οι
αξιολογηµένοι παίκτες. Παράδειγµα : Με συµµετοχή 39 αθλητών σε ταµπλό των 32,
θα διεξαχθούν 39 – 32 = 7 προκριµατικοί αγώνες.
Οι αγώνες θα διεξάγονται στα πέντε (5) set (Τρία νικηφόρα).
Ανάλογα µε την συµµετοχή θα τοποθετηθούν οι αξιολογηµένοι παίκτες «φαβορί»
σύµφωνα µε τα παρακάτω :
α΄
Για συµµετοχές µέχρι τριάντα δύο (32), τέσσερις (4) αξιολογηµένοι
παίκτες
β΄
Για συµµετοχές από τριάντα τρεις (33) µέχρι εξήντα τέσσερις (64), οκτώ
(8) αξιολογηµένοι παίκτες.
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γ΄
Για συµµετοχές από εξήντα πέντε (65) και άνω, δεκαέξι (16)
αξιολογηµένοι παίκτες.
Η τοποθέτησή τους στο ταµπλό θα γίνει σύµφωνα µε τον ετήσιο πίνακα
αξιολόγησης ως εξής :
 Ο 1ος αξιολογηµένος παίκτης στην πάνω θέση του 1ου µισού του ταµπλό.
 Ο 2ος αξιολογηµένος παίκτης στην τελευταία θέση του 2ου µισού του ταµπλό.
 Οι 3ος και 4ος αξιολογηµένοι παίκτες, µε κλήρωση, στην τελευταία θέση του 1ου
µισού του ταµπλό και στην 1η θέση του 2ου µισού του ταµπλό.
 Οι 5ος µέχρι και 8ος αξιολογηµένοι παίκτες, µε κλήρωση, στην τελευταία θέση
των µονών τετάρτων και την πρώτη των ζυγών τετάρτων του ταµπλό.
 Οι 9ος µέχρι και 16ος αξιολογηµένοι παίκτες στην τελευταία θέση των µονών
ογδόων και στην πρώτη θέση των ζυγών ογδόων του ταµπλό.
 Οι υπόλοιπες θέσεις θα συµπληρωθούν µε κλήρωση.
Πίνακας 11ος
Θέσεις τοποθέτησης αξιολογηµένων παικτών στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Αξιολογ.
Θέσεις Ταµπλό
παίκτες
4
8
16
32
64
128
1ος
1η
1η
1η
1η
1η
1η
2ος
4η
8η
16η
32η
64η
128η
3ος - 4ος
2η - 3η 4η - 5η 8η - 9η
16η - 17η
32η - 33η
64η - 65η
5ος - 8ος
16η - 17η
32η - 33η
48η - 49η
96η - 97η
9ος - 16ος
16η - 17η
48η - 49η
80η - 81η
102η - 103η

Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε µαθητές – µαθήτριες του ιδίου σχολείου να
συναντηθούν µόνο στον τελικό και αν αυτό δεν είναι εφικτό να µη συναντηθούν στον
πρώτο αγώνα.
Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν δηµόσια πριν από την έναρξη των αγώνων.
4.9.6.2

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Τους αγώνες αυτούς θα διοργανώσουν η Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α., σε συνεργασία µε την Ελληνική Φίλαθλο Οµοσπονδία Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.). Στους αγώνες αυτούς θα λάβουν µέρος οι δύο (2)
πρώτοι αθλητές από κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο απλό και θα
αποτελέσουν και το ζευγάρι στο διπλό µαθητών καθώς και οι δύο (2) πρώτες αθλήτριες
από κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο απλό και θα αποτελέσουν το
ζευγάρι στο διπλό µαθητριών, αποκλειόµενης αντικατάστασης.
Στους αγώνες του απλού µαθητών και του απλού µαθητριών θα ισχύσει το
σύστηµα του απλού αποκλεισµού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταµπλό των 16, 32, 64, 128
ανάλογα µε την συµµετοχή. Στο ταµπλό θα γίνει τοποθέτηση αξιολογηµένων παικτών
βάσει του ετησίου πίνακα αξιολόγησης, όπως και στην Α΄ Φάση (βλέπε προηγούµενη
παράγραφο), ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα συµπληρωθούν µε κλήρωση. Θα καταβληθεί
προσπάθεια ώστε µαθητές – µαθήτριες της ίδιας ∆ιεύθυνσης να συναντηθούν στον
τελικό και αν αυτό δεν είναι εφικτό να µη συναντηθούν στον πρώτο αγώνα. Οι αγώνες
θα διεξαχθούν στα πέντε (5) set, (τρία νικηφόρα).
Στους αγώνες του διπλού µαθητών – διπλού µαθητριών θα ισχύσει το σύστηµα
του απλού αποκλεισµού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταµπλό 16, 32, 64 ανάλογα µε την
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συµµετοχή. Στο ταµπλό θα γίνει τοποθέτηση ζευγαριών που απαρτίζονται από
αξιολογηµένους παίκτες βάσει του ετησίου πίνακα αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή
προστίθενται οι θέσεις τους και καλύτερο είναι εκείνο το ζευγάρι που έχει το µικρότερο
άθροισµα και σε περίπτωση ισοβαθµίας αυτό που έχει την µικρότερη θέση. Σε
περίπτωση που παίκτης ή παίκτες ενός ζευγαριού δεν είναι αξιολογηµένοι τότε σαφώς
ορίζεται ότι µειονεκτεί έναντι ζευγαριού που παίκτης ή παίκτες του είναι
αξιολογηµένοι. Οι υπόλοιπες θέσεις θα συµπληρωθούν µε κλήρωση. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν στα πέντε (5) set, (Τρία νικηφόρα).
Εκτός από τους αγώνες των ταµπλό, θα διεξαχθούν και µικροί τελικοί (µεταξύ
των ηττηµένων των ηµιτελικών) για κατάταξη αθλητών και ζευγαριών στην 3η και 4η
θέση.
Ειδικά κατά τις χρονιές που διοργανώνονται διεθνείς αγώνες, λόγω του ότι οι
αθλητές που θα λάβουν µέρος στους αγώνες αυτούς πρέπει να είναι κατά ένα χρόνο
µικρότεροι από ό,τι στους Πανελληνίους, προκειµένου να συµπληρωθεί ο αριθµός των
αθλητών που θα λάβουν µέρος διεξάγονται αγώνες κατάταξης, αρχικά µεταξύ των
αθλητών που θα καταλάµβαναν τις θέσεις 5η έως 8η. Στους αγώνες αυτούς µετέχουν
από τους ηττηµένους αθλητές των προηµιτελικών όσοι έχουν την κατάλληλη ηλικία για
να λάβουν µέρος στους διεθνείς αγώνες. Αν και οι τέσσερις µπορούν, τότε αγωνίζονται
σε ζευγάρια όπως ακριβώς θα αγωνίζονταν αν είχαν νικήσει. Οι δύο νικητές των
αγώνων αυτών θα αγωνιστούν στην συνέχεια για τις θέσεις 5η και 6η, ενώ οι ηττηµένοι
θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7η και 8η. Αν µπορούν οι τρεις, ο αθλητής που το ζευγάρι
του κατά τα προηγούµενα δεν µπορεί να λάβει µέρος, προκρίνεται άνευ αγώνα. Στην
περίπτωση αυτή θα αγωνιστεί µε τον νικητή του άλλου ζευγαριού για την 1η
επιλαχούσα θέση. Αν µπορούν δύο αθλητές αγωνίζονται µεταξύ τους για την 1η και 2η
επιλαχούσα θέση. Αν µπορεί µόνο ένας αθλητής, καταλαµβάνει χωρίς αγώνα την 1η
επιλαχούσα θέση.
Αν µετά από όλα αυτά δεν συµπληρώνονται οι θέσεις για συµµετοχή στους
διεθνείς αγώνες, ακολουθείται η ίδια διαδικασία µεταξύ των ηττηµένων των προπροηµιτελικών και κατατάσσονται µεταξύ των θέσεων 9η και 16η. Αν και πάλι δεν
συµπληρώνονται οι θέσεις, ακολουθείται η ίδια διαδικασία µεταξύ αυτών που
κατατάσσονται µεταξύ των θέσεων 17η και 32η.
4.9.6.3 22

Πρωτάθληµα Σχολικών οµάδων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
Οι αγώνες αυτοί έχουν σκοπό να αναδείξουν τις οµάδες που θα
αντιπροσωπεύσουν την χώρα µας σε αντίστοιχους διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται
από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Σχολικού Αθλητισµού ( I.S.F.). Για τον λόγο αυτό
διοργανώνονται µόνο τις χρονιές που διοργανώνονται διεθνείς αγώνες.
Στους αγώνες αυτούς µετέχει Σχολική Οµάδα Μαθητών µε τέσσερις (4) µαθητές
από το ίδιο σχολείο και Σχολική Οµάδα Μαθητριών µε τέσσερις (4) µαθήτριες από το
ίδιο σχολείο. Όπως σε όλους τους διεθνείς αγώνες η ηλικία των µαθητών και
µαθητριών που µπορούν να λάβουν µέρος είναι κατά ένα έτος µικρότερη από την
ηλικία των µαθητών των Πανελληνίων Αγώνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι µαθητές ή οι µαθήτριες που θα συγκροτήσουν τις σχολικές
οµάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης, δεν µπορούν να λάβουν µέρος στους αγώνες
επίλεκτων που θα αγωνιστούν στο απλό και το διπλό µαθητών ή µαθητριών.
Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν σε Α΄ Φάση σε όσες ∆ιευθύνσεις δηλώσουν
συµµετοχή περισσότερες από µία οµάδες και στην συνέχεια σε Γ΄ Φάση µεταξύ των
πρωταθλητριών οµάδων των ∆ιευθύνσεων. Σε περίπτωση που σε κάποια ∆ιεύθυνση
δηλώσει συµµετοχή µόνο µία οµάδα, αυτή προκρίνεται χωρίς αγώνα στην Γ΄ Φάση. Σε
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Όπως αντικαταστάθηκε από την §10 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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περίπτωση που σε κάποια ∆ιεύθυνση συµµετάσχουν στην Α΄ Φάση περισσότερες από
τέσσερις (4) σχολικές οµάδες µαθητών ή µαθητριών, προκρίνονται δύο οµάδες.
Οι οµάδες που προκρίνονται από κάθε ∆ιεύθυνση, µετέχουν απευθείας στην Γ΄
Φάση και οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε πίνακα που καταρτίζει η ∆ιεύθυνση
Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. µετά από την δήλωση συµµετοχών.
Στους αγώνες σχολικών οµάδων τόσο των µαθητών όσο και των µαθητριών, θα
ισχύσει το σύστηµα του απλού αποκλεισµού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταµπλό των 16, 32, 64
ανάλογα µε την συµµετοχή. Στο ταµπλό οι θέσεις θα συµπληρωθούν µε κλήρωση. Θα
καταβληθεί προσπάθεια ώστε οµάδες της ίδιας ∆ιεύθυνσης να µη συναντηθούν στον
πρώτο αγώνα.
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν µε το σύστηµα των επτά (7) αγώνων ως εξής :
Α – Υ
Β – Χ
Γ – Ζ
∆ΙΠΛΟ
Α – Χ
Γ – Υ
Β - Ζ.
Κάθε οµάδα επιλέγει µε κλήρωση το Α, Β, Γ ή το Χ, Υ, Ζ και αντιστοιχεί στους
αθλητές της ένα γράµµα. Ο τέταρτος αθλητής µετέχει στο διπλό, χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό.
Νικήτρια οµάδα είναι αυτή που θα φθάσει πρώτη στις τέσσερις (4) νίκες. Οι
ατοµικοί αγώνες θα διεξαχθούν στα πέντε (5) set (Τρία νικηφόρα).
4.9.6.4

∆ιαιτητές Αγώνων
Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. και ο Επιδιαιτητής των αγώνων έχουν την ευχέρεια να
κρίνουν ποίοι αγώνες χρήζουν διαιτησίας.

4.9.7

Άρση Βαρών

4.9.7.1

Β΄ Φάση Αγώνων
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθούν από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε τις επί µέρους Τοπικές Επιτροπές της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2) οµίλους.
Ο Βόρειος Όµιλος στον οποίο θα µετέχουν οι ∆ιευθύνσεις των γεωγραφικών
διαµερισµάτων Μακεδονίας και Θράκης και ο Νότιος Όµιλος στον οποίο θα µετέχουν
οι ∆ιευθύνσεις των γεωγραφικών διαµερισµάτων Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Πελοποννήσου και Νησιών.23
Στους αγώνες αυτούς µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές και µαθήτριες που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 της Απόφασης αυτής, στις
κατηγορίες σωµατικού βάρους, που αναφέρονται παρακάτω.
Οι καταστάσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.2 (υπόδειγµα 2)
συντάσσονται χωριστά για κάθε σχολείο και αποστέλλονται στην διοργανώτρια
Ο.Ε.Σ.Α. όλων των σχολείων µαζί, µέσω του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της κάθε
∆ιεύθυνσης.
Οι κατηγορίες σωµατικού βάρους είναι :
Μαθητών : -56 Kgr, -62 Kgr, -69 Kgr, -77 Kgr, -85 Kgr, -94 Kgr, -105 Kgr
και 105+ Kgr.
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 10 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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Μαθητριών : -48 Kgr, -53 Kgr, -58 Kgr, -63 Kgr, -69 Kgr, -75 Kgr, 75+ Kgr.
Η ζύγιση όλων των µαθητών και µαθητριών θα γίνει στον τόπο τέλεσης των
αγώνων παρουσία διαιτητή και του συνοδού καθηγητή. Οι µαθητές θα αγωνιστούν
στην κατηγορία βάρους που είναι δηλωµένοι χωρίς το δικαίωµα µεταπήδησης σε άλλη
κατηγορία. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι σύµφωνες µε το πρακτικό
της ζύγισης.
4.9.7.2

Γ΄ Φάση Αγώνων
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Άρσης Βαρών.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι πέντε (5) πρώτοι αθλητές και οι πέντε (5) πρώτες
αθλήτριες σε κάθε κατηγορία σωµατικού βάρους από κάθε όµιλο της Β΄ Φάσης. Οι
αθλητές αυτοί και οι αθλήτριες θα αγωνιστούν υποχρεωτικά στην ίδια κατηγορία
σωµατικού βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της Β΄ Φάσης.

4.9.7.3

Ειδικοί Όροι για την συµµετοχή
Κάθε µαθητής ή µαθήτρια λαµβάνει µέρος στους αγώνες αυτούς (Β΄ και Γ΄
Φάσης) µε δική του θέληση και ευθύνη.
Ενστάσεις, βάσει των διεθνών κανονισµών δεν επιτρέπονται κατά των
αποφάσεων των κριτών. Για ενστάσεις που αφορούν κάθε άλλο θέµα η εκδίκαση
γίνεται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15.
Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διάρκεια των αγώνων και δεν
προβλέπονται στους ∆ιεθνείς Κανονισµούς του Αθλήµατος ή στην παρούσα Απόφαση,
αρµόδια είναι να αποφασίσει η Επιτροπή των Αγώνων.

4.9.7.4

Αγωνόδικες Επιτροπές
Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) ∆ιαιτητές Α΄ Κατηγορίας,
∆ιεθνείς (ΖΟΥΡΙ) και τρεις (3) ∆ιαιτητές Β΄ ή και Α΄ ∆ιεθνείς της Παγκόσµιας
Οµοσπονδίας.
Η γραµµατεία και η διαιτησία των αγώνων, για την διασφάλιση της εγκυρότητας,
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και µηχανογράφησης, θα στελεχώνεται από άτοµα έµπειρα
και ικανά που θα ορίζονται από την Ε.Ο.Α.Β.

4.9.8

Πάλη (Ελεύθερη Ερασιτεχνική και Ελληνορωµαϊκή)

4.9.8.1

Β΄ Φάση Αγώνων
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθούν από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε τις επί µέρους Τοπικές Επιτροπές της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2)
οµίλους. Οι ∆ιευθύνσεις που θα συµµετάσχουν στον κάθε όµιλο αναγράφονται στον
πίνακα 12.
Στους αγώνες αυτούς µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 της Απόφασης αυτής, στις κατηγορίες
σωµατικού βάρους που αναφέρονται παρακάτω.
Οι καταστάσεις συµµετοχής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8.2 (υπόδειγµα 2) συντάσσονται χωριστά για κάθε σχολείο
και αποστέλλονται στην διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. όλων των σχολείων µαζί, µέσω του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής της κάθε ∆ιεύθυνσης.
Η ζύγιση όλων των µαθητών θα γίνει στον τόπο τέλεσης των αγώνων παρουσία
διαιτητή και του συνοδού καθηγητή.
Ανοχή Βάρους : ∆ύο (2) χιλιόγραµµα
Η διάρκεια όλων των αγώνων είναι τρία δίλεπτα (3 Χ 2΄ ) µε διακοπή 30΄΄.
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Πίνακας 12ος
Όµιλοι Πάλης στην Β΄ Φάση
1ος Όµιλος
Αιτωλοακαρνανίας
Κοζάνης
Άρτας
Λάρισας
Γρεβενών
Λευκάδας
∆ράµας
Μαγνησίας
Έβρου
Ξάνθης
Ηµαθίας
Πέλλας
Θεσπρωτίας
Πιερίας
Θεσσαλονίκης Αν.
Πρέβεζας
Θεσσαλονίκης ∆υτ.
Ροδόπης
Ιωαννίνων
Σερρών
Καβάλας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Φλώρινας
Καστοριάς
Χαλκιδικής
Κέρκυρας
Κιλκίς

2ος Όµιλος
Αθηνών Α΄
Ηρακλείου
Αθηνών Β΄
Κεφαλληνίας
Αθηνών Γ΄
Κορινθίας
Αθηνών ∆΄
Κυκλάδων
Αργολίδας
Λακωνίας
Αρκαδίας
Λασιθίου
Αττικής Ανατολ.
Λέσβου
Αττικής ∆υτικής
Μεσσηνίας
Αχαϊας
Πειραιά
Βοιωτίας
Ρεθύµνου
∆ωδεκανήσων
Σάµου
Ευβοίας
Φθιώτιδας
Ευρυτανίας
Φωκίδας
Ζακύνθου
Χανίων
Ηλείας
Χίου

Οι κατηγορίες βάρους ανάλογα µε τις ηλικίες των µετεχόντων (Βλέπε § 4.1 γ΄)
είναι : 24
Μεγάλη ηλικία (18 ή 17 ετών) :
46 – 50 Kgr, -55 Kgr, -60 Kgr, -66 Kgr, -74 Kgr, -84 Kgr, -96 Kgr, -120 Kgr.
Μικρή ηλικία (16 ή 15 ετών)
:
-42 Kgr, -46 Kgr, -54 Kgr, -58 Kgr, -63 Kgr, -69 Kgr, -76 Kgr, -85 Kgr και -100 Kgr.
Στις κατηγορίες που θα συµµετέχουν περισσότεροι από πέντε (5) αθλητές, οι
αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα του άµεσου αποκλεισµού σε ένα γκρουπ. Στις
κατηγορίες που θα συµµετέχουν πέντε (5) ή λιγότεροι αθλητές, οι αγώνες θα
διεξαχθούν µε το σύστηµα διπλού αποκλεισµού σε ένα γκρουπ.25
4.9.8.2 26

Γ΄ Φάση Αγώνων
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Πάλης.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι τέσσερις (4) πρώτοι αθλητές σε κάθε κατηγορία
σωµατικού βάρους από κάθε όµιλο της Β΄ Φάσης τόσο στην Ελεύθερη Πάλη όσο και
στην Ελληνορωµαϊκή, µόνο της µεγαλύτερης κατηγορίας ηλικίας ( § 4.1 γ΄ ). Οι
αθλητές αυτοί θα λάβουν µέρος στην κατηγορία σωµατικού βάρους που έχουν δηλωθεί.
Έχουν δικαίωµα αλλαγής κατηγορίας αλλά µόνο προς ανώτερη κατηγορία.
Η ζύγιση όλων των µαθητών θα γίνει στον τόπο τέλεσης των αγώνων παρουσία
διαιτητή και του συνοδού καθηγητή.
Ανοχή Βάρους δεν υπάρχει.
Οι κατηγορίες βάρους είναι : 46 – 50 Kgr, –55 Kgr, –60 Kgr, –66 Kgr, –74 Kgr,
–84 Kgr, –96 Kgr, –120 Kgr.
Στις κατηγορίες που θα συµµετέχουν περισσότεροι από πέντε (5) αθλητές, οι
αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα του άµεσου αποκλεισµού σε ένα γκρουπ. Στις
κατηγορίες που θα συµµετέχουν πέντε (5) ή λιγότεροι αθλητές, οι αγώνες θα

24
25
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 11 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 12 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως αντικαταστάθηκε µε την § 11 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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διεξαχθούν µε το σύστηµα διπλού αποκλεισµού σε ένα γκρουπ, σύµφωνα µε το ισχύον
σύστηµα της FILA.
Σε κάθε κατηγορία, διεξάγεται επιπλέον και αγώνας κατάταξης για την 3η και 4η
θέση.
Η διάρκεια όλων των αγώνων είναι τρία δίλεπτα (3 Χ 2΄ ) µε διακοπή 30΄΄.
4.9.8.3

Ειδικοί Όροι
Κάθε µαθητής λαµβάνει µέρος στους αγώνες αυτούς (Β΄ και Γ΄ Φάσης) µε δική
του θέληση και ευθύνη.

4.9.8.4

Αγωνόδικες Επιτροπές
Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από οκτώ (8) ∆ιαιτητές – Κριτές και από
δύο (2) άτοµα Γραµµατεία. Όλοι πρέπει να είναι επίσηµοι ∆ιαιτητές – Κριτές της
Οµοσπονδίας, κατά προτίµηση Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

4.9.9

27

Κωπηλασία
28

Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθούν από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Ελληνική Κωπηλατική Οµοσπονδία Φιλάθλων
Ναυτικών Σωµατείων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.), κατευθείαν σε Β΄ Φάση σε ηµεροµηνίες που θα
ορίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Τα αγωνίσµατα που θα διεξαχθούν αναφέρονται στον πίνακα 13.
Πίνακας 13ος
Στους αγώνες αυτούς λαµΠίνακας Αγωνισµάτων Κωπηλασίας Λυκείου
βάνουν µέρος από κάθε Λύκειο
όσοι µαθητές έχουν ∆ελτίο
Αγώνισµα
Απόσταση
Σκιφ µαθητών (1Χ)
2.000 µ.
Αθλητικής Ιδιότητας από την
Σκιφ
µαθητριών
(1Χ)
2.000
µ.
Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. χωρίς αριθµητικό
∆ιπλό σκιφ µαθητών (2Χ)
2.000 µ.
περιορισµό.
Τα ζευγάρια στο
∆ιπλό
σκιφ
µαθητριών
(2Χ)
2.000
µ.
διπλό σκιφ και στην δίκωπο, είναι
∆ίκωπος
άνευ
µαθητών
(2-)
2.000
µ.
δυνατόν να ορισθούν από διάφορα
∆ίκωπος άνευ µαθητριών (2-)
2.000 µ.
σχολεία, που ανήκουν στην ίδια
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κάθε µαθητής ή µαθήτρια
έχει δικαίωµα να λάβει µέρος µόνο σε ένα αγώνισµα.
Στο κάθε αγώνισµα µπορούν να λάβουν µέρος από κάθε ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι τρεις (3) αθλητές ή αθλήτριες στο µονό σκιφ και
µέχρι τρία (3) ζευγάρια αθλητών ή αθλητριών στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο. Σε όσα
αγωνίσµατα υπάρχουν περισσότερες συµµετοχές, διεξάγονται αγώνες πρόκρισης. Τους
αγώνες αυτούς θα διεξάγουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν το άθληµα
της κωπηλασίας στα Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου και Ειδικής
Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Λυκείου της ∆ιεύθυνσης, µε την εποπτεία του Προϊστάµενου
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Αντίγραφο των καταστάσεων συµµετοχής από κάθε σχολείο θα πρέπει να έχουν
παραδοθεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής των αγώνων Β΄ Φάσης (Υπόδειγµα 2) στο οποίο η στήλη µε
απουσίες θα παραµείνει κενή. Το πρωτότυπο της κατάστασης συµµετοχής, στο οποίο

4.9.9.1

27
28

Όπως συµπληρώθηκε µε την § 14 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως τροποποιήθηκε µε την § 12 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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θα έχει συµπληρωθεί και η στήλη των απουσιών, θα υποβληθεί στο Γραφείο Φυσικής
πριν από τους αγώνες.
Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν, µαζί µε τα αντίγραφα των
καταστάσεων συµµετοχής, δηλώσεις, από τους µαθητές και τις µαθήτριες που θα
αγωνιστούν στο διπλό σκιφ ή την δίκωπο, όπου θα αναφέρεται ποιο είναι το ζευγάρι
τους.
Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, µετά την συγκέντρωση των αντιγράφων των
καταστάσεων συµµετοχής των σχολείων, θα γίνει συγκεντρωτική κατάσταση για κάθε
αγώνισµα ξεχωριστά. Για το µονό σκιφ θα χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα 4 και για το
διπλό σκιφ ή την δίκωπο το υπόδειγµα 8.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) οµίλους. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που θα
συµµετάσχουν στον κάθε όµιλο αναγράφονται
Πίνακας 14ος
στον πίνακα 14. Αν
Όµιλοι Κωπηλασίας στην Β΄ Φάση
υπάρχουν συµµετοχές
1ος Όµιλος
2ος Όµιλος
3ος Όµιλος
µαθητών από ∆ιευθύνΘεσσαλονίκης
Αν.
Θεσπρωτίας
∆ωδεκανήσου
σεις
∆ευτεροβάθµιας
Θεσσαλονίκης ∆υτ.
Ιωαννίνων
Ηρακλείου
Εκπαίδευσης εκτός του
Καστοριάς
Κέρκυρας
Λέσβου
πίνακα 14 οι µαθητές
Μαγνησίας
Κεφαλληνίας
Πειραιά
αυτοί µετέχουν µε την
Πέλλας
Χανίων
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθΠιερίας
µιας Εκπαίδευσης που
ανήκουν στον πλησιέστερο όµιλο Β΄ Φάσης. Ο όµιλος θα οριστεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί για την διοργάνωση αγώνων Β΄ Φάσης (Οµίλου),
την ηµέρα λήξης υποβολής συµµετοχών θα καταρτίσει πίνακα στον οποία θα
αναγράφονται οι συµµετοχές σε κάθε αγώνισµα από όλες τις ∆ιευθύνσεις που µετέχουν
στον Όµιλο. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τις µετέχουσες
Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισµα οι συµµετοχές είναι τέσσερις (4) ή
λιγότερες, οι αθλητές ή αθλήτριες που θα συµµετείχαν στα αγωνίσµατα αυτά
προκρίνονται στην Γ΄ Φάση χωρίς να λάβουν µέρος σε αγώνα Β΄ Φάσης. Ο πίνακας
αυτός µετά την κοινοποίησή του δεν τροποποιείται.
Τα αγωνίσµατα στα οποία έχουν δηλωθεί πέντε (5) ή περισσότερες συµµετοχές,
διεξάγονται κανονικά ασχέτως του αριθµού συµµετεχόντων που θα παρουσιασθούν
στην αφετηρία.
Η διεξαγωγή των αγώνων και η πρόκριση θα γίνουν σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανάλογα µε τις συµµετοχές.
4.9.9.2

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
και σε συνεργασία µε την Ελληνική Κωπηλατική Οµοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών
Σωµατείων, σε ηµεροµηνία που θα ορίσει επίσης η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Στους αγώνες αυτούς µετέχουν οι τέσσερις (4) πρώτοι νικητές από κάθε όµιλο Β΄
Φάσης στο κάθε αγώνισµα.
Το κάθε αγώνισµα θα διεξαχθεί σε δύο (2) σειρές, δύο (2) επαναληπτικές και τον
τελικό. Οι σειρές θα γίνουν µετά από κλήρωση. Από κάθε σειρά προκρίνεται ο πρώτος
(σύνολο 2). Οι 2ος, 4ος, 6ος από την πρώτη σειρά και οι 3ος, 5ος από την δεύτερη σειρά
θα αγωνιστούν στην πρώτη επαναληπτική σειρά. Οι 2ος, 4ος, 6ος από την δεύτερη σειρά
και οι 3ος, 5ος από την πρώτη σειρά θα αγωνιστούν στην δεύτερη επαναληπτική σειρά.
Από τις επαναληπτικές σειρές προκρίνονται οι δύο πρώτοι (σύνολο 4). Οι δύο που
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προκρίθηκαν από την αρχή και οι τέσσερις που προκρίθηκαν από τις επαναληπτικές
σειρές, αποτελούν τους έξι που θα λάβουν µέρος στον τελικό.
4.9.9.3 29

Άρχοντες Αγώνων
Στους αγώνες όλων των φάσεων τους κριτές κ.λ.π. των αγώνων θα ορίσει η
διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Ελληνική Κωπηλατική Οµοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωµατείων, κατά προτίµηση Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή
Εκπαιδευτικούς γενικά. Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από :
Αλυτάρχη (1)
Πρόεδρο Αγωνόδικου (1)
Αφέτη (1)
Ευθυγραµµιστή (1)
∆ιαιτητές στο νερό (2)
Οδηγούς σκαφών συνοδείας (2)
Κριτές τέρµατος (2)
Επιτροπή ελέγχου (3)
Ναυαγοσώστες (3)
Οδηγοί ναυαγοσωστικού σκάφους (2)

4.10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
α΄

Οµαδικά Αθλήµατα
Τα Λύκεια µε Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.∆.), µετέχουν µε
µία µόνο οµάδα µαθητών και µαθητριών σε κάθε οµαδικό άθληµα. Η κάθε οµάδα
συγκροτείται από µαθητές ή µαθήτριες του σχολείου ανεξάρτητα από το τµήµα που
φοιτούν.
β΄
Ατοµικά Αθλήµατα
Στα ατοµικά αθλήµατα, τα Λύκεια µε Ε.Τ.Α.∆., µετέχουν µε την προβλεπόµενη
οµάδα που θα αποτελείται από µαθητές και µαθήτριες που δεν φοιτούν σε Ε.Τ.Α.∆. και
επιπλέον µετέχουν υποχρεωτικά οι µαθητές και οι µαθήτριες που φοιτούν σε Ε.Τ.Α.∆.
σε αγώνισµα του αθλήµατος που παρακολουθούν.
4.11 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η χώρα µας, ως µέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σχολικού Αθλητισµού (I.S.F.),
µετέχει στους αγώνες που διοργανώνονται από την Οµοσπονδία αυτή, σε όσα αθλήµατα
διοργανώνονται Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες.
4.11.1

Οµαδικά Αθλήµατα
Μετέχουν οι πρωταθλήτριες σχολικές οµάδες αγοριών και κοριτσιών του ιδίου
σχολικού έτους µε τους διεθνείς αγώνες. Οι µαθητές - µαθήτριες που θα λάβουν µέρος
πρέπει:
α'
Να έχουν λάβει µέρος τουλάχιστον σε έναν αγώνα µε την πρωταθλήτρια οµάδα
στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες σε κάποια από τις τρεις (3) φάσεις των αγώνων
(Α΄ Φάση, Β΄ Φάση ή Γ΄ Φάση). ∆εν είναι απαραίτητη η συµµετοχή τους στην τελική
(Γ΄) φάση.

29

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 13 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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β'

Να έχουν την προβλεπόµενη από την προκήρυξη των διεθνών αγώνων ηλικία.
Η επιλογή των µαθητών - µαθητριών που θα απαρτίσουν την κάθε οµάδα θα γίνει
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5 της παρούσης Απόφασης. Την κάθε οµάδα θα
απαρτίζουν τόσοι µαθητές ή µαθήτριες όσοι αναφέρονται στην προκήρυξη της
διοργανώτριας χώρας, ασχέτως αν στους Πανελλήνιους Αγώνες έλαβαν µέρος
περισσότεροι.
Επειδή στους αγώνες της I.S.F. µετέχουν µαθητές µικρότερης ηλικίας απ’ ότι
στους Πανελλήνιους Αγώνες, ορισµένοι µαθητές - αθλητές της πρωταθλήτριας οµάδας
δεν θα µπορούν να λάβουν µέρος στους διεθνείς αυτούς αγώνες (Μεγαλύτεροι απ’ ότι
προβλέπεται). Στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται από αναπληρωµατικούς παίκτες
που σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα έχουν µία (1) τουλάχιστον συµµετοχή στους
Πανελλήνιους Αγώνες και την επιτρεπόµενη ηλικία.
Οι οµάδες που θα εκπροσωπήσουν την χώρα µας στους διεθνείς αγώνες πρέπει να
έχουν την πλήρη σύνθεση που προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ή το πολύ
δύο (2) αθλητές λιγότερους από την προκήρυξη. Συγκεκριµένα για κάθε άθληµα η
σύνθεση θα πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τις προκηρύξεις αγώνων των τελευταίων
ετών:
Άθληµα
Πλήρης σύνθεση
Ελάχιστη σύνθεση
Καλαθοσφαίριση
12 αθλητές
10 αθλητές
Πετοσφαίριση
12 αθλητές
10 αθλητές
12 αθλητές 31
Χειροσφαίριση
14 αθλητές 30
Ποδόσφαιρο
17 αθλητές
15 αθλητές
Σε περίπτωση που µία πρωταθλήτρια οµάδα δεν µπορεί να συµµετάσχει µε την
ελάχιστη σύνθεση, δεν µετέχει στους διεθνείς αγώνες και στην θέση της µετέχει η
δευτεραθλήτρια οµάδα ή η τριταθλήτρια αν δεν µπορεί να συµµετάσχει µε την ελάχιστη
σύνθεση η δευτεραθλήτρια και ούτω καθ’ εξής µέχρι την τετραθλήτρια οµάδα. Αν δεν
υπάρχει τετραθλήτρια, λόγω του ότι η οµάδα της Κύπρου κατέλαβε µία από τις
τέσσερις πρώτες θέσεις ή ούτε η τετραθλήτρια οµάδα δεν µπορεί να συµµετάσχει µε
την ελάχιστη σύνθεση, δεν µετέχει καµία οµάδα στους διεθνείς αυτούς αγώνες.
Η κατάσταση συµµετοχής συµπληρώνεται από το σχολείο, υπογράφεται και
σφραγίζεται από τον ∆ιευθυντή του σχολείου και αποστέλλεται στους διοργανωτές των
αγώνων µέσω της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.
Σηµείωση :
Σε περίπτωση που στο έντυπο της κατάστασης συµµετοχής
περιλαµβάνονται επιπλέον αναπληρωµατικοί παίκτες για τυχόν αλλαγές, θα
συµπληρωθούν µόνο οι προβλεπόµενοι παίκτες ώστε η οµάδα να έχει πλήρη σύνθεση.
Αντικατάσταση κανονικού παίκτη που έχει συµπεριληφθεί στην Υπουργική
Απόφαση µετάβασης στο εξωτερικό και στην κατάσταση συµµετοχής στην Οργανωτική
Επιτροπή των διεθνών αγώνων µε κάποιον αναπληρωµατικό, θα πρέπει να ανακοινωθεί
εγγράφως στην ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., καθώς και οι λόγοι
αντικατάστασης, ώστε να τροποποιηθεί η Απόφαση µετάβασης στο εξωτερικό και να
ενηµερωθούν οι οργανωτές των αγώνων.

4.11.2

Κλασικός Αθλητισµός – Κολύµβηση
Μετέχουν ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι αθλητές στο κάθε αγώνισµα των
Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων του ιδίου σχολικού έτους µε τους διεθνείς αγώνες
(ανάλογα µε την προκήρυξη των αγώνων) κατά αγώνισµα εφόσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 15 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως τροποποιήθηκε µε την § 14 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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α΄
Το συγκεκριµένο αγώνισµα περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα των διεθνών
αγώνων.
β΄
Έχουν υπερβεί το όριο συµµετοχής που έχει ορισθεί για τους αγώνες Γ΄ Φάσης
του αθλήµατος.
γ΄
Έχουν την προβλεπόµενη από την προκήρυξη των διεθνών αγώνων ηλικία. Σε
περίπτωση που ο πρώτος ή δεύτερος νικητής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων δεν
έχει την απαιτούµενη ηλικία είναι δυνατή η συµµετοχή του τρίτου ή επόµενου αθλητή
που έχει την προβλεπόµενη ηλικία εφόσον υπερβεί τα αναφερόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο όρια και έχει συµµετάσχει στον τελικό του αγωνίσµατος
Την επιλογή των µαθητών - µαθητριών που θα λάβουν µέρος στους διεθνείς
αγώνες κάνει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.
Η συγκρότηση των οµάδων για την σκυταλοδροµία 4 Χ 100 µ., την
σκυταλοδροµία 4 Χ 400 µ. (στίβος), το αγώνισµα 4 Χ 100 µ. ελεύθερο και το αγώνισµα
4 Χ 100 µ. µικτή οµαδική (κολύµβηση) ή όποια άλλα παρόµοια αγωνίσµατα τυχόν
περιληφθούν σε διεθνείς σχολικούς αγώνες, γίνεται από αυτούς που έχουν προκριθεί
για να λάβουν µέρος στα ατοµικά αγωνίσµατα από τον αρχηγό της αποστολής, µετά
από τις προτάσεις των συνοδών - προπονητών. Η σύνθεση της κάθε οµάδας παραµένει
η ίδια στους προκριµατικούς, ηµιτελικούς και τελικό αγώνα.
4.11.3

Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Λαµβάνουν µέρος :
α΄
Τέσσερις (4) µαθητές, από το ίδιο σχολείο, που αποτελούν την σχολική οµάδα
µαθητών
β΄
Τέσσερις (4) µαθήτριες από το ίδιο σχολείο, που αποτελούν την σχολική οµάδα
µαθητριών
γ΄
Τέσσερις (4) µαθητές, από διάφορα σχολεία, που αποτελούν οµάδα επίλεκτων
δ΄
Τέσσερις (4) µαθήτριες, από διάφορα σχολεία, που αποτελούν οµάδα επίλεκτων
Η επιλογή γίνεται από τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.9.6.3 για τις σχολικές οµάδες και
4.9.6.2 για τους επίλεκτους αθλητές.

5

ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

5.1

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 32
α΄
Στους αγώνες µετέχουν µαθητές και µαθήτριες που φοιτούν σε ∆ηµόσιο ή
Ιδιωτικό Γυµνάσιο. Οι µαθητές και οι µαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά
την ηµέρα της συµµετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί :
α α΄ Οι µαθητές Ηµερήσιου Γυµνασίου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες
(αδικαιολόγητες και δικαιολογηµένες).
α β΄ Οι µαθητές Εσπερινού Γυµνασίου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες
(αδικαιολόγητες και δικαιολογηµένες).
α γ΄ Οι µαθητές που φοιτούν σε Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Τ.Α.∆.)
Γυµνασίου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και
δικαιολογηµένες).
β΄
Στους αγώνες αυτούς µετέχουν µαθητές και µαθήτριες Γυµνασίου που έχουν
γεννηθεί κατά το δέκατο πέµπτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία
επόµενα. [ Παράδειγµα: Το έτος 2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 15
= 1991 και 1992, 1993 και 1994.] Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθληµα της Πάλης.

32

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 16 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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γ΄
Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωµαϊκής), όπου οι
αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, µετέχουν :
γ α΄ Στην µεγάλη κατηγορία µόνο µαθητές Γυµνασίου που έχουν γεννηθεί κατά το
δέκατο πέµπτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων. [Παράδειγµα: Το έτος
2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 15 = 1991.]
γ β΄ Στην µικρή κατηγορία µόνο µαθητές Γυµνασίου που έχουν γεννηθεί κατά το
δέκατο τέταρτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αµέσως επόµενο.
[Παράδειγµα: Το έτος 2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 14 = 1992
και 1993.]
δ΄
Ειδικά για τα αθλήµατα της Ενόργανης Γυµναστικής, Πάλης και της Κωπηλασίας, απαραιτήτως οι µαθητές και µαθήτριες που θα λάβουν µέρος, πρέπει να έχουν
δελτίο από αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί το άθληµα αυτό και να είναι εν ενεργεία
αθλητές.
ε΄
Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το
σχολικό έτος 2005 - 2006 λογίζεται σαν 2006]
5.2

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5.2.1

Τα οµαδικά αθλήµατα που µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές και µαθήτριες
Γυµνασίου είναι :
α΄
Καλαθοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β΄
Πετοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
γ΄
Χειροσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
δ΄
Ποδόσφαιρο [ Μαθητών µόνο ]
Από τα παραπάνω αθλήµατα δικαίωµα συµµετοχής κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει
µόνο σε ένα άθληµα.
Στα Γυµνάσια που φοιτούν µαθητές και µαθήτριες λιγότεροι από τους εκατόν
είκοσι (120), στην Α΄ Φάση των αγώνων, κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει δικαίωµα
συµµετοχής σε δύο αθλήµατα. 33

5.2.2

Οι αγώνες όλων των οµαδικών αθληµάτων Γυµνασίου διεξάγονται µόνο στην Α΄
Φάση, δηλαδή µόνο αγώνες στην ίδια ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

5.3

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5.3.1

Τα ατοµικά αθλήµατα που µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές και µαθήτριες
Γυµνασίου είναι : 34
α΄
Κλασσικός Αθλητισµός [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β΄
∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους [ Μαθητών και Μαθητριών ]
γ΄
Κολύµβηση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
δ΄
Ενόργανη Γυµναστική [ Μαθητών και Μαθητριών ]
ε΄
Πάλη [ Μαθητών µόνο ] (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄ Φάσης)
στ΄ Κωπηλασία [ Μαθητών και Μαθητριών ] (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄
Φάσης)
Από τα παραπάνω αθλήµατα δικαίωµα συµµετοχής κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει

33
34

Όπως συµπληρώθηκε µε την § 17 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 18 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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στο δρόµο επί ανωµάλου εδάφους και σε ένα αγώνισµα από τα υπόλοιπα αθλήµατα.
5.3.2

Επιλογή αθλητών στα ατοµικά αθλήµατα στην Α΄ Φάση
Η επιλογή γίνεται από όλους τους µαθητές και µαθήτριες του σχολείου, που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 της παρούσης Απόφασης. Την
επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο
Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί, την επιλογή κάνουν µόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του
σχολείου. Στην επιλογή λαµβάνεται υπόψη η επίδοση του µαθητή - µαθήτριας τόσο
στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου, όσο και οι επιδόσεις τους σε επίσηµους
αγώνες της αντίστοιχης Αθλητικής Οµοσπονδίας.

5.4

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
∆ιεξάγονται αγώνες µόνο Α΄ Φάσης στην οποία µετέχουν όλα τα Γυµνάσια της
∆ιεύθυνσης µε µία οµάδα σε όλα τα αθλήµατα της παραγράφου 5.2.1.
Οι αγώνες διεξάγονται µε το σύστηµα του αποκλεισµού. Κατά την επιλογή των
ζευγαριών πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που
συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, για να αποφεύγονται άσκοπες µετακινήσεις. Οι αγώνες
είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όµιλο ή σε οµίλους κατά Γραφεία
Εκπαίδευσης, ∆ήµους ή ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α..
Αν επιλεγεί ο ενιαίος όµιλος σε περίπτωση που ο αριθµός των οµάδων δεν
διευκολύνει τον σχηµατισµό ζευγαριών µέχρι τον τελικό, προκρίνονται κατά τον πρώτο
γύρο τόσες οµάδες όση η αριθµητική διαφορά του συνόλου των οµάδων από το 8, 16,
32, 64. [Παράδειγµα: Οµάδες 53. Προκρίνονται χωρίς αγώνα οι 64 - 53 = 11 οµάδες.
Στον β' γύρο µετέχουν οι 11 οµάδες που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα και οι 21 οµάδες που
νίκησαν από τις 42 που αγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο. Σύνολο 11 + 21 = 32. Στον γ'
γύρο προκρίνονται 16, στον δ' 8, στον ε' 4 και οι δύο που προκρίνονται παίζουν στον
τελικό.]
Αν επιλεγεί να διοργανωθούν οι αγώνες σε περισσότερους του ενός οµίλων, θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα κατά τον σχεδιασµό, ώστε οι οµάδες που θα φθάσουν στον
τελικό του νοµού να έχουν ει δυνατόν τον ίδιο αριθµό αγώνων.
Οι αγώνες των οµαδικών αθληµάτων Α΄ Φάσης διεξάγονται ηµέρες και ώρες που
ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α., ανάλογα µε τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην
διάθεσή της. Για τον νοµό Κυκλάδων δίνεται η δυνατότητα τέλεσης αγώνων του νοµού
στον Πειραιά µετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., αφού προηγηθούν στα οµαδικά
αθλήµατα όσοι αγώνες είναι δυνατόν να γίνουν µεταξύ σχολείων του ίδιου νησιού ή
γειτονικών νησιών που δεν έχουν πρόβληµα συγκοινωνιακής επικοινωνίας.

5.5

35

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Κάθε σχολική οµάδα απαρτίζεται από µαθητές ή µαθήτριες του ιδίου σχολείου ως
εξής :
Καλαθοσφαίριση
∆ώδεκα
[ 12 ]
Πετοσφαίριση
∆ώδεκα
[ 12 ]
Χειροσφαίριση
∆ώδεκα
[ 14 ] 35
Ποδόσφαιρο
∆έκα επτά
[ 17 ]
Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα.
H επιλογή γίνεται από όλους τους µαθητές και µαθήτριες του σχολείου, που έχουν

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 19 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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δικαίωµα συµµετοχής. (παράγραφος 5.1 ) Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί την επιλογή
κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου µετά από εισήγηση του
Μαθητικού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση διχογνωµίας των αρµοδίων για την
συγκρότηση των οµάδων, την τελική επιλογή κάνει ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων.
5.6

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
α΄
Καλαθοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1), Χρονοµέτρης 24΄΄ (1).
β΄
Πετοσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1).
γ΄
Χειροσφαίριση
∆ιαιτητές (2), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1).
δ΄
Ποδόσφαιρο
∆ιαιτητές (3) (Οι δύο Επόπτες Γραµµών)
Οι ∆ιαιτητές και οι Κριτές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. Οι ∆ιαιτητές πρέπει να
είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσηµοι ∆ιαιτητές του
αθλήµατος και σε περίπτωση που δεν επαρκούν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν
επίσηµοι ∆ιαιτητές του αθλήµατος µη εκπαιδευτικοί ή έµπειροι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α. Οι κριτές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής και σε περίπτωση που δεν επαρκούν, επίσηµοι κριτές του αθλήµατος.

5.7 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
5.7.1
Καλαθοσφαίριση.
Η διάρκεια του αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων και στην Α΄
Φάση είναι τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών. Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου
και µεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείµµατα των δύο (2΄) λεπτών.
Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειµµα δεκαπέντε (15΄) λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, σε όλους τους αγώνες, δίδονται παρατάσεις των πέντε
(5΄) λεπτών µέχρι να υπάρξει νικήτρια οµάδα. Μεταξύ 4ης περιόδου και 1ης παράτασης
όπως και πριν από κάθε τυχόν επόµενη παράταση υπάρχει διάλειµµα δύο (2΄) λεπτών.
Σε όλους τους αγώνες ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στους διεθνείς
κανονισµούς.
α΄ Τα ατοµικά σφάλµατα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4). ∆ηλαδή παίκτης
που διέπραξε τέσσερα (4) σφάλµατα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον
διαιτητή να εγκαταλείψει τον αγώνα.
β΄ Τα οµαδικά σφάλµατα σε µία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και µία οµάδα
βρίσκεται σε κατάσταση ποινής οµαδικών σφαλµάτων µόλις διαπράξει τρία (3)
οµαδικά σφάλµατα σε µία περίοδο. ∆ηλαδή µετά το τρίτο σφάλµα τοποθετείται ο
δείκτης των οµαδικών σφαλµάτων στο άκρο του τραπεζιού της Γραµµατείας,
πλησιέστερα προς τον πάγκο της οµάδας που το διέπραξε. Ελεύθερες βολές θα
δίδονται από το τέταρτο σφάλµα.
5.7.2

Πετοσφαίριση
Η διάρκεια κάθε αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων και στην Α΄
Φάση είναι δύο (2) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων. Σε περίπτωση που ο
αγώνας φθάσει να είναι 1 - 1 set, το τρίτο set διεξάγεται όπως προβλέπεται στους
διεθνείς κανονισµούς για την διεξαγωγή του πέµπτου set. [ Στους δεκαπέντε (15)
πόντους ]
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5.7.3

Χειροσφαίριση
Η διάρκεια κάθε αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων και στην Α΄
Φάση είναι δύο (2) ηµίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, σε όλους τους αγώνες, ακολουθείται η διαδικασία των
πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.

5.7.4

Ποδόσφαιρο.
Η διάρκεια κάθε αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων και στην Α΄
Φάση είναι δύο (2) ηµίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, σε όλους τους αγώνες, ακολουθείται η διαδικασία των
πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.

5.8

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

5.8.1

Κλασσικός Αθλητισµός

5.8.1.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε σχολείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µετέχει µε δύο (2) µαθητές µαθήτριες σε κάθε αγώνισµα εφόσον πετύχουν τα όρια συµµετοχής για αγώνες νοµού.
(Πίνακας 15) 36
Πίνακας 15ος
Πίνακας Αγωνισµάτων Κλασσικού Αθλητισµού Γυµνασίων
και όρια για συµµετοχή στην Α΄ Φάση
Αγωνίσµατα
80 µ.
150 µ.
300 µ.
600 µ.
1.000 µ.
2.000 µ.
3.000 µ.
80 µ. εµπόδια
100 µ. εµπόδια
300 µ. εµπόδια
3.000 µ. βάδην
5.000 µ. βάδην
Μήκος
Τριπλούν
Ύψος
Επι κοντώ
Σφαίρα
∆ίσκος
Ακόντιο
Σφύρα
Πένταθλο
Έξαθλο
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Αγόρια
Ταρτάν
Χώµα
11΄΄ 00
11΄΄ 10
20΄΄ 00
20΄΄ 20
45΄΄ 00
45΄΄ 50
1΄ 45΄΄ 00
1΄ 46΄΄ 00
3΄ 15΄΄ 00
3΄ 17΄΄ 00
11΄ 30΄΄ 00

11΄ 40΄΄ 00

16΄΄ 20
51΄΄ 00

16΄΄ 30
51΄΄ 50

32΄ 30΄΄ 00
5,20 µ.
11,00 µ.
1,53 µ.
2,70 µ.
10,70 µ.
31,00 µ.
35,00 µ.
32,00 µ.

32΄ 45΄΄ 00
5,10 µ.
10,80 µ.
1,48 µ.
2,60 µ.
10,70 µ.
31,00 µ.
34,00 µ.
32,00 µ.

* 3.300 β.

Κορίτσια
Ταρτάν
11΄΄ 70
22΄΄ 20
48΄΄ 00
2΄ 00΄΄ 00
3΄ 50΄΄ 00
8΄ 20΄΄ 00

Χώµα
11΄΄ 80
22΄΄ 40
48΄΄ 50
2΄ 02΄΄ 00
3΄ 52΄΄ 00
8΄ 30΄΄ 00

14΄΄ 50

14΄΄ 60

54΄΄ 00
21΄ 30΄΄ 00

54΄΄ 50
21΄ 45΄΄ 00

4,20 µ.

4,10 µ.

1,30 µ.
2,00 µ.
8,50 µ.
24,00 µ.
26,00 µ.
28,00 µ.
* 2.800 β.

1,25 µ.
1,90 µ.
8,50 µ.
24,00 µ.
26,00 µ.
28,00 µ.
* 2.700 β.

* 3.200 β.

Οι πίνακες 15 και 16 είναι όπως διορθώθηκαν µε τις § 23 και 24 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργ. Απόφασης
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Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισµα υπάρχουν από ένα σχολείο
περισσότερες συµµετοχές από τις προβλεπόµενες, η Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωµα να
εγκρίνει µέχρι δύο (2) επιπλέον συµµετοχές µετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου
στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών που θα συµµετάσχουν στο
αγώνισµα αυτό.
Οι µαθητές των σύνθετων αγωνισµάτων (εξάθλου µαθητών και πεντάθλου
µαθητριών) προκρίνονται απευθείας στους αγώνες της Β΄ Φάσης.
Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο ηµέρες µαζί µε τους αγώνες Λυκείων.
5.8.1.2

Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται για κάθε όµιλο στις ηµεροµηνίες και στο στάδιο που
ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. µαζί µε τους αγώνες Λυκείων. Οι ηµεροµηνίες
διεξαγωγής θα είναι οι ίδιες ή σε συνεχόµενες ηµέρες µε τους αγώνες Λυκείων,
ανάλογα µε την προκήρυξη των αγώνων. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας που
υπάγονται σε κάθε όµιλο αναφέρονται στον πίνακα 5.
Μετέχουν στο κάθε αγώνισµα ο πρώτος νικητής µαθητής - µαθήτρια των αγώνων
Α΄ Φάσης εφόσον έχουν υπερβεί τα όρια πρόκρισης του πίνακα 16.
Πίνακας 16ος
Πίνακας Αγωνισµάτων Κλασσικού Αθλητισµού Γυµνασίου
και όρια για συµµετοχή στην Β΄ Φάση και στην Γ΄ Φάση

Αγωνίσµατα

80 µ.
150 µ.
300 µ
600 µ.
1.000 µ.
2.000 µ.
3.000 µ.
80 µ. εµπόδια
100 µ. εµπόδια
300 µ. εµπόδια
3.000 µ. βάδην
5.000 µ. βάδην
Μήκος
Τριπλούν
Ύψος
Επί κοντώ
Σφαίρα
∆ίσκος
Ακόντιο
Σφύρα
Πένταθλο
Έξαθλο

Ταρτάν
Ηλεκτρον.
Χρονοµ.
10΄΄ 14
18΄΄ 34
40΄΄ 14
1΄ 32΄΄ 50
2΄ 54΄΄ 00

Αγόρια
Ταρτάν
Χρονοµ.
Χειρός
9΄΄ 90
18΄΄ 10
40΄΄ 00
1΄ 32΄΄ 50
2΄ 54΄΄ 00

Χώµα
Χρονοµ.
Χειρός
10΄΄ 00
18΄΄ 30
40΄΄ 40
1΄ 33΄΄ 00
2΄ 56΄΄ 00

10΄ 00΄΄ 00

10΄ 00΄΄ 00

10΄ 10΄΄ 00

15΄΄ 44
45΄΄ 64

15΄΄ 20
45΄΄ 50

15΄΄ 50
46΄΄ 00

30΄ 00΄΄ 00
5,75 µ.
12,20 µ.
1,70 µ.
3,00 µ.
13,80 µ.
41,00 µ.
40,00 µ.
42,00 µ.

30΄ 00΄΄ 00
5,75 µ.
12,20 µ.
1,70 µ.
3,00 µ.
13,80 µ.
41,00 µ.
40,00 µ.
42,00 µ.

30΄ 10΄΄ 00
5,60 µ.
12,00 µ.
1,68 µ.
2,90 µ.
13,80 µ.
41,00 µ.
39,00 µ.
42,00 µ.

3.400 β.

3.400 β.

3.300 β.

Ταρτάν
Ηλεκτρον.
Χρονοµ.
11΄΄ 14
20΄΄ 54
45΄΄ 34
1΄ 46΄΄ 00
3΄ 20΄΄ 00
7΄ 35΄΄ 00

Κορίτσια
Ταρτάν
Χρονοµ.
Χειρός
10΄΄ 90
20΄΄ 30
45΄΄ 20
1΄ 46΄΄ 00
3΄ 20΄΄ 00
7΄ 35΄΄ 00

Χώµα
Χρονοµ.
Χειρός
11΄΄ 00
20΄΄ 50
45΄΄ 60
1΄ 46΄΄ 50
3΄ 22΄΄ 00
7΄ 40΄΄ 00

13΄΄ 54

13΄΄ 30

13΄΄ 60

51΄΄ 74
18΄ 10΄΄ 00

51΄΄ 50
18΄ 10΄΄ 00

52΄΄ 00
18΄ 20΄΄ 00

4,75 µ.

4,75 µ.

4,60 µ.

1,45 µ.
2,00 µ.
11,00 µ.
26,00 µ.
27,00 µ.
32,00 µ.
3.000 β.

1,45 µ.
2,00 µ.
11,00 µ.
26,00 µ.
27,00 µ.
32,00 µ.
3.000 β.

1,43 µ.
1,90 µ.
11,00 µ.
26,00 µ.
26,00 µ.
32,00 µ.
2.900 β.

∆ίνεται η ευχέρεια συµµετοχής και δεύτερου αθλητή ή αθλήτριας λόγω καλής
46

επίδοσης µετά από έγκαιρη αίτηση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
5.8.1.3 37

Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για
τους αγώνες αυτούς. Οι αγώνες διεξάγονται µαζί µε τους αγώνες λυκείων.
Μετέχουν σε κάθε αγώνισµα :
Οι πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάθε οµίλου της Β΄ φάσης (πίνακας 5),
εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 16.
Οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις πέντε ( 5 ) καλύτερες επιδόσεις από
όλους τους οµίλους της δεύτερης φάσης (πίνακας 5) µετά τους πρώτους (που έχουν
προκριθεί λόγω κατάταξης), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 16.
Ένας - µία ( 1 ) αθλητής - αθλήτρια από την Κύπρο.
Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισµα προκρίνονται να συµµετάσχουν έξι (6)
ή λιγότεροι αθλητές ή αθλήτριες µη υπολογιζόµενων των αθλητών ή αθλητριών από την
Κύπρο, λόγω του ότι σε κάποιον όµιλο δεν υπερέβησαν το όριο του πίνακα 16,
προκρίνονται από τον άλλο όµιλο τόσοι αθλητές ή αθλήτριες, που έχουν υπερβεί το
όριο αυτό, ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των µετεχόντων.
Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρόκριση αθλητή ή αθλήτριας όσο
και για την υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου του πίνακα 16, υπολογίζεται µόνο η
επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά την Β΄ Φάση στον τελικό ή σε τελικές σειρές.
Επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί κατά την Α΄ Φάση και σε προκριµατικό αγώνα ή αγώνα
επιλογής της Β΄ Φάσης δεν λαµβάνονται υπόψη.
Οι καταστάσεις των µαθητών και µαθητριών που θα λάβουν µέρος στους αγώνες
της φάσης αυτής, συντάσσονται από την ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.,
σύµφωνα µε την κατάταξη και επίδοση των µαθητών και µαθητριών στους αγώνες Β΄
Φάσης όλων των οµίλων.

5.8.1.4

Αγωνόδικες Επιτροπές
Οι αγωνόδικες επιτροπές είναι οι ίδιες µε τους αγώνες Λυκείων.
παράγραφο 4.9.1.4)

5.8.2

(Βλέπε

∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους

5.8.2.1

Αγώνες Α΄ Φάσης
Το κάθε Γυµνάσιο µετέχει µε οµάδα πέντε (5) µαθητών και οµάδα πέντε (5)
µαθητριών.
Οι αποστάσεις στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες ορίζονται :
 Για τα αγόρια 3.000 µ.
 Για τα κορίτσια 2.000 µ.
Οι αγώνες διοργανώνονται σε µία ηµέρα µαζί µε τους αγώνες Λυκείων. Οι
µαθητές και µαθήτριες εκτός από την ατοµική τους κατάταξη βαθµολογούνται και για
την απονοµή οµαδικού επάθλου στο κάθε αγώνισµα. Για την βαθµολογία υπολογίζεται
η κατάταξη των τεσσάρων (4) πρώτων µαθητών του κάθε σχολείου.
Κατά τα άλλα ισχύει ότι και στους αγώνες δρόµου επί ανωµάλου εδάφους
Λυκείων. (Βλέπε παράγραφο 4.9.2.1)

5.8.2.2
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Αγώνες Γ΄ Φάσης
Μετέχουν ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια των αγώνων της Α΄ φάσης και

Όπως συµπληρώθηκε µε την § 16 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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δύο αθλητές - αθλήτριες κατά αγώνισµα από την Κύπρο. ∆ίνεται η δυνατότητα και
στον δεύτερο νικητή από κάθε νοµό, εφόσον έχει συµπεριληφθεί στην εξάδα των
Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ∆ρόµου σε Ανώµαλο Έδαφος του προηγουµένου
έτους.
Σε περίπτωση αδυναµίας του πρώτου / πρώτης αθλητή / αθλήτριας να λάβει µέρος
στην Γ΄ Φάση των αγώνων, αυτός / αυτή είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τον
επόµενο στην κατάταξη αθλητή - αθλήτρια.
Οι αγώνες διοργανώνονται σε µία ηµέρα µαζί µε τους αγώνες Λυκείων.
Κατά τα άλλα ισχύει ότι και στους αγώνες δρόµου επί ανωµάλου εδάφους
Λυκείων. (Βλέπε παράγραφο 4.9.2.2)
5.8.2.3

Αγωνόδικες Επιτροπές
Τους αγώνες διεξάγουν οι ίδιες Αγωνόδικες Επιτροπές των αγώνων δρόµου επί
ανωµάλου εδάφους Λυκείων. (Βλέπε παράγραφο 4.9.2.3)

5.8.3

Ενόργανη Γυµναστική

5.8.3.1

∆ιεξάγονται αγώνες µόνο Α΄ Φάσης
Το κάθε σχολείο µετέχει µε όσους αθλητές - αθλήτριες ασχολούνται µε το άθληµα
και έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1
της παρούσης Απόφασης.
Λόγω µικρής συµµετοχής, οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο οµίλους, µαζί µε τους
αγώνες Λυκείου. Οι όµιλοι αυτοί θα είναι :
α΄ Βόρειος Όµιλος. Οι αγώνες θα διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης, µε τη συµµετοχή των ∆ιευθύνσεων των γεωγραφικών διαµερισµάτων
Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας.
Την διοργάνωση θα αναλαµβάνουν εκ
περιτροπής οι Ο.Ε.Σ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ∆υτικής Θεσσαλονίκης.
α΄ Νότιος Όµιλος. Οι αγώνες θα διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών, µε τη συµµετοχή των ∆ιευθύνσεων των γεωγραφικών διαµερισµάτων Στερεάς
Ελλάδας, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Νησιών. Την διοργάνωση θα αναλαµβάνουν εκ
περιτροπής οι Ο.Ε.Σ.Α. Αθηνών Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής
και Πειραιά.
Τα αποτελέσµατα των αγώΠίνακας 9ος
νων αυτών θα εξάγονται ξεχωριστά
Αγωνίσµατα Ενόργανης Γυµναστικής
για κάθε ∆ιεύθυνση που θα λαµβάνει µέρος.
Αγόρια
Κορίτσια
Τα αγωνίσµατα αναφέρονται
Σύνθετο Ατοµικό
Σύνθετο Ατοµικό
στον πίνακα 9.
Ασκήσεις εδάφους
Άλµα ίππου
∆ιεξάγεται αγώνας στο ΣύνΊππος µε λαβές
Ασύµµετροι ζυγοί
θετο Ατοµικό. Νικητές ανακηρύσΚρίκοι
∆οκός ισορροπίας
σονται σε κάθε όργανο και στο
Άλµα ίππου
Ασκήσεις εδάφους
∆ίζυγο
σύνολο των οργάνων (Σύνθετο
Μονόζυγο
Ατοµικό).
Σε περίπτωση που σε κάποια
Ο.Ε.Σ.Α., µη περιλαµβανοµένων
των εννέα (9) Ο.Ε.Σ.Α. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περισσότερες από
είκοσι (20) συµµετοχές µαθητών και µαθητριών Λυκείου και Γυµνασίου, µετά από
πρόταση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., είναι δυνατόν οι αγώνες Α΄ Φάσης
να διεξαχθούν στην έδρα της Ο.Ε.Σ.Α. εφόσον η δαπάνη διοργάνωσης είναι µικρότερη
από την δαπάνη µετακίνησης – διαµονής – διατροφής των αθλητών και συνοδών στον
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τόπο που έχει ορισθεί να διεξαχθούν οι αγώνες. Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες
Γυµνασίων, θα διεξαχθούν στον ίδιο χώρο µε τους αγώνες των Λυκείων. 38
5.8.3.2

Αγωνόδικες Επιτροπές
Οι αγωνόδικες επιτροπές είναι οι ίδιες µε τους αγώνες Λυκείου. (Βλέπε § 4.9.4.3)

5.8.4

Κολύµβηση

39

∆ιεξάγονται αγώνες µόνο Α΄ Φάσης
Το κάθε σχολείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µετέχει µε δύο [ 2 ] µαθητές µαθήτριες σε κάθε αγώνισµα
εφόσον
πετύχουν
τα
όρια
συµµετοχής για αγώνες νοµού.
Πίνακας 17ος
(Πίνακας 17)
Αγωνίσµατα Κολύµβησης Γυµνασίου
Στην περίπτωση που για το
και όρια για συµµετοχή στην Α΄ Φάση
ίδιο αγώνισµα υπάρχουν από ένα
Αγωνίσµατα
Αγόρια
Κορίτσια
σχολείο περισσότερες συµµετοχές
50 µ. Ελεύθερο
30΄΄ 00
33΄΄ 50
από
τις
προβλεπόµενες,
η
100
µ.
Ελεύθερο
1΄
08΄΄
00
1΄
15΄΄ 00
Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωµα να
100
µ.
Πρόσθιο
1΄
27΄΄
00
1΄
40΄΄ 00
εγκρίνει µέχρι δύο (2) επιπλέον
100 µ. Ύπτιο
1΄ 20΄΄ 00
1΄ 27΄΄ 00
συµµετοχές µετά από έγγραφη
100 µ. Πεταλούδα
1΄ 15΄΄ 00
1΄ 23΄΄ 00
αίτηση του σχολείου στην οποία
200 µ. Ελεύθερο
2΄ 30΄΄ 00
2΄ 42΄΄ 00
θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων
200 µ. Πρόσθιο
3΄ 04΄΄ 50
3΄ 34΄΄ 00
των αθλητών που θα συµµετά200 µ. Ύπτιο
2΄ 53΄΄ 00
3΄ 02΄΄ 50
σχουν στο αγώνισµα αυτό.
200 µ. Πεταλούδα
2΄ 44΄΄ 00
3΄ 00΄΄ 00
Οι αγώνες διεξάγονται σε
200 µ. Μικτή Ατοµική
2΄ 55΄΄ 00
3΄ 10΄΄ 00
µία ηµέρα µαζί µε τους αγώνες
400 µ. Ελεύθερο
5΄ 20΄΄ 00
5΄ 40΄΄ 00
Λυκείου. Αγωνόδικη Επιτροπή
400 µ. Μικτή Ατοµική
6΄ 10΄΄ 00
6΄ 38΄΄ 00
είναι η ίδια που θα διεξαγάγει τους
800 µ. Ελεύθερο
11΄ 32΄΄ 00
1.500 µ. Ελεύθερο
20΄ 52΄΄ 00
αγώνες Λυκείου. (Βλέπε παράγραφο 4.9.3.4)
5.8.5

Πάλη (Ελεύθερη Ερασιτεχνική και Ελληνορωµαϊκή)
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Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν µόνο σε Β΄ Φάση από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα
ορισθούν από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για την διοργάνωση των αντίστοιχων αγώνων µαθητών
Λυκείου, την αµέσως επόµενη ηµέρα από την λήξη των αγώνων Λυκείου, σε
συνεργασία µε τις επί µέρους Τοπικές Επιτροπές της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Φιλάθλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2) οµίλους. Οι
∆ιευθύνσεις που θα συµµετάσχουν στον κάθε όµιλο αναγράφονται στον πίνακα 12. Σε
περίπτωση που σε κάποιον όµιλο υπάρξουν πολλές συµµετοχές, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α., µετά
από αίτηµα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α., έχει την δυνατότητα διάσπασης του οµίλου σε
δύο (2) υποοµίλους και να ορίσει που θα διεξαχθούν οι αγώνες υποοµίλων. 41
Στους αγώνες αυτούς µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 της Απόφασης αυτής, στις κατηγορίες
σωµατικού βάρους που αναφέρονται παρακάτω.
Οι καταστάσεις συµµετοχής,
38
39
40
41

Όπως συµπληρώθηκε µε την § 15 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 20 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 20 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 17 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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σύµφωνα µε την παράγραφο 8.2 (υπόδειγµα 2) συντάσσονται χωριστά για κάθε σχολείο
και αποστέλλονται στην διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. όλων των σχολείων µαζί, µέσω του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής της κάθε ∆ιεύθυνσης.
Η ζύγιση όλων των µαθητών θα γίνει στον τόπο τέλεσης των αγώνων παρουσία
διαιτητή και του συνοδού καθηγητή.
Ανοχή Βάρους : Όχι
Οι κατηγορίες βάρους είναι : 29 – 32 Kgr, -35 Kgr, -38 Kgr, -42 Kgr, -47 Kgr, -53
Kgr, -59 Kgr, -66 Kgr, -73 Kgr, -85 Kgr. Οι κατηγορίες αυτές ισχύουν και για τις δύο
ηλικίες µετεχόντων. (Βλέπε § 5.1 γ΄)
Η διάρκεια όλων των αγώνων είναι τρεις περίοδοι του ενός και µισού λεπτού (3 Χ
1,5΄ ) µε διακοπή 30΄΄.
Στις κατηγορίες που θα συµµετέχουν περισσότεροι από πέντε (5) αθλητές, οι
αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα του άµεσου αποκλεισµού σε ένα γκρουπ. Στις
κατηγορίες που θα συµµετέχουν πέντε (5) ή λιγότεροι αθλητές, οι αγώνες θα
διεξαχθούν µε το σύστηµα διπλού αποκλεισµού σε ένα γκρουπ.
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι και στους αγώνες Λυκείων. (παράγραφοι 4.9.8.3 και
4.9.8.4)
5.8.6 42

Κωπηλασία

5.8.6.1 43

Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν µαζί µε τους αγώνες Λυκείου, κατευθείαν σε
Β΄ Φάση. Τα αγωνίσµατα που θα
διεξαχθούν αναφέρονται στον
Πίνακας 19ος
πίνακα 19.
Πίνακας Αγωνισµάτων Κωπηλασίας
Γυµνασίου
Στους αγώνες αυτούς λαµβάνουν µέρος από κάθε Γυµνάσιο
Αγώνισµα
Απόσταση
όσοι µαθητές έχουν ∆ελτίο
Σκιφ µαθητών (1Χ)
2.000 µ.
Αθλητικής Ιδιότητας από την
Σκιφ
µαθητριών
(1Χ)
2.000
µ.
Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. χωρίς αριθµητικό
∆ιπλό σκιφ µαθητών (2Χ)
2.000 µ.
περιορισµό.
Τα ζευγάρια στο
∆ιπλό σκιφ µαθητριών (2Χ)
2.000 µ.
διπλό σκιφ και στην δίκωπο, είναι
∆ίκωπος άνευ µαθητών (2-)
2.000 µ.
δυνατόν να ορισθούν από διάφορα
∆ίκωπος άνευ µαθητριών (2-)
2.000 µ.
σχολεία, που ανήκουν στην ίδια
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει δικαίωµα να λάβει µέρος µόνο σε ένα
αγώνισµα.
Στο κάθε αγώνισµα µπορούν να λάβουν µέρος από κάθε ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι δύο (2) αθλητές ή αθλήτριες στο µονό σκιφ και
µέχρι δύο (2) ζευγάρια αθλητών ή αθλητριών στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο. Σε όσα
αγωνίσµατα υπάρχουν περισσότερες συµµετοχές, διεξάγονται αγώνες πρόκρισης. Τους
αγώνες αυτούς θα διεξάγουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν το άθληµα
της κωπηλασίας στα Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου και Ειδικής
Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Λυκείου της ∆ιεύθυνσης, µε την εποπτεία του Προϊστάµενου
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Αντίγραφο των καταστάσεων συµµετοχής από κάθε σχολείο θα πρέπει να έχουν
παραδοθεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής των αγώνων Β΄ Φάσης (Υπόδειγµα 2) στο οποίο η στήλη µε
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απουσίες θα παραµείνει κενή. Το πρωτότυπο της κατάστασης συµµετοχής, στο οποίο
θα έχει συµπληρωθεί και η στήλη των απουσιών, θα υποβληθεί στο Γραφείο Φυσικής
πριν από τους αγώνες.
Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν, µαζί µε τα αντίγραφα των
καταστάσεων συµµετοχής, δηλώσεις, από τους µαθητές και τις µαθήτριες που θα
αγωνιστούν στο διπλό σκιφ ή την δίκωπο, όπου θα αναφέρεται ποιο είναι το ζευγάρι
τους.
Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, µετά την συγκέντρωση των αντιγράφων των
καταστάσεων συµµετοχής των σχολείων, θα γίνει συγκεντρωτική κατάσταση για κάθε
αγώνισµα ξεχωριστά. Για το µονό σκιφ θα χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα 4 και για το
διπλό σκιφ ή την δίκωπο το υπόδειγµα 8.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) οµίλους. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που θα συµµετάσχουν στον κάθε όµιλο αναγράφονται στον πίνακα 14.
Αν υπάρχουν συµµετοχές µαθητών από ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εκτός του πίνακα 14 οι µαθητές αυτοί µετέχουν µε την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που ανήκουν στον πλησιέστερο όµιλο Β΄ Φάσης. Ο όµιλος θα οριστεί
από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί για την διοργάνωση αγώνων Β΄ Φάσης (Οµίλου),
την ηµέρα λήξης υποβολής συµµετοχών θα καταρτίσει πίνακα στον οποία θα
αναγράφονται οι συµµετοχές σε κάθε αγώνισµα από όλες τις ∆ιευθύνσεις που µετέχουν
στον Όµιλο. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τις µετέχουσες
Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισµα οι συµµετοχές είναι δύο (2) ή µία
(1), οι αθλητές ή αθλήτριες που θα συµµετείχαν στα αγωνίσµατα αυτά προκρίνονται
στην Γ΄ Φάση χωρίς να λάβουν µέρος σε αγώνα Β΄ Φάσης. Ο πίνακας αυτός µετά την
κοινοποίησή του δεν τροποποιείται.
Τα αγωνίσµατα στα οποία έχουν δηλωθεί τρεις (3) ή περισσότερες συµµετοχές,
διεξάγονται κανονικά ασχέτως του αριθµού συµµετεχόντων που θα παρουσιασθούν
στην αφετηρία.
Η διεξαγωγή των αγώνων και η πρόκριση θα γίνουν σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανάλογα µε τις συµµετοχές.
5.8.6.2 44 Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν µαζί µε τους αγώνες των µαθητών Λυκείου.
Συµµετέχουν οι δύο (2) πρώτοι νικητές από κάθε όµιλο Β΄ Φάσης στο κάθε αγώνισµα. Στο
κάθε αγώνισµα θα διεξαχθεί απευθείας τελικός.
Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για τους αγώνες Λυκείου. (Βλέπε § 4.9.9.2)
5.8.6.3
Άρχοντες Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν µαζί µε τους αγώνες Λυκείων και θα χρησιµοποιηθούν
οι ίδιοι Κριτές. (Βλέπε § 4.9.9.3)

5.9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

5.9.1

Οµαδικά αθλήµατα
Τα Γυµνάσια στα οποία λειτουργούν Τ.Α.∆. σε δύο ή περισσότερες τάξεις, σε
οµαδικά αθλήµατα όπου διοργανώνονται σχολικοί αγώνες σύµφωνα µε την Απόφαση
αυτή, λαµβάνουν µέρος στα σχολικά αυτά πρωταθλήµατα µε δύο οµάδες. Η πρώτη
οµάδα απαρτίζεται από µαθητές ή µαθήτριες που φοιτούν σε τµήµατα εκτός Τ.Α.∆. του
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σχολείου και η δεύτερη αποκλειστικά από µαθητές ή µαθήτριες των Τ.Α.∆. του
συγκεκριµένου αθλήµατος. Τα Γυµνάσια στα οποία λειτουργεί Τ.Α.∆. µόνο σε µία
τάξη, λαµβάνουν µέρος σε όλα τα σχολικά πρωταθλήµατα µε µία οµάδα µόνο, µικτή
από µαθητές ή µαθήτριες από το Τ.Α.∆. και τα άλλα τµήµατα του σχολείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής Γυµνασίου µε οµάδα που να απαρτίζεται
αποκλειστικά από µαθητές των Τ.Α.∆. είναι να συµπληρώνεται ο απαιτούµενος αριθµός
µαθητών ή µαθητριών για την συγκρότηση οµάδας από αυτούς ή αυτές που
παρακολουθούν το άθληµα αυτό. Σε όσες περιπτώσεις δεν συµπληρώνεται ο
απαιτούµενος αριθµός, µετά από έγκριση της Ο.Ε.Σ.Α., το Γυµνάσιο µετέχει µε µικτή
οµάδα.
Όλες οι οµάδες, ασχέτως αν αποτελούνται αποκλειστικά από µαθητές ή µαθήτριες
Τ.Α.∆., από µαθητές ή µαθήτριες εκτός Τ.Α.∆. ή οµάδες µικτές, λαµβάνουν µέρος σε
ενιαίο πρωτάθληµα της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που ανήκουν.
Οι οµάδες µαθητών ή µαθητριών που φοιτούν σε Τ.Α.∆. µπορούν να λάβουν
µέρος και σε πρωταθλήµατα που θα οργανωθούν µετά από έγκριση της Κεντρικής
Επιτροπής Αθλητικών Τµηµάτων αποκλειστικά για µαθητές - µαθήτριες Τ.Α.∆.
5.9.2

Ατοµικά αθλήµατα
Τα Γυµνάσια στα οποία λειτουργεί Τ.Α.∆. µε ειδικότητα αθληµάτων στα οποία
διοργανώνονται σχολικοί αγώνες σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή έστω και σε µία
τάξη, λαµβάνουν µέρος στο αντίστοιχο άθληµα µε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα
απαρτίζεται από µαθητές ή µαθήτριες που φοιτούν σε τµήµατα εκτός Τ.Α.∆. του
σχολείου και η δεύτερη αποκλειστικά από µαθητές ή µαθήτριες των Τ.Α.∆. της
συγκεκριµένης ειδικότητας. Η συµµετοχή των µαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.∆. σε
αγώνες της ειδίκευσής τους είναι υποχρεωτική.

5.9.3

Μαθητές ή µαθήτριες των Τ.Α.∆. µπορούν να λάβουν µέρος σε οµαδικό ή
ατοµικό άθληµα διαφορετικό από την ειδίκευσή τους στο Τ.Α.∆. µε την οµάδα µαθητών
ή µαθητριών τµηµάτων εκτός Τ.Α.∆. του σχολείου τους.

6

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

6.1

ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

6.1.1

Οργάνωση
Την οργάνωση των ενδοσχολικών αγώνων στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης αναλαµβάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία µε τον
Σύλλογο των ∆ιδασκόντων. Ειδικά στα αθλήµατα της Ενόργανης Γυµναστικής και της
Κολύµβησης διεξάγονται µόνο σε συνεργασία µε Τεχνικούς της αντίστοιχης
Οµοσπονδίας.
Τα αθλήµατα στα οποία µπορούν να διοργανωθούν ενδοσχολικοί αγώνες είναι τα
ίδια για τα οποία διεξάγονται αγώνες στα πλαίσια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Στους αγώνες µπορούν να λάβουν µέρος οι µαθητές και οι µαθήτριες των τάξεων
Στ΄ και Ε΄ του σχολείου και σε ορισµένες περιπτώσεις της ∆΄ τάξης του σχολείου.
(Βλέπε παράγραφο 6.2.3)
Κάθε µαθητής ή µαθήτρια µπορεί να λάβει µέρος σε δύο οµαδικά αθλήµατα, σε
ένα αγώνισµα ατοµικού αθλήµατος και στο δρόµο επί ανωµάλου εδάφους. Στην
Ενόργανη Γυµναστική και την Κολύµβηση έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο µαθητές
που έχουν ∆ελτίο Αθλητού σε σωµατείο.
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Απαραίτητη προϋπόθεση, για την συµµετοχή στους ενδοσχολικούς αγώνες, είναι
η προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης.
Οι αγώνες διεξάγονται στον χώρο του σχολείου, όπου υπάρχει η ανάλογη
υποδοµή ή σε αθλητικές εγκαταστάσεις κοντά στο σχολείο.
6.1.2

Οµαδικά Αθλήµατα
Κάθε τµήµα συγκροτεί την δική του οµάδα σε κάθε άθληµα. Σε περίπτωση
µεγάλης συµµετοχής δίνεται η συγκρότηση και δεύτερης οµάδας από ένα τµήµα. Σε
περίπτωση που ένα τµήµα αδυνατεί να συγκροτήσει οµάδα, συµµετέχει στους αγώνες
ως τάξη. Στα οµαδικά αθλήµατα αγοριών, µπορούν να συµµετάσχουν και µαθήτριες.
Σύστηµα διεξαγωγής των αγώνων είναι του απλού αποκλεισµού.
Τα εσωτερικά πρωταθλήµατα προγραµµατίζονται από τον καθηγητή Φυσικής
Αγωγής του σχολείου σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του σχολείου και διεξάγονται σε
όλη την διάρκεια του έτους.
Οι αγώνες διεξάγονται µε τους κανονισµούς των Οµοσπονδιών για τις αντίστοιχες
ηλικίες των µαθητών – µαθητριών. Η διάρκεια των αγώνων είναι δυνατόν να
διαφοροποιηθεί από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, ανάλογα µε τις συνθήκες
διεξαγωγής των αγώνων.
Κριτές – ∆ιαιτητές στους ενδοσχολικούς αγώνες ορίζονται από τους ίδιους τους
µαθητές µε την βοήθεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

6.1.3

Ατοµικά Αθλήµατα
Τα αγωνίσµατα διεξάγονται όπως στους αγώνες ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ή Οµίλων. (Βλέπε παράγραφο 6.2.6)

6.2
6.2.1

ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ (∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας)
∆ιοργάνωση
Την διοργάνωση των αγώνων αναλαµβάνει η αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α.

6.2.2

Συµµετοχή
α΄
Στους αγώνες µετέχουν µαθητές και µαθήτριες που φοιτούν στις τάξεις Ε΄ ή Στ΄
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ηµοτικού Σχολείου που έχουν γεννηθεί κατά το δωδέκατο έτος
πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα δύο επόµενα. [Παράδειγµα : Το έτος 2006
µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 12 = 1994, 1995 και 1996. ]
β΄
Στα αθλήµατα της Ενόργανης Γυµναστικής και Κολύµβησης είναι δυνατόν να
συµµετάσχουν µαθητές και µαθήτριες ∆΄ τάξης ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ηµοτικού
Σχολείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έτος πριν από το έτος τέλεσης των
αγώνων. [ Παράδειγµα : Το έτος 2006 µετέχουν µαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 10
= 1996 ]
γ΄
Έτος τέλεσης των αγώνων υπολογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ.
το σχολικό έτος 2005 - 2006 υπολογίζεται σαν 2006]

6.2.3

Αθλήµατα µαθητών και µαθητριών ∆ηµοτικού Σχολείου
Τα αθλήµατα που µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές και µαθήτριες ∆ηµοτικού
Σχολείου είναι :
α΄
Οµαδικά Αθλήµατα
α α΄
Καλαθοσφαίριση ( mini ) [ Μαθητών και Μαθητριών ]
α β΄
Πετοσφαίριση ( mini ) [Μαθητών και Μαθητριών]
α γ΄
Χειροσφαίριση ( mini ) [ Μαθητών και Μαθητριών ]
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α δ΄
Ποδόσφαιρο ( 5 Χ 5 ) [ Μαθητών µόνο ]
Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο δεν µετέχει σε κάποιο άθληµα µε οµάδα
µαθητριών αλλά µόνο µαθητών, στο άθληµα αυτό είναι ελεύθερη η συµµετοχή
µαθητριών µε την οµάδα των µαθητών.
β΄
Ατοµικά Αθλήµατα
β α΄
Στίβος [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β β΄
∆ρόµος σε ανώµαλο έδαφος [Μαθητών και Μαθητριών]
β γ΄
Ενόργανη Γυµναστική [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β δ΄
Κολύµβηση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
Από τα παραπάνω αθλήµατα δικαίωµα συµµετοχής κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει
στον δρόµο επί ανωµάλου εδάφους, σε ένα αγώνισµα ατοµικού αθλήµατος και σε ένα
οµαδικό άθληµα. Στα Σχολεία που φοιτούν µαθητές και µαθήτριες λιγότεροι από τους
εκατόν είκοσι (120), κάθε µαθητής ή µαθήτρια έχει δικαίωµα συµµετοχής σε δύο
οµαδικά αθλήµατα. 45
Σε όλα τα παραπάνω αθλήµατα ατοµικά και οµαδικά διεξάγονται αγώνες µόνο σε
επίπεδο ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι αγώνες, αναλόγως µε τον αριθµό
των σχολείων κάθε ∆ιεύθυνσης, είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν όµιλο απευθείας
ή σε περισσότερους οµίλους ανάλογα µε τα Γραφεία Εκπαίδευσης που ανήκουν τα
σχολεία, τους ∆ήµους ή τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ή όπως κρίνει καλύτερα η Ο.Ε.Σ.Α.
Η Ο.Ε.Σ.Α. θα αποφασίσει επίσης, αν οι πρώτοι των οµίλων θα συµµετάσχουν σε
τελικούς αγώνες της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή όχι, αναλόγως µε τις
συγκοινωνιακές συνθήκες. (π.χ. νησιά)
6.2.4
Τρόπος διεξαγωγής Οµαδικών Αθληµάτων
6.2.4.1
Μετέχουν όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της ∆ιεύθυνσης µε µία οµάδα µαθητών και
µε µία οµάδα µαθητριών σε όλα τα αθλήµατα της παραγράφου 6.2.3.α΄.
Η επιλογή γίνεται από όλους τους µαθητές και µαθήτριες του σχολείου, που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.2 της παρούσης Απόφασης. Την
επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε περίπτωση που στο
σχολείο δεν υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής την επιλογή κάνουν οι ∆άσκαλοι
του σχολείου. Στην επιλογή λαµβάνεται υπόψη η επίδοση του µαθητή - µαθήτριας
στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου.
Οι αγώνες διεξάγονται σε οµίλους µε το σύστηµα του απλού αποκλεισµού. Οι
όµιλοι είναι δυνατόν να ορισθούν κατά Γραφεία Εκπαίδευσης, ∆ήµους ή ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α..
Κατά την επιλογή των ζευγαριών, λαµβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται
αντίπαλα σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά ώστε να αποφεύγονται άσκοπες
µετακινήσεις.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των οµάδων δεν διευκολύνει τον σχηµατισµό
ζευγαριών µέχρι τον τελικό, προκρίνονται κατά τον α΄ γύρο τόσες οµάδες όση η
αριθµητική διαφορά του συνόλου των οµάδων από το 8, 16, 32, 64.
Παράδειγµα: Οµάδες 53. Προκρίνονται χωρίς αγώνα 64 – 53 = 11 οµάδες.
Στον β΄ γύρο οι νικήτριες οµάδες των 42 αγώνων που έγιναν (53 – 11 = 42),
δηλαδή 21 οµάδες και οι 11 άνευ αγώνα, σύνολο 21 + 11 = 32 οµάδες.
Σε περίπτωση µεγάλων ∆ιευθύνσεων που οι αγώνες διεξάγονται σε οµίλους, η
Ο.Ε.Σ.Α. θα αποφασίσει αν οι πρώτες οµάδες κάθε οµίλου συγκροτούν στην συνέχεια
έναν ενιαίο όµιλο για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας οµάδας της ∆ιεύθυνσης.
Σε νησιωτικές περιοχές και γενικά σε ∆ιευθύνσεις που οι µετακινήσεις είναι
45

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 21 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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δύσκολες, καλό είναι οι αγώνες να σταµατούν στους οµίλους.
6.2.4.2
α΄

Η διάρκεια των αγώνων είναι :
Mini Καλαθοσφαίριση
Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι τέσσερις περίοδοι των επτά (7΄)
λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας δίνονται παρατάσεις των τριών (3΄) λεπτών µέχρι να
υπάρξει νικήτρια οµάδα.
β΄
Mini Πετοσφαίριση
Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι δύο (2) νικηφόρα set.
γ΄
Mini Χειροσφαίριση
Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι δύο ηµίχρονα των είκοσι (20΄)
λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί
παράταση.
δ΄
Ποδόσφαιρο 5 Χ 5
Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι δύο ηµίχρονα των είκοσι (20΄)
λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί
παράταση.
Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. έχει δικαίωµα στην προκήρυξη των αγώνων να µειώσει
τον χρόνο διάρκειας των αγώνων από τον προβλεπόµενο.

6.2.4.3
Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. από τους
καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και αν
δεν επαρκούν από δασκάλους ή καθηγητές άλλης ειδικότητας που είναι επίσηµοι
∆ιαιτητές ή Κριτές στο αντίστοιχο άθληµα ή έχουν εµπειρία στο άθληµα. Για κάθε
αγώνα ορίζονται :
α΄ Καλαθοσφαίριση ( mini ) : ∆ιαιτητής (1), Σηµειωτής (1), Χρονοµέτρης (1)
β΄ Πετοσφαίριση ( mini )
: ∆ιαιτητής (1), Σηµειωτής (1)
γ΄ Χειροσφαίριση ( mini ) : ∆ιαιτητής (1), Σηµειωτής (1) Χρονοµέτρης (1)
δ΄ Ποδόσφαιρο ( 5 Χ 5 )
: ∆ιαιτητής (1)
6.2.4.4
Οι αγώνες των οµαδικών αθληµάτων Α΄ Φάσης διεξάγονται ηµέρες και ώρες που
ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. ανάλογα µε τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην
διάθεσή της. Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι
καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή ∆άσκαλοι που συµµετέχουν σε αυτούς ως ∆ιαιτητές,
Κριτές ή Συνοδοί είναι σε διατεταγµένη υπηρεσία.
6.2.5

Επιλογή αθλητών στα ατοµικά αθλήµατα στην Α΄ Φάση
Η επιλογή γίνεται από όλους τους µαθητές και µαθήτριες του σχολείου, που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.2 της παρούσας Απόφασης. Την
επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε περίπτωση που στο
σχολείο δεν υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής την επιλογή κάνουν οι ∆άσκαλοι
του σχολείου. Στην επιλογή λαµβάνεται υπόψη η επίδοση του µαθητή - µαθήτριας
στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου.

6.2.6

Τρόπος διεξαγωγής Ατοµικών Αθληµάτων

6.2.6.1

Κλασσικός Αθλητισµός
Οι αγώνες (∆ιεύθυνσης ή Οµίλου) διεξάγονται σε µία ηµέρα. Ο αριθµός των
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µαθητών – µαθητριών, που θα λάβουν µέρος από κάθε σχολείο, ορίζεται από την
Ο.Ε.Σ.Α. έτσι ώστε οι αγώνες να µπορούν να διεξαχθούν σε µία ηµέρα (για κάθε όµιλο)
και να πληρούνται οι προϋποθέσεις σωστής διεξαγωγής από τεχνικής πλευράς. Στην
περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων σε οµίλους, ο αριθµός των µαθητών – µαθητριών
που προκρίνονται για την τελική φάση (∆ιεύθυνσης) καθορίζεται από την Ο.Ε.Σ.Α.
ανάλογα µε τον αριθµό των οµίλων.
Τα αγωνίσµατα για µαθητές και µαθήτριες ∆ηµοτικού Σχολείου είναι :
α΄
∆ρόµος 50 µ.
β΄
∆ρόµος 1.000 µ.
γ΄
Άλµα σε µήκος
δ΄
Άλµα σε ύψος
ε΄
Ρίψη ελαστικής σφαίρας (Μπαλάκι 200 γρ.)
Οι δρόµοι διεξάγονται σε τελικές σειρές, µε χρονοµέτρηση σε εκατοστά του
δευτερολέπτου, για να µειωθούν οι περιπτώσεις ίδιας κατάταξης και οι νικητές
ανακηρύσσονται βάσει χρόνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ίδιες επιδόσεις ή
ταυτόχρονη άφιξη στο δρόµο των 50 µ., στο τέλος της αγωνιστικής ηµέρας
επαναλαµβάνεται ο αγώνας για τους µαθητές που έχουν ίδια επίδοση και διεκδικούν
πρόκριση ή έπαθλο. Οι µαθητές που δεν διεκδικούν πρόκριση ή έπαθλο, δεν
αγωνίζονται ξανά αλλά κατατάσσονται στις ίδιες θέσεις. Όσον αφορά στο αγώνισµα
του δρόµου των 1.000 µ. µαθητές µε ίδια επίδοση ή ταυτόχρονη άφιξη, σε περίπτωση
πρόκρισης προκρίνονται όλοι και σε περίπτωση επάθλου κατατάσσονται ισόπαλοι.
Στο άλµα σε µήκος γίνονται τρεις (3) προσπάθειες. Το άλµα µετριέται από το
σηµείο που καταλήγει ο διάδροµος φοράς.
Στο άλµα σε ύψος οι µαθητές – µαθήτριες έχουν δικαίωµα για τρεις (3)
προσπάθειες σε κάθε ύψος. Αρχική τοποθέτηση του ύψους είναι το 1 µ. Επόµενο ύψος
το 1,10 µ., επόµενο το 1,20 µ. και στην συνέχεια κάθε πέντε (5) εκατοστά.
Στην ελαστική σφαίρα κάθε µαθητής – µαθήτρια έχει τρεις (3) προσπάθειες.
Η Αγωνόδικη Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25)
άτοµα και απαρτίζεται από :
 Αλυτάρχη (1)
 Γυµνασίαρχο (1)
 Αφέτες (2)
 Γραµµατεία (4)
 Εφόρους : ∆ρόµων (1), Αλµάτων (1), Ρίψεων (1), Τάξεως (1)
 Κριτές – Χρονοµέτρες κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.
Όλα τα µέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής, πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής ή δάσκαλοι.
6.2.6.2

∆ρόµος επί ανωµάλου εδάφους
Οι αγώνες (∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) διεξάγονται σε µία ηµέρα.
Στους αγώνες αυτούς µετέχουν από κάθε σχολείο δύο (2) µαθητές και δύο (2)
µαθήτριες.
Τα αγωνίσµατα για µαθητές και µαθήτριες ∆ηµοτικού Σχολείου είναι :
α΄
∆ρόµος 1.000 µ. µαθητών
β΄
∆ρόµος 1.000 µ. µαθητριών
Η Αγωνόδικη Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από είκοσι (20) άτοµα
και απαρτίζεται από :
 Αλυτάρχη (1)
 Γυµνασίαρχο (1)
 Αφέτη (1)
 Γραµµατεία (2)
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 Εφόρους : ∆ρόµων (1), Κριτών (1), Χρονοµετρών (1), Τάξεως (1)
 Κριτές ∆ιαδροµής – Τερµατισµού – Χοάνης, Χρονοµέτρες κατά την κρίση
της Ο.Ε.Σ.Α.
Όλα τα µέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής, πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής ή δάσκαλοι.
6.2.6.3

Ενόργανη Γυµναστική
Οι αγώνες θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Τοπική
Επιτροπή της Ελληνικής Γυµναστικής Οµοσπονδίας.
Στους αγώνες εκτός από τους µαθητές ή µαθήτριες Στ΄ και Ε΄ τάξεων, µπορούν να
λάβουν µέρος και µαθητές ή µαθήτριες ∆΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου. Οι µαθητές και
µαθήτριες που θα λάβουν µέρος πρέπει να ασχολούνται µε το άθληµα και να έχουν
δελτίο σε αθλητικό σύλλογο.
Τα αγωνίσµατα αναφέρονται στον πίνακα 9.
Πίνακας 9ος
Αγώνας διεξάγεται µόνο
Αγωνίσµατα Ενόργανης Γυµναστικής
στο Σύνθετο Ατοµικό. Νικητές
Αγόρια
Κορίτσια
ανακηρύσσονται σε κάθε όργανο
Σύνθετο
Ατοµικό
Σύνθετο
Ατοµικό
και στο σύνολο των οργάνων
Ασκήσεις εδάφους
Άλµα ίππου
(Σύνθετο ατοµικό). Οι αγώνες
Ίππος µε λαβές
Ασύµµετροι ζυγοί
διεξάγονται σύµφωνα µε τους
Κρίκοι
∆οκός ισορροπίας
επίσηµους
κανονισµούς
του
Άλµα ίππου
Ασκήσεις εδάφους
αθλήµατος για τις αντίστοιχες
∆ίζυγο
ηλικίες.
Μονόζυγο
Οι αγωνόδικες επιτροπές
ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. και
απαρτίζονται από καθηγητές
Φυσικής Αγωγής κατά προτίµηση επίσηµους κριτές που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον από :
α΄
Αλυτάρχη ( 1 )
β΄
Πρόεδρους Κριτών ( 2 ) [Ένα άνδρα και µία γυναίκα.]
γ΄
Γραµµατεία ( 1 )
δ΄
Κριτές ( 8 ) [Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες]
Οι κριτές των αγωνισµάτων µαθητών δεν µπορούν να κρίνουν αγωνίσµατα των
µαθητριών και αντιθέτως. Ανάλογα µε τις συµµετοχές ο αριθµός των κριτών είναι
δυνατόν να αυξηθεί, όπως και της Γραµµατείας.

6.2.6.4

Κολύµβηση
Οι αγώνες θα διοργανωθούν από την
Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Τοπική Επιτροπή
της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος.
Στους αγώνες εκτός από τους µαθητές ή
µαθήτριες Στ΄ και Ε΄ τάξεων, µπορούν να λάβουν
µέρος και µαθητές ή µαθήτριες ∆΄ Τάξης
∆ηµοτικού Σχολείου. Οι µαθητές και µαθήτριες
που θα λάβουν µέρος πρέπει να ασχολούνται µε το
άθληµα και να έχουν δελτίο σε αθλητικό σύλλογο.
Τα αγωνίσµατα αναφέρονται στον πίνακα
18.
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Πίνακας 18ος
Πίνακας Αγωνισµάτων
Κολύµβησης
∆ηµοτικού Σχολείου
Μαθητών και Μαθητριών
50 µ. Ελεύθερο
50 µ. Πρόσθιο
50 µ. Ύπτιο
50 µ. Πεταλούδα
100 µ. Ελεύθερο
100 µ. Πρόσθιο
100 µ. Ύπτιο

Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. από καθηγητές Φυσικής
Αγωγής κατά προτίµηση επίσηµους κριτές από αυτούς που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από:
α΄
Αλυτάρχη ( 1 )
β΄
Εφόρους ( 3 ) [ Κριτών, Χρονοµετρών, Τάξεως.]
γ΄
Χρονοµέτρες ( 1 για κάθε διαδροµή )
δ΄
Κριτές στροφών ( 1 για κάθε δύο διαδροµές )
ε΄
Κριτές ορθής κολύµβησης ( 2 )
στ΄ Αφέτη ( 1 )
ζ΄
Κριτή ανάσχεσης ( 1 )
η΄
Κριτή άφιξης ( 1 )
θ΄
Γραµµατεία ( 2 )
6.2.7

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συµµετοχή µαθητών και µαθητριών ∆ηµοτικού
Σχολείου σε αγώνες τόσο οµαδικών αθληµάτων όσο και ατοµικών αθληµάτων είναι η
Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα (βλέπε παράγραφο 8.1) και η Κατάσταση Συµµετοχής
του Σχολείου (Βλέπε παράγραφο 8.2 και 8.3)
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

7.1

Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
[ Αγώνες µεταξύ οµάδων σχολείων της ίδιας ∆ιεύθυνσης ]
Την οργάνωση αναλαµβάνει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων
(Ο.Ε.Σ.Α.) όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.2.1. Η Ο.Ε.Σ.Α. οργανώνει
υποχρεωτικά τα πρωταθλήµατα που φθάνουν µέχρι την τελική Πανελλήνια φάση και
φυσικά εφόσον υπάρχουν συµµετοχές. Από τα πρωταθλήµατα που προβλέπεται να
διοργανωθούν µόνο µεταξύ σχολείων της ∆ιεύθυνσης ( Α’ Φάση ) η Ο.Ε.Σ.Α. µπορεί
να µην διοργανώσει ορισµένα εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι (οικονοµικοί,
τεχνικοί κ.λ.π.), µετά από ενηµέρωση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Η κάθε Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων έχει το δικαίωµα να προσθέσει
στην Φάση αυτή και άλλα αθλήµατα που κρίνει ότι µπορούν να διεξαχθούν λόγω
τοπικών συνθηκών όπως κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, σκι κ.λ.π. καθώς και πρωταθλήµατα
οµαδικών αθληµάτων ειδικά για µαθητές και µαθήτριες Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να έχουν ηλικία µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη
στην παράγραφο 3.1 α΄, ύστερα από έγκριση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής
Σχολικών Αγώνων.

7.2

Β΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
[ Αγώνες Οµίλων ]
Την οργάνωση των αγώνων αυτής της φάσης έχει η Ο.Ε.Σ.Α. που κάθε έτος
ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α., σε στάδιο ή γυµναστήριο αρµοδιότητας του αντίστοιχου
Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Η ηµεροµηνία τέλεσης των αγώνων αυτών ορίζεται κάθε χρόνο από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια Αθλητική Οµοσπονδία, ώστε να µην
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συµπίπτουν µε εξωσχολικές διοργανώσεις και ανακοινώνεται σε όλες τις Ο.Ε.Σ.Α. µε
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.
Η ηµεροµηνία τέλεσης των αγώνων όλων των οµίλων των ατοµικών αθληµάτων
πρέπει να είναι η ίδια και σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής των αγώνων την
συγκεκριµένη ηµεροµηνία σε έναν όµιλο, τροποποιείται η ηµεροµηνία διεξαγωγής και
στους υπόλοιπους οµίλους του αυτού αθλήµατος.
7.3

Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
[ Τελική Φάση Αγώνων ]
Η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. καθορίζει τις πόλεις όπου θα τελεστούν οι Πανελλήνιοι Σχολικοί
Αγώνες και τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής τους. Την οργάνωση τους αναλαµβάνει η
τοπική Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία µε την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

8

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για την συµµετοχή µαθητών ή µαθητριών σε σχολικούς αγώνες είναι απαραίτητη
η προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

8.1
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ [ Υπόδειγµα 1 ]
Σε κάθε αθλητική µαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του
σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του µαθητή ή της µαθήτριας και
να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :
α΄
Επώνυµο
β΄
Όνοµα
γ΄
Όνοµα πατέρα
δ΄
Όνοµα µητέρας
ε΄
Έτος γεννήσεως
στ΄ Αριθµός µητρώου µαθητή
ζ΄
Τάξη που φοιτά
Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ∆ιευθυντή του σχολείου.
Στην αθλητική µαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :
α΄
Βεβαίωση ιατρού ότι ο µαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο
πρόβληµα υγείας που να µην του επιτρέπει να λάβει µέρος σε αγώνες. Η
ιατρική βεβαίωση µπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό
Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό, ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική
βεβαίωση πρέπει να έχει ηµεροµηνία που να µην υπερβαίνει το εξάµηνο
από την ηµέρα του αγώνα. 46
β΄
Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνοµικής ταυτότητας του µαθητή,
θεωρηµένη από τον ∆ιευθυντή του σχολείου (Μόνο για µαθητές και
µαθήτριες Λυκείου).
γ΄
Φωτοτυπία του δελτίου ατοµικών στοιχείων, κάθε µαθητή που αναγράφεται
στην κατάσταση συµµετοχής, µόνο της πλευράς που αναφέρονται τα
στοιχεία του µαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο
προέλευσης και τυχόν µετεγγραφές του µαθητή (Μόνο για µαθητές και
µαθήτριες Λυκείου).

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 22 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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8.2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται: [Υπόδειγµα 2 για Λύκειο ή Γυµνάσιο]
[Υπόδειγµα 6 για ∆ηµοτικό Σχολείο]
α΄
Επώνυµο µαθητή – αθλητή
β΄
Όνοµα µαθητή - αθλητή
γ΄
Όνοµα πατέρα
δ΄
Όνοµα µητέρας
ε΄
Έτος γεννήσεως.
στ΄ Αριθµός µητρώου µαθητού.
ζ΄
Τάξη.
η΄
Αριθµός απουσιών [αδικαιολόγητων και δικαιολογηµένων] µέχρι τρεις
εργάσιµες ηµέρες το πολύ πριν από τον αγώνα.
θ΄
Αγώνισµα
ι΄
Συνοδός καθηγητής
Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του
σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ∆ιευθυντή του σχολείου.
Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις Οργανωτικές
Επιτροπές των αγώνων δύο ηµέρες πριν από την τέλεση των αγώνων ώστε να
συµπληρωθούν τα πινάκια. Σε όλως ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει
η αποστολή, αλλά για να γίνουν δεκτές οι συµµετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί
συνεννόηση µεταξύ του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του ∆ιευθυντή του
Σχολείου. Οι µαθητικές - αθλητικές ταυτότητες παραδίδονται στον αρµόδιο Έφορο
πριν από την τέλεση του αγωνίσµατος και παραλαµβάνονται µετά την λήξη του
αγωνίσµατος. Οι καταστάσεις συµµετοχής παραµένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και
διατηρούνται µαζί µε τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισµάτων τουλάχιστον για
µία τριετία.

8.3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Οι καταστάσεις αυτές συµπληρώνονται από το σχολείο σε όλες τις φάσεις. Σε
αυτές αναγράφονται: [ Υπόδειγµα 3 για Λύκειο 5 για Γυµνάσιο και 6 για ∆ηµοτικό
Σχολείο]
α΄
Επώνυµο µαθητή - αθλητή
β΄
Όνοµα µαθητή - αθλητή
γ΄
Όνοµα πατέρα
δ΄
Όνοµα µητέρας
ε΄
Έτος γεννήσεως.
στ΄ Αριθµός µητρώου µαθητού.
ζ΄
Τάξη.
η΄
Αριθµός απουσιών [αδικαιολόγητων και δικαιολογηµένων] µέχρι τρεις
εργάσιµες ηµέρες το πολύ πριν από τον αγώνα. (Μόνο για µαθητές και
µαθήτριες Λυκείου και Γυµνασίου).
θ΄
Ηµεροµηνία µετεγγραφής (Μόνο για µαθητές και µαθήτριες Λυκείου)
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση που µαθητής δεν είναι από µετεγγραφή
αναγράφεται η λέξη «ΟΧΙ». Σηµείωση : Στην περίπτωση που στην
κατάσταση δεν αναφέρεται η λέξη «ΟΧΙ» για τους µαθητές που δεν
προέρχονται από µετεγγραφή η κατάσταση δεν γίνεται δεκτή.
ι΄
Συνοδός καθηγητής (Ο συνοδός καθηγητής είναι και προπονητής της
οµάδας και ο µόνος που επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό χώρο µε τους
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αναπληρωµατικούς παίκτες της οµάδας)
Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του
σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ∆ιευθυντή του σχολείου.
Ο ∆ιευθυντής του Λυκείου επιπλέον βεβαιώνει ότι :
α΄
Οι µαθητές για τους οποίους στην στήλη «Ηµεροµηνία Μετεγγραφής»
αναγράφεται «ΟΧΙ», φοιτούν στο σχολείο από την Α΄ τάξη µε αρχική εγγραφή και
β΄
Οι µαθητές για τους οποίους στην στήλη «Ηµεροµηνία Μετεγγραφής»
αναγράφεται ηµεροµηνία, έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος σε οµαδικά αθλήµατα γιατί
εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 11.2.1 της παρούσης Απόφασης.
Οι καταστάσεις της παραγράφου αυτής, σε αγώνες Α΄ και Β΄ Φάσης πρέπει να
κατατίθενται στην Γραµµατεία του αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του
αγώνα προκειµένου να συµπληρωθεί το φύλλο αγώνα, ενώ στους αγώνες Γ΄ Φάσης
παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική Σύσκεψη,
πριν από την κλήρωση των αγώνων. Οι µαθητικές - αθλητικές ταυτότητες και τα
συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, παραδίδονται στην Γραµµατεία του αγώνα ή στον
∆ιαιτητή για το ποδόσφαιρο, είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι
µαθητικές – αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται µετά την λήξη του αγώνα εκτός αν
υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας για τον µαθητή – αθλητή ή παραπέµπεται για
αντιαθλητική συµπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή η µαθητική – αθλητική ταυτότητα
παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και επιστρέφεται µόνο µετά από απόρριψη της
ένστασης ή λήξη της ποινής . Οι καταστάσεις συµµετοχής και των δύο σχολείων (όσον
αφορά στους αγώνες Α΄ και Β΄ Φάσης), επισυνάπτονται στο πρωτότυπο του φύλλου
αγώνα και παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται τουλάχιστον για
µία τριετία.
8.4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄
ΦΑΣΗΣ
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (συµπληρώνεται από το αντίστοιχο Γραφείο Φυσικής Αγωγής).
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται: [ Υπόδειγµα 4 και 4α ]
α΄
Επώνυµο µαθητή – αθλητή
β΄
Όνοµα µαθητή - αθλητή
γ΄
Όνοµα πατέρα
δ΄
Όνοµα µητέρας
ε΄
Έτος γεννήσεως.
στ΄ Σχολείο που φοιτά
ζ΄
Αριθµός µητρώου µαθητού.
η΄
Τάξη.
θ΄
Αγώνισµα
ι΄
Επίδοση (Για Β΄ Φάση αγώνων Α΄ Φάσης – Για Γ΄ Φάση µένει κενό)
ια΄ Καθηγητές συνοδοί
Οι καταστάσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Προϊστάµενο του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Οι καταστάσεις αυτές συνοδεύονται από τις καταστάσεις των σχολείων στις
οποίες αναγράφεται ο αριθµός των απουσιών κάθε µαθητή – αθλητή που
περιλαµβάνουν (Υπόδειγµα 2).
Οι βεβαιώσεις αυτές θα περιλαµβάνουν τις
δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις το πολύ εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι καταστάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, ασχέτως αν από την
∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. έχουν αποσταλεί καταστάσεις µε τους
αθλητές που προκρίνονται στην Γ΄ Φάση Αγώνων.
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Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις Οργανωτικές
Επιτροπές των αγώνων δύο ηµέρες πριν από την τέλεση των αγώνων ώστε να
συµπληρωθούν τα πινάκια. Σε όλως ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει
η αποστολή, αλλά για να γίνουν δεκτές συµµετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί
συνεννόηση µεταξύ του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Προϊστάµενου
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Οι µαθητικές - αθλητικές ταυτότητες παραδίδονται
στον αρµόδιο Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσµατος και παραλαµβάνονται µετά
την λήξη του αγωνίσµατος. Οι καταστάσεις συµµετοχής παραµένουν στην Οργανωτική
Επιτροπή και διατηρούνται µαζί µε τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισµάτων
τουλάχιστον για µία τριετία.

9

ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

9.1

Την κάθε σχολική οµάδα στα οµαδικά αθλήµατα στην κάθε φάση συνοδεύει
καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον ∆ιευθυντή
του σχολείου. Σε περίπτωση µη συµµετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο
∆ιευθυντής µπορεί :
α΄
Να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο
β΄
Σε περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό δεν δέχεται να συνοδεύσει
την οµάδα, εφόσον πρόκειται για ∆ηµόσιο Σχολείο, µπορεί να ζητήσει από την
Ο.Ε.Σ.Α. να ορίσει συνοδό που να υπηρετεί σε άλλο σχολείο της ∆ιεύθυνσης
(∆ευτεροβάθµιας ή Πρωτοβάθµιας αναλόγως). Στην ίδια περίπτωση, εφόσον πρόκειται
για Ιδιωτικό Σχολείο ο ορισµός γίνεται όπως στο επόµενο εδάφιο.
γ΄
Στην περίπτωση που και πάλι υπάρχει αδυναµία για εξεύρεση συνοδού, την
οµάδα µπορεί να συνοδεύσει γονέας ή κηδεµόνας που θα ορισθεί από τον ∆ιευθυντή
του σχολείου.
δ΄
Σε περίπτωση που παρά τις παραπάνω ενέργειες δεν βρεθεί λύση, η οµάδα δεν
δύναται να συµµετάσχει σε αγώνες.
Κατά την διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους αναπληρωµατικούς
παίκτες, ως προπονητής µπορεί να ευρίσκεται µόνο συνοδός που είναι καθηγητής του
σχολείου ή έχει ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α. Μόνο σε αγώνα της Β΄ και Γ΄ Φάσης εκτός
από τον προπονητή µπορεί να ευρίσκεται και δεύτερο άτοµο, µέλος της Ο.Ε.Σ.Α. που
συµµετέχει ως Αρχηγός της αποστολής.

9.2

Την κάθε σχολική οµάδα στα ατοµικά αθλήµατα στην Α΄ Φάση συνοδεύουν
καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή διδάσκαλοι που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται
από τον ∆ιευθυντή. Στα ατοµικά αθλήµατα ο αριθµός των συνοδών είναι ένας συνοδός
ανά δέκα (10) µαθητές. Σε περίπτωση µη συµµετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής
του σχολείου ο ∆ιευθυντής µπορεί να ορίσει άλλα πρόσωπα όπως καθηγητή άλλης
ειδικότητας ή µέλος του συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.

9.3

Στους αγώνες ατοµικών αθληµάτων Β΄ και Γ΄ Φάσης τους συνοδούς ορίζει η
Ο.Ε.Σ.Α. από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην ∆ιεύθυνση. Οι
καθηγητές αυτοί θα πρέπει να έχουν ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα ή να είναι εν
ενεργεία προπονητές στο συγκεκριµένο άθληµα ή να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές
γνώσεις για το συγκεκριµένο άθληµα. Η αναλογία συνοδών είναι ένας συνοδός για
κάθε δέκα (10) αθλητές, εκτός από την κωπηλασία που είναι ένας συνοδός για κάθε
οκτώ (8) αθλητές. Στην αποστολή της κάθε ∆ιεύθυνσης περιλαµβάνεται και ένας (1)
Αρχηγός της αποστολής. Στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας συνοδός θα πρέπει
αρχηγός και συνοδός να είναι διαφορετικού φύλου, εκτός αν η αποστολή απαρτίζεται
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µόνο από αγόρια ή µόνο από κορίτσια που στην περίπτωση αυτή θα είναι άνδρας
συνοδός για αγόρια ή γυναίκα συνοδός για κορίτσια. 47
Οι Ο.Ε.Σ.Α. των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων δικαιούνται να ορίσουν
περισσότερους από τους προβλεπόµενους συνοδούς εφόσον οι αθλητές προέρχονται
από διαφορετικά νησιά, ανάλογα µε την εκτίµησή τους και µετά από έγκριση της
Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
9.4

Οι συνοδοί καθηγητές ή δάσκαλοι είναι σε διατεταγµένη υπηρεσία.

9.5

Όλα τα µέλη των Αγωνόδικων Επιτροπών (διαιτητές, κριτές και γραµµατεία),
εφόσον έχουν την ∆ηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγµένη υπηρεσία. 48

10

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1

Στους αγώνες ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί των αθληµάτων, οι κανονισµοί
πρωταθληµάτων των Οµοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του
Υπ.Ε.Π.Θ. που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης µε τους κανονισµούς αθληµάτων και
πρωταθληµάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.

10.2

Το βάρος των οργάνων, το ύψος και οι αποστάσεις των εµποδίων, τα διαδοχικά
ύψη του πήχη στο άλµα σε ύψος και άλµα µε κοντάρι και το πρόγραµµα διεξαγωγής
του οκτάθλου, επτάθλου, εξάθλου και πεντάθλου αναγράφονται σε πίνακες στο
παράρτηµα Α΄ της Απόφασης αυτής.

10.3
10.4

10.5

Στα ατοµικά αγωνίσµατα δεν υπάρχει οµαδική βαθµολογία.
Στα ατοµικά αγωνίσµατα ανακηρύσσεται ένας (1) πρώτος ένας (1) δεύτερος και
ένας (1) τρίτος νικητής - νικήτρια. Στα οµαδικά αθλήµατα ανακηρύσσεται µία (1)
πρωταθλήτρια οµάδα, µία (1) δευτεραθλήτρια οµάδα και µία (1) τριταθλήτρια οµάδα
Στα ατοµικά αγωνίσµατα λύεται κάθε ισοπαλία όπως προβλέπουν οι κανονισµοί.

10.6

Στην Ενόργανη Γυµναστική σε περίπτωση ισοπαλίας νικητής - νικήτρια
αναδεικνύεται ο αθλητής -τρια που έχει την µεγαλύτερη βαθµολογία στο σύνθετο
ατοµικό. Αν η ισοπαλία δεν λύνεται επαναλαµβάνεται ο αγώνας των ισόπαλων αθλητών
- αθλητριών.

10.7

Στην Αντισφαίριση, στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση και στην Πάλη (Ελεύθερη
Ερασιτεχνική και Ελληνορωµαϊκή), διεξάγεται αγώνας µεταξύ των δύο ηττηµένων των
ηµιτελικών για κατάταξη στην 3η και 4η θέση.

10.8

Στα οµαδικά αθλήµατα οι ισοπαλίες λύονται όπως προβλέπεται στις παραγράφους
4.7.1.3 για την καλαθοσφαίριση, 4.7.3.3 και 4.7.3.4 για την χειροσφαίριση και 4.7.4.3
και 4.7.4.4 για το ποδόσφαιρο.

10.9

∆ιαφήµιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόµατος αθλητικού συλλόγου
στις εµφανίσεις [φανέλα και φόρµα] αθλητών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης

47
48

Όπως τροποποιήθηκε µε την § 23 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 24 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εµφάνισης ή επικάλυψη της διαφήµισης ή του
ονόµατος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει
µέρος στον αγώνα.
Η αναγραφή του ονόµατος ή του σήµατος του κατασκευαστού σε κάθε αθλητικό
είδος δεν θεωρείται διαφήµιση εφόσον είναι, σύµφωνα µε τον κανόνα 61 του
Ολυµπιακού Χάρτη, µέχρι 9 τετραγωνικά εκατοστά.
Η απεικόνιση του σήµατος της κατασκευάστριας εταιρείας µέσα στο περίγραµµα
του αριθµού παίκτη στο πίσω µέρος της φανέλας δεν θεωρείται διαφήµιση.
Αρµόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των
αγώνων και σε απουσία του ο Έφορος του αγωνίσµατος ή ο Α' ∆ιαιτητής του αγώνα.
Στην απόφασή τους δεν µπορεί να γίνει ένσταση.
10.10

Οι Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων έχουν το δικαίωµα να κάνουν
έλεγχο χρήσης αναβολικών ουσιών ύστερα από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

10.11

Συµµετοχή αθλητού σε αγώνα εννοείται ότι ο αθλητής έλαβε µέρος στον αγώνα
και όχι η αναγραφή του ονόµατός του στο φύλλο αγώνα. Ειδικά για το φύλλο αγώνα
της χειροσφαίρισης που δεν προβλέπεται η αναγραφή της συµµετοχής, ο σηµειωτής του
αγώνα υποχρεούται κατά τους σχολικούς αγώνες να βεβαιώνει την συµµετοχή του
αθλητή µε ένα [Σ] στην στήλη " Νο ΠΑΙΚΤΩΝ " και δίπλα στον αριθµό του παίκτη
µόλις αυτός εισέλθει στο γήπεδο πρώτη φορά για να αγωνιστεί.

10.12

Η ανακήρυξη Πανελληνιονικών γίνεται από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

10.13
Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται :
10.13.1
Στα ατοµικά αγωνίσµατα ανακηρύσσονται 1ος, 2ος και 3ος Πανελληνιονίκης οι
1ος, 2ος και 3ος νικητής στο κάθε αγώνισµα χωρίς να υπολογίζονται οι Κύπριοι
αθλητές - αθλήτριες ή άλλοι Οµογενείς αθλητές - αθλήτριες.
10.13.2
Στα οµαδικά αθλήµατα ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες οι αθλητές, µαθητές µαθήτριες που η οµάδα τους κατέκτησε στην Γ΄ Φάση των σχολικών αγώνων την
πρώτη θέση ή την δεύτερη θέση εάν πρώτη κατετάγη η οµάδα της Κύπρου.
Οµοίως στα οµαδικά αθλήµατα ανακηρύσσονται δεύτεροι και τρίτοι
Πανελληνιονίκες οι αθλητές, µαθητές και µαθήτριες που η οµάδα τους κατέκτησε την
δεύτερη ή τρίτη νίκη αντίστοιχα στην Γ΄ Φάση των σχολικών αγώνων. Σε περίπτωση
που Κυπριακή οµάδα κατέκτησε µία από τις τρεις πρώτες νίκες, η οµάδα της Κύπρου
δεν υπολογίζεται στην κατάταξη για την ανακήρυξη των Πανελληνιονικών.
49

10.14

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι Πανελληνιονίκες αθλητές καθώς και οι
αθλητές που διακρίθηκαν σε Παγκόσµιους ή Πανευρωπαϊκούς Σχολικούς Αγώνες,
µαθητές και µαθήτριες, έχουν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία προνόµια
για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Επιπλέον οι αθλητές των
οµαδικών αθληµάτων για να τύχουν των προνοµίων πρέπει να έχουν λάβει µέρος σε
περισσότερους από τους µισούς αγώνες που έδωσε η οµάδα τους σε όλες τις φάσεις.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω µη προσέλευσης της
µίας οµάδος και συµπληρωθεί Φύλλο Αγώνα, οι µαθητές ή µαθήτριες της οµάδος που
προσήλθε και αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, θεωρούνται ότι συµµετείχαν στον
αγώνα.

10.15

Σε περίπτωση που κάτι δεν προβλέπεται στους επίσηµους κανονισµούς των
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 20 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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αθληµάτων, τους κανονισµούς πρωταθληµάτων των Οµοσπονδιών και στις διατάξεις
της προκήρυξης του Υπ.Ε.Π.Θ. αρµόδια για να αποφασίσει είναι η Κεντρική
Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων.
10.16

Προϋποθέσεις για διοργάνωση Πανελληνίων Αγώνων (Γ΄ Φάσης) µαθητών και
µαθητριών Λυκείου.
10.16.1
Για να διοργανωθούν αγώνες Γ΄ Φάσης µαθητών και µαθητριών Λυκείου σε
αθλήµατα πέραν των ήδη διεξαγόµενων, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α΄
Να έχουν διοργανωθεί, µετά από έγκριση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής
Σχολικών Αγώνων, στο συγκεκριµένο άθληµα, για δύο (2) συνεχείς σχολικές χρονιές,
αγώνες σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας σε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον
∆ιευθύνσεις την κάθε χρονιά, εκτός από τα ναυτικά αθλήµατα που οι αγώνες σε επίπεδο
∆ιεύθυνσης ορίζεται σε δώδεκα (12) τουλάχιστον ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας.
β΄
Στους παραπάνω αγώνες, να έχουν λάβει µέρος την κάθε χρονιά τουλάχιστον
διακόσιοι (200) µαθητές και µαθήτριες, εφόσον πρόκειται για ατοµικό άθληµα και
τουλάχιστον τριάντα (30) σχολικές οµάδες µαθητών ή τριάντα (30) σχολικές οµάδες
µαθητριών, εφόσον πρόκειται για οµαδικό άθληµα.
10.16.2
Αναστέλλεται η διοργάνωση Σχολικών Αγώνων Γ΄ Φάσης από αυτούς που
σήµερα διοργανώνονται εφόσον για δύο συνεχόµενα έτη δεν πληρούται µία από τις
παρακάτω προϋποθέσεις.
α΄
Αν έχουν διοργανωθεί αγώνες στο συγκεκριµένο άθληµα αγώνες Α΄ Φάσης σε
δέκα (10) ή λιγότερες ∆ιευθύνσεις. Εξαιρούνται τα αθλήµατα στα οποία δεν
προβλέπονται αγώνες Α΄ Φάσης.
β΄
Αν σε αγώνες Β΄ Φάσης ατοµικού αθλήµατος, που δεν προβλέπονται αγώνες Α΄
Φάσης, δεν έλαβαν µέρος σε όλους τους οµίλους συνολικά, τουλάχιστον εξαπλάσιοι
από τον αριθµό των ατοµικών αγωνισµάτων µαθητές ή µαθήτριες. Οµοίως αν δεν
έλαβαν µέρος εξαπλάσιοι από τον αριθµό των κατηγοριών (π.χ. σωµατικού βάρους)
µαθητές ή µαθήτριες.
γ΄
Αν σε αγώνες Α΄ Φάσης ατοµικού αθλήµατος στο οποίο δεν υπάρχουν επιµέρους
αγωνίσµατα (π.χ. Αντισφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση), έλαβαν συνολικά εκατό
πενήντα (150) ή λιγότεροι µαθητές και µαθήτριες.
δ΄
Αν το σύνολο των οµάδων, οµαδικού αθλήµατος, που έλαβαν µέρος σε αγώνες Α΄
Φάσης σε όλες τις ∆ιευθύνσεις ήταν είκοσι (20) ή λιγότερες. Το σύνολο αφορά οµάδες
µαθητών ή µαθητριών και όχι µαθητών και µαθητριών.
Για να επαναληφθεί η διοργάνωση των αγώνων αυτών θα πρέπει να πληρούνται
οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου (10.16.1)
10.16.3
Αναστέλλεται η διοργάνωση Σχολικών Αγώνων Γ΄ Φάσης σε αγώνισµα ατοµικού
αθλήµατος ή σε κατηγορία ατοµικού αθλήµατος, εφόσον για δεύτερο συνεχόµενο έτος
δεν προκρίθηκαν να λάβουν µέρος στην Γ΄ Φάση τουλάχιστον έξι (6) µαθητές ή
µαθήτριες.
Επαναλαµβάνεται η διοργάνωση αγώνων στην Γ΄ Φάση στο αγώνισµα αυτό ή
στην κατηγορία αυτή, από την χρονιά που θα προκριθούν στην Γ΄ Φάση έξι (6) ή
περισσότεροι µαθητές ή µαθήτριες.
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11.1 Ατοµικά Αθλήµατα
α'
Μαθητής που έχει µετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε
ατοµικό αγώνισµα µε την οµάδα του σχολείου µετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε
65

έγινε η µετεγγραφή.
β'
Σε περίπτωση που ο µαθητής έχει µετεγγραφεί σε σχολείο άλλης ∆ιεύθυνσης και
είχε προκριθεί για την Γ΄ Φάση ατοµικού αγωνίσµατος, ο µαθητής µετέχει µε την οµάδα
του νοµού όπου ανήκει το σχολείο που έχει µετεγγραφεί.
11.2 Οµαδικά Αθλήµατα µαθητών Λυκείου
11.2.1
∆ικαίωµα συµµετοχής µε οµάδα Λυκείου σε οµαδικό άθληµα έχουν όλοι οι
µαθητές και όλες οι µαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό µε πρώτη κανονική
εγγραφή από την Α΄ τάξη, σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ.
Α΄ / 7-2-1979). Μαθητής ή µαθήτρια που προέρχεται από µετεγγραφή δεν µπορεί να
λάβει µέρος σε οµαδικό άθληµα µε οµάδα του σχολείου µετεγγραφής εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις.
α΄
Αν µετοίκησε και η νέα κατοικία ευρίσκεται σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή
εξαιρετικά δύσκολη την µετακίνησή του στο Λύκειο από όπου πήρε µετεγγραφή. Η
µετοίκηση αυτή πρέπει να οφείλεται σε υπηρεσιακή µετακίνηση γονέα εφόσον είναι
∆ηµόσιος Υπάλληλος (Πολιτικός Υπάλληλος, Στρατιωτικός, Υπηρετεί σε Σώµατα
Ασφαλείας, Λιµενικός, ή Υπάλληλος ∆ηµόσιας Επιχείρησης). Η µετακίνηση αυτή
πρέπει να είναι για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εννέα (9) µηνών.
β΄
Αν η µετεγγραφή οφείλεται σε παλιννόστηση Ελληνόπαιδος από σχολείο του
εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει φοιτήσει σε σχολείο ή σχολεία του
εξωτερικού διαδοχικά για τουλάχιστον δύο (2) συνεχόµενα σχολικά έτη.
γ΄
Αν η µετεγγραφή οφείλεται σε κατάργηση τµήµατος κατεύθυνσης ή τµήµατος
σχολείου και υποχρεωτικής µετεγγραφής σε Λύκειο της ίδιας περιοχής.
δ΄
Αν η µετεγγραφή οφείλεται σε υπηρεσιακή ανάγκη, σε περίπτωση κατάργησης
Λυκείου, ιδρύσεως Λυκείου ή υπεραριθµίας µαθητών σε Λύκειο και υποχρεωτικής
µετεγγραφής σε Λύκειο της ίδιας περιοχής.
ε΄
Να φοιτούσε κατά το προηγούµενο σχολικό έτος στην Γ΄ τάξη Γυµνασίου και
µετεγγράφηκε στην Α΄ τάξη Λυκείου για να φοιτήσει σε Ειδικό Τµήµα Αθλητικής
∆ιευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.∆.) εφόσον η µετεγγραφή έγινε µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου.
στ΄ Αν η µετεγγραφή έγινε στην Β΄ ή Γ΄ τάξη Λυκείου για να φοιτήσει σε Ειδικό
Τµήµα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.∆.) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της
Γ4/1206/16-6-1995 Υπουργικής Απόφασης, «περί Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής
∆ιευκόλυνσης Λυκείου», (Φ.Ε.Κ. 581/τ.Β΄/4-7-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθ. Γ4/1825/27-9-1995 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 826/τ.Β΄/299-1995) και εφόσον η µετεγγραφή έγινε µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου. 50
ζ΄
Αν η µετεγγραφή έγινε σε Πρότυπο ή Πειραµατικό Λύκειο.
51
η΄
Αν φοιτούσε σε Τµήµα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου (Τ.Α.∆.) το δε
Απολυτήριο µετά την αποφοίτησή του διαβιβάστηκε υπηρεσιακά σε Ενιαίο Λύκειο
αντίστοιχο µε το Γυµνάσιο του Τ.Α.∆. και στην συνέχεια ο µαθητής πήρε µετεγγραφή
για το Ενιαίο Λύκειο στο οποίο ανήκει χωροταξικά. Στην περίπτωση αυτή η
µετεγγραφή πρέπει να έχει γίνει πριν από την ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων.
θ΄ 52 Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2005 – 2006 φοιτούσαν σε Τεχνικό
Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.), έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος σε οµαδικό
άθληµα µε οµάδα µόνο του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) που προήλθε από την
µετατροπή του Τ.Ε.Ε. που φοιτούσαν. Η διάταξη αυτή ισχύει µόνο για το σχολικό έτος
2006 – 2007 για όσους φοιτούσαν στην Β΄ Τάξη και µόνο για τα σχολικά έτη 2006 –
2007 και 2007 – 2008 για όσους φοιτούσαν στην Α΄ Τάξη.
50
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 25 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως συµπληρώθηκε µε την § 26 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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ι΄ 53 Μαθητές Ενιαίου Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2005 - 2006, έχουν δικαίωµα να
λαµβάνουν µέρος σε οµαδικό άθληµα µε οµάδα του Γενικού Λυκείου όπως
µετονοµάσθηκε το Ενιαίο Λύκειο που φοιτούσαν.
11.2.2
Ο ∆ιευθυντής Λυκείου στις καταστάσεις συµµετοχής του σχολείου του σε
οµαδικό άθληµα βεβαιώνει ότι οι µαθητές / µαθήτριες που περιλαµβάνονται φοιτούν
στο σχολείο µε αρχική εγγραφή ή µε µετεγγραφή που έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και εµπίπτει στις εξαιρέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Στην στήλη των
µετεγγραφών συµπληρώνει « ΟΧΙ » ή την ηµεροµηνία µετεγγραφής αναλόγως.
11.2.3
Συµµετοχή σε οµαδικό άθληµα µαθητή / µαθήτριας µε µετεγγραφή που δεν είναι
σύµφωνη µε τις περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις (§ 11.2.1) ή που δεν
αναφέρεται ότι είναι από µετεγγραφή, (στην στήλη µετεγγραφών αναφέρεται «ΟΧΙ»),
είναι αντικανονική και έχει ως αποτέλεσµα το µηδενισµό της οµάδας µετά από
ένσταση.
11.2.4
Μαθητές / µαθήτριες, µε µετεγγραφή που δικαιούνται κατ’ εξαίρεση να
συµµετάσχουν σε οµαδικό άθληµα, µπορούν να λάβουν µέρος µε την οµάδα του
σχολείου τους από την εποµένη ηµέρα από την ολοκλήρωση της µετεγγραφής, σε
οποιαδήποτε φάση και αν ευρίσκεται το Σχολικό Πρωτάθληµα.
11.3 Οµαδικά Αθλήµατα µαθητών Γυµνασίου
∆ικαίωµα συµµετοχής µε οµάδα Γυµνασίου σε οµαδικό άθληµα έχουν όλοι οι
µαθητές και όλες οι µαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο µε αρχική εγγραφή ή από
µετεγγραφή.
11.4 Οµαδικά Αθλήµατα µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου
∆ικαίωµα συµµετοχής µε οµάδα ∆ηµοτικού Σχολείου σε οµαδικό άθληµα έχουν
όλοι οι µαθητές και όλες οι µαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο µε αρχική εγγραφή ή
από µετεγγραφή .
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ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

12.1

Μαθητής αθλητής - αθλήτρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρµοστη
συµπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση, αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες
όχι µόνο του αθλήµατος που απεβλήθη, αλλά από όλους τους αγώνες οµαδικών ή
ατοµικών αθληµάτων κατά την ίδια σχολική χρονιά.
12.2
Μαθητής αθλητής - αθλήτρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρµοστη
συµπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση και η ποινή που προβλέπεται από τους κανονισµούς
του αθλήµατος είναι από πέντε (5) αγωνιστικές και άνω αποκλείεται από όλους τους
σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια είναι ακόµη µαθητής.
12.3
Μαθητής αθλητής - αθλήτρια που θα αποβληθεί από αγώνα για κάθε άλλη αιτία
(σκληρό παιχνίδι κ.λ.π.) τιµωρείται σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αθλήµατος και
επανέρχεται µετά την έκτιση της προβλεπόµενης ποινής.
12.4 54
Στις περιπτώσεις αντικανονικής συµµετοχής αθλητού σε οποιοδήποτε οµαδικό
άθληµα η οµάδα µηδενίζεται και σε περίπτωση που ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια
αφαιρείται ο τίτλος. Σε περίπτωση µηδενισµού σε αγώνα που δεν ισχύει το σύστηµα
του αποκλεισµού αλλά βαθµολογίας, όπως στον πρώτο γύρο της Γ΄ Φάσης (βλέπε §
4.4.3.2), στην οµάδα, εκτός του µηδενισµού της στον συγκεκριµένο αγώνα, επιβάλλεται
επιπλέον και ποινή αφαίρεσης βαθµών, τόσων όσων προβλέπονται σε νίκη.
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Όπως συµπληρώθηκε µε την § 21 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως τροποποιήθηκε µε την § 22 της 132571/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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12.5

Σε περίπτωση που µαθητής – µαθήτρια έχει κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών
(Dopping) σε οποιοδήποτε οµαδικό άθληµα, αποκλείεται από τους σχολικούς αγώνες
για όσα χρόνια είναι ακόµη µαθητής - µαθήτρια, αναφέρεται δε στην οικεία
Οµοσπονδία και στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος. Επιπλέον στερείται των
προνοµίων για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εφόσον η οµάδα καταταγεί σε
µία από τις προβλεπόµενες για προνόµια θέσεις.
12.6
Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές µαθητές - µαθήτριες ή ακόµη και από
φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και µετά τον αγώνα, η Ο.Ε.Σ.Α. έχει δικαίωµα να
επιβάλλει αποκλεισµό αθλητή, οµάδας, αλλά και σχολείου, εφόσον αφορά αγώνα Α΄
Φάσης.
12.7
Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές µαθητές - µαθήτριες ή ακόµη και από
φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και µετά τον αγώνα σε οποιαδήποτε φάση, η
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωµα, µετά από εισήγηση της διοργανώτριας του αγώνα
Ο.Ε.Σ.Α., να επιβάλει τον αποκλεισµό αθλητή, οµάδας, αλλά και σχολείου.
12.8
Η δικαιοδοσία επιβολής αποκλεισµού στις περιπτώσεις των δύο προηγουµένων
παραγράφων είναι για τις Ο.Ε.Σ.Α. δύο (2) σχολικά χρόνια και για την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. τρία
(3) σχολικά χρόνια. Ως πρώτος σχολικός χρόνος λογίζεται ο διανυόµενος.
12.9
Για την επιβολή ποινών πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
από τους κανονισµούς πρωταθλήµατος της αντίστοιχης Οµοσπονδίας.
12.10
Έφεση κατά επιβληθείσης ποινής αποκλεισµού αθλητή, οµάδας, σχολείου από
Ο.Ε.Σ.Α. µπορούν οι τιµωρούµενοι να ασκήσουν, µέσα σε αποκλειστικό διάστηµα ενός
µηνός από την ηµέρα που ανακοινώθηκε η ποινή, στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., χωρίς η έφεση να
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
12.11
Η κάθε Ο.Ε.Σ.Α. έχει την ευθύνη να κρατά ποινολόγιο αθλητών όλων των
οµάδων του νοµού µέχρι και την τελική Πανελλήνια φάση και να ενηµερώνει την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για κάθε ποινή πέραν του έτους που επιβάλει στον νοµό της.
12.12
Σχολική οµάδα που δήλωσε συµµετοχή σε αγώνες Α΄ φάσης και δεν
παρουσιάστηκε σε προγραµµατισµένο αγώνα ή παρουσιάστηκε χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ή χωρίς τους απαραίτητους για την έναρξη του αγώνα αθλητές,
µηδενίζεται. Σε περίπτωση που το αρµόδιο Γραφείο Φυσικής Αγωγής ειδοποιηθεί
τουλάχιστον τρεις ( 3 ) εργάσιµες ηµέρες πριν από τον αγώνα, ότι η οµάδα αδυνατεί να
αγωνιστεί και αποσύρεται, ο αγώνας µαταιώνεται και η αντίπαλος οµάδα προκρίνεται
στον επόµενο γύρο χωρίς αγώνα.
12.13
Σχολείο που δύο οµάδες του µηδενίστηκαν σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο κατά το ίδιο σχολικό έτος, αποκλείεται από όλα τα οµαδικά αθλήµατα κατά
το έτος αυτό και οι οµάδες που µηδενίστηκαν αποκλείονται και κατά το επόµενο
σχολικό έτος. Αγώνες που µαταιώθηκαν δεν υπολογίζονται.
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ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

13.1

Στην περίπτωση αντικανονικής συµµετοχής ή χρήσης απαγορευµένων ουσιών
(Dopping) σε οποιαδήποτε φάση ο αθλητής µαθητής - µαθήτρια ακυρώνεται και την
θέση του παίρνει ο επόµενος αθλητής. 55

13.2

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης χρήσης απαγορευµένων ουσιών (Dopping), ο
αθλητής µαθητής - µαθήτρια αποκλείεται επιπλέον από τους σχολικούς αγώνες για όσα
χρόνια είναι µαθητής - µαθήτρια, αναφέρεται δε στην οικεία Οµοσπονδία και στην

55

Όπως διορθώθηκε µε την § 27 της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης
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Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος.

56

13.3

Σε περίπτωση ανάρµοστης συµπεριφοράς, αρµόδια για να αποφασίσει είναι η
Αγωνόδικος Επιτροπή. Η επιβληθείσα ποινή επικυρώνεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
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ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

14.1 Περισσότερες από τις προβλεπόµενες απουσίες (δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες)
κατά την ηµέρα του αγώνα. (Βλέπε παράγραφο 4.1 για αγώνες Λυκείου και παράγραφο
5.1 για αγώνες Γυµνασίου).
14.2 Συµµετοχή σε περισσότερα αθλήµατα από αυτά που προβλέπει η εγκύκλιος. Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται αντικανονική η συµµετοχή µόνο στο επιπλέον άθληµα.
14.3 Μη τήρηση των ορίων ηλικίας. (Βλέπε παράγραφο 4.1 για αγώνες Λυκείου, παράγραφο
5.1 για αγώνες Γυµνασίου και παράγραφο 6.1 για αγώνες ∆ηµοτικού Σχολείου)
14.4 Συµµετοχή µαθητή ή µαθήτριας κατά παράβαση της παραγράφου 11.2 της Απόφασης
αυτής (Μετεγγραφές, µόνο για οµαδικά αθλήµατα Λυκείου).
14.5 Συµµετοχή τιµωρηµένου µε αποκλεισµό σε σχολικούς αγώνες αθλητή.
14.6 Κάθε περίπτωση συµµετοχής που από τους κανονισµούς των αθληµάτων θεωρείται
αντικανονική.
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

15.1 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ενστάσεις σε ατοµικά αθλήµατα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύµφωνα µε
τους ισχύοντες κανονισµούς του κάθε αθλήµατος.
Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί Ελλανόδικη Επιτροπή, ενστάσεις που
απευθύνονται στην επιτροπή αυτή εκδικάζονται από την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.
Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συµµετοχή υποβάλλονται πριν από την
έναρξη των αγώνων εγγράφως και εκδικάζονται από την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. πριν
την έναρξη των αγώνων. Μόνο για τα αθλήµατα του κλασσικού αθλητισµού, του
δρόµου επί ανωµάλου εδάφους, της κολύµβησης, της ενόργανης γυµναστικής, και της
άρσης βαρών, σε περίπτωση που η Ο.Ε.Σ.Α. δεν έχει τα απαραίτητα παραστατικά για να
εκδικάσει την ένσταση, ο αθλητής επιτρέπεται να συµµετάσχει «υπό αίρεση» και η
ένσταση είναι δυνατόν να εκδικασθεί και µετά τους αγώνες.
Έφεση κατά απόφασης Ο.Ε.Σ.Α. µπορεί να γίνει µόνο σε περίπτωση εκδίκασης
ένστασης αντικανονικής συµµετοχής, και υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. το αργότερο σε
τρεις (3) ηµέρες από την ανακοίνωση της απόφασης της Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που
η τελευταία ηµέρα υποβολής της έφεσης δεν είναι εργάσιµη, η προθεσµία υποβολής
παρατείνεται για την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Κάθε έγγραφη Ένσταση ή
Έφεση συνοδεύεται από παράβολο 20 € (έντυπο χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία),
άλλως δεν γίνεται δεκτή για εξέταση.
Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται µε κάθε ένσταση ή έφεση παραµένει
χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία µέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Εφόσον
η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία
στον καταθέτη. Οµοίως επιστρέφεται εφόσον γίνει στην συνέχεια δεκτή η τυχόν
υποβληθείσα έφεση. Στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί και στην συνέχεια
απορριφθεί και πιθανή έφεση, τα δύο παράβολα (ένστασης και έφεσης)
56
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συµπληρώνονται και επιστρέφονται στον καταθέτη φωτοτυπίες ολοκλήρων των
παραβόλων συµπληρωµένων µε όλα τα στοιχεία και τα αποκόµµατα αυτών.
15.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
15.2.1
Ενστάσεις που αφορούν παράβαση των διεθνών κανονισµών, µπορούν να γίνουν
στην πρώτη διακοπή του αγώνα ή αργότερα, υποχρεωτικά όµως πριν από την υπογραφή
του φύλλου αγώνα από τον διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή. Για να εκδικαστούν θα πρέπει:
α΄
Να αναγραφεί η ένσταση στο φύλλο αγώνα και να υπογραφεί από τον αρχηγό της
οµάδας ή τον συνοδό καθηγητή. Ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία από τους
κανονισµούς του αθλήµατος, αν ο διαιτητής ή άλλοι παράγοντες του αγώνα, πρέπει να
απαντήσουν συνοπτικά επί του φύλλου αγώνα.
β΄
Για αγώνες Α΄ ή Β΄ Φάσης, να υποστηριχτεί η ένσταση µε έγγραφο του σχολείου
προς την Ο.Ε.Σ.Α. που διοργάνωσε τον αγώνα εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών
ανεξάρτητα από ποιο χρονικό διάστηµα προβλέπεται στους κανονισµούς της
αντίστοιχης αθλητικής οµοσπονδίας. Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο
χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία).
γ΄
Για αγώνες Γ΄ Φάσης να υποστηριχθεί η ένσταση µε έγγραφο που θα υπογράφουν
ο συνοδός καθηγητής και ο αρχηγός της οµάδας προς την Επιτροπή Ενστάσεων των
αγώνων ή την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. εντός δύο (2) ωρών από την λήξη του αγώνα.
Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία).
15.2.2
Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συµµετοχή, µπορούν να γίνουν
οποιαδήποτε στιγµή του αγώνα, υποχρεωτικά όµως πριν από την υπογραφή του φύλλου
αγώνα από τον διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή. Για να εκδικαστούν θα πρέπει:
α΄
Να αναγραφεί η ένσταση στο φύλλο αγώνα και να υπογραφεί από τον αρχηγό της
οµάδας ή τον συνοδό καθηγητή. Πρέπει να αναφερθεί συγκεκριµένος αθλητής ή
συγκεκριµένοι αθλητές για τους οποίους γίνεται η ένσταση. Αόριστες ενστάσεις για
αντικανονική συµµετοχή αθλητών ή για αντικανονική συµµετοχή όλων των αθλητών
της αντιπάλου οµάδας δεν γίνονται δεκτές. ∆εν απαιτείται καµία παρατήρηση από τον
διαιτητή ή άλλον παράγοντα του αγώνα επί του φύλλου αγώνα.
β΄
Για αγώνες Α΄ ή Β΄ Φάσης, να υποστηριχτεί η ένσταση µε έγγραφο του σχολείου
προς την Ο.Ε.Σ.Α. που διοργάνωσε τον αγώνα εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών
ανεξάρτητα από ποιο χρονικό διάστηµα προβλέπεται στους κανονονισµούς της
αντίστοιχης αθλητικής οµοσπονδίας. Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο
χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία).
γ΄
Για αγώνες Γ΄ Φάσης να υποστηριχθεί η ένσταση µε έγγραφο που θα υπογράφουν
ο συνοδός καθηγητής και ο αρχηγός της οµάδας προς την Επιτροπή Ενστάσεων των
αγώνων ή την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. εντός δύο (2) ωρών από την λήξη του αγώνα.
Συνυποβάλλεται παράβολο 20 € (έντυπο χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία).
δ΄
Και στις δύο περιπτώσεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, πρέπει να
αναγράφονται λεπτοµερώς οι λόγοι που συνιστούν την αντικανονικότητα της
συµµετοχής αθλητή ή αθλητών.
15.2.3
Ενστάσεις που αφορούν πλαστοπροσωπία, µπορούν να γίνουν την στιγµή που ο
αθλητής που κατηγορείται για πλαστοπροσωπία µπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να
αγωνιστεί ή όταν αυτή γίνει αντιληπτή.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται έλεγχος του αθλητή µε την φωτογραφία της
µαθητικής - αθλητικής ταυτότητας και της φωτοτυπίας της αστυνοµικής του
ταυτότητας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά κατάσχονται η µαθητική –
αθλητική ταυτότητα και το θέµα παραπέµπεται στην διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.
15.2.4
Όλες οι ενστάσεις εκδικάζονται από την διοργανώτρια του αγώνα Ο.Ε.Σ.Α. ή την
70

ορισµένη από αυτήν Επιτροπή Ενστάσεων. Αν ένσταση δεν υποστηριχθεί µέσα στα
προβλεπόµενα χρονικά περιθώρια ή δεν κατατεθεί το σχετικό παράβολο, η ένσταση δεν
εκδικάζεται αλλά απορρίπτεται για τυπικούς λόγους.
15.2.5
Έφεση για εκδικασθείσα ένσταση υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. το αργότερο
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε.Σ.Α. για την
ένσταση. Στην περίπτωση που η τελευταία ηµέρα υποβολής της έφεσης δεν είναι
εργάσιµη, η προθεσµία υποβολής παρατείνεται για την αµέσως επόµενη εργάσιµη
ηµέρα. Για ενστάσεις που δεν εκδικάσθηκαν σε πρώτο βαθµό και απορρίφθηκαν για
τυπικούς λόγους δεν είναι δυνατή η υποβολή Έφεσης και αν υποβληθεί δεν γίνεται
δεκτή και απορρίπτεται για τυπικούς λόγους. Με κάθε Έφεση καταβάλλεται παράβολο
20 € (έντυπο χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία).
15.2.6
Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται µε κάθε ένσταση ή έφεση, παραµένει
χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία µέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Εφόσον
η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται χωρίς να συµπληρωθούν τα στοιχεία
στο σχολείο που το κατέθεσε. Οµοίως επιστρέφεται εφόσον γίνει στην συνέχεια δεκτή
η τυχόν υποβληθείσα έφεση. Στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί και στην
συνέχεια απορριφθεί και πιθανή έφεση, τα δύο παράβολα (ένστασης και έφεσης)
συµπληρώνονται και επιστρέφονται στο σχολείο που τα κατέθεσε φωτοτυπία
ολοκλήρων των παραβόλων συµπληρωµένων µε όλα τα στοιχεία και τα αποκόµµατα
αυτών.
15.2.7
Ενστάσεις ή εφέσεις κατευθείαν στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., χωρίς να έχει ακολουθηθεί η
προβλεπόµενη διαδικασία ή µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής έφεσης,
απορρίπτονται για τυπικούς λόγους. Οι ενστάσεις ή εφέσεις αυτές εξετάζονται από την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. µόνο σαν καταγγελίες. Αν οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιµες και
προκύπτουν στοιχεία για εσκεµµένες ενέργειες φυσικών προσώπων εµπλεκοµένων
στην υπόθεση που να συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα, ο φάκελος της υπόθεσης
διαβιβάζεται στον ∆ιοικητικό Προϊστάµενο των προσώπων αυτών για περαιτέρω
διερεύνηση της υπόθεσης. Το αποτέλεσµα του αγώνα δεν µπορεί να τροποποιηθεί.
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ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

16.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθούν από Ο.Ε.Σ.Α. κατά την εκδίκαση ένστασης
ή µετά από καταγγελία στοιχεία για εσκεµµένες ενέργειες φυσικών προσώπων που να
συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα, εφόσον τα στοιχεία ή οι καταγγελίες αφορούν σε
αγώνα Α΄ Φάσης, διαβιβάζεται ο φάκελος της υπόθεσης στον αρµόδιο ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Εφόσον τα στοιχεία ή οι καταγγελίες αφορούν αγώνα Β΄ ή Γ΄ Φάσης, ο φάκελος
της υπόθεσης διαβιβάζεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για να εξετάσει την υπόθεση και στην
περίπτωση που διαπιστωθούν στοιχεία που να συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα η
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. οφείλει να διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης στον ∆ιοικητικό
Προϊστάµενο των προσώπων αυτών για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Καταγγελίες για εσκεµµένες ενέργειες φυσικών προσώπων που να συνιστούν
πειθαρχικά παραπτώµατα, µπορούν να γίνουν στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. οποιαδήποτε χρονική
στιγµή ασχέτως από το πότε έγιναν οι ενέργειες που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό
παράπτωµα.
Οι καταγγελίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι έγγραφες, τεκµηριωµένες και
να προέρχονται από άτοµα που να έχουν άµεση σχέση µε την υπόθεση και να έχουν
έννοµο συµφέρον.
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16.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Για τις µετακινήσεις όλων των αθλητικών οµάδων και αποστολών, ισχύουν οι
διατάξεις που αφορούν στις µετακινήσεις µαθητών για σχολικές εκδροµές.
16.3 ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Σε περίπτωση που µε εντολή Νοµάρχη τα σχολεία κάποιου νοµού παραµείνουν
κλειστά λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων ή για άλλους λόγους οι
προγραµµατισµένοι αγώνες Α΄ Φάσης αναβάλλονται. Στην περίπτωση αγώνων Β΄
Φάσης, ενηµερώνεται το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του άλλου νοµού ώστε να
ειδοποιηθούν τα σχολεία για την αναβολή των αγώνων και να µην µετακινηθούν προς
τους αγωνιστικούς χώρους µαταίως.
Οµοίως στην περίπτωση που µία οµάδα αδυνατεί να µεταβεί στον χώρο
διεξαγωγής του αγώνα λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών ο αγώνας αναβάλλεται. Στην
περίπτωση που δεν ενηµερώθηκε το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της αντίπαλης οµάδας
και έχει συµπληρωθεί φύλλο αγώνα στο οποίο η οµάδα που δεν προσήλθε µηδενίζεται,
εφόσον η µηδενισµένη οµάδα προσκοµίσει βεβαίωση Τροχαίας ότι ο δρόµος ήταν
κλειστός ή Λιµεναρχείου ότι τα δροµολόγιο δεν εκτελέσθηκε ή αντίστοιχη βεβαίωση,
σε κάθε περίπτωση το φύλλο αγώνα που συµπληρώθηκε ακυρώνεται και ο αγώνας
επαναλαµβάνεται.
Στην περίπτωση που κάποιοι αγώνες, παρ’ όλη την απαγόρευση πραγµατοποιηθούν, από άγνοια της απαγόρευσης ή άλλους λόγους, το αποτέλεσµα των αγώνων
αυτών, εφόσον έληξαν κανονικά είναι ισχυρό και δεν ακυρώνονται.
16.4 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.Σ.Α. ΓΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ορίζει κάθε χρόνο τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα διοργανώσουν τους αγώνες
Α΄ Φάσης σε όσα ατοµικά αθλήµατα προβλέπεται διεξαγωγή αγώνων πολλών
∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας µαζί, τους αγώνες Β΄ Φάσης οµίλων ατοµικών
αθληµάτων και τους αγώνες Γ΄ Φάσης ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων.
Σχετικές αιτήσεις Ο.Ε.Σ.Α. που θέλουν να αναλάβουν την διοργάνωση κάποιου ή
κάποιων αγώνων εκ των προαναφερθέντων, πρέπει να υποβάλλονται στην ∆ιεύθυνση
Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. το αργότερο µέχρι 15 Οκτωβρίου. Στις αιτήσεις θα
πρέπει να αναφέρονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται να
χρησιµοποιηθούν για το συγκεκριµένο άθληµα, ο αριθµός ξενοδοχείων και κλίνες που
διατίθενται για τους µαθητές και ότι άλλο στοιχείο κρίνει η Ο.Ε.Σ.Α. ότι πρέπει να
αναφερθεί. (π.χ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις)
16.5 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α'
Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα Μέλη της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ασκούν εποπτεία στους
σχολικούς αγώνες όλων των φάσεων σε όλη την χώρα. Η µετακίνηση εκτός έδρας για
την εποπτεία σχολικών αγώνων γίνεται µετά από Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
Υπ.Ε.Π.Θ..
β'
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι Φυσικής Αγωγής ασκούν εποπτεία στους σχολικούς
αγώνες των νοµών της περιφέρειάς τους.
γ'
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι των Ο.Ε.Σ.Α. ασκούν εποπτεία στους σχολικούς
αγώνες που διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α. στην οποία ανήκουν.
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16.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Για τα οικονοµικά θέµατα ισχύουν µέχρι 31-12-2005 οι 2032369/3207/0022/18-51998 (ΦΕΚ 564/τ. Β΄/5-6-1998), 2/69229/0022/4-2-2004 (ΦΕΚ 301/τ. Β΄/11-2-2004)
και 2/41978/0022/3-8-2005 (ΦΕΚ 1144/τ. Β΄/17-8-2005) Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Από 1-1-2006 ισχύει η αριθ. 2/62978/0022/19-12-2005 Κοινή
Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και του
Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1870/τ. Β΄/30-12-2005 ) 57
16.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κάθε χρόνο η ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. υποχρεούται µε
εγκύκλιό της να γνωστοποιεί :
α΄
Την ηµεροµηνία και τον τόπο τέλεσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων.
β΄
Την ηµεροµηνία και τον τόπο τέλεσης των αγώνων οµίλων της Β΄ Φάσης στίβου,
κολύµβησης, αντισφαίρισης, πάλης και άρσης βαρών.
γ΄
Τον πίνακα αγώνων Β΄ Φάσης οµαδικών αθληµάτων καθώς και τις καταληκτικές
ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αγώνων.
δ΄
Την ηµεροµηνία και τόπο τέλεσης αγώνων Α΄ Φάσης όσων ατοµικών αθληµάτων
προβλέπεται να διεξαχθούν από πολλές ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας µαζί. (Ενόργανη
Γυµναστική)

17

ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Η Απόφαση αυτή καταργεί την Γ4/1770/30-11-1993 Απόφαση και όλες τις
Αποφάσεις που συµπλήρωναν ή τροποποιούσαν αυτήν.
Η εγκύκλιος αυτή έχει πάγια ισχύ και τυχόν αλλαγές καθώς και οι προβλεπόµενες
από αυτήν τροποποιήσεις σε πίνακες κ.λ.π. θα ανακοινώνονται εγκαίρως.

18

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Σε περίπτωση που κάτι δεν προβλέπεται από την Απόφαση αυτή, αρµόδια είναι
να αποφασίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και να υποβάλει σχέδιο συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής Απόφασης στον αρµόδιο Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη 100.000 €,
η οποία έχει προβλεφθεί στην αριθ. 2/62978/0022/19-12-2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1870/τ.
Β΄/30-12-2005 ) 58

57

Όπως διαµορφώθηκε µετά την δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της Νέας Οικονοµικής Απόφασης
Όπως τροποποιήθηκε µετά από την συµπλήρωση της 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργικής Απόφασης από την
1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργική Απόφαση
58
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
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Πίνακας Αποδεκτών :
Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης
Προϊστάµενους ∆ιευθύνσεων και Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Προϊστάµενους ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Προϊστάµενους Γραφείων Φυσικής Αγωγής
Κοινοποίηση :
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Νοµάρχες του Κράτους.
Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης
Σχολικούς Συµβούλους Φυσικής Αγωγής
Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ελλάδας
Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
Ένωση Γυµναστών Βορείου Ελλάδας
Σύνδεσµο Ελληνικών Γυµναστικών και Αθλητικών Σωµατείων
Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία
Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης
Οµοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας
Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος
Ελληνική Φίλαθλο Οµοσπονδία Αντισφαίρισης
Ελληνική Φίλαθλο Οµοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
Ελληνική Οµοσπονδία Άρσης Βαρών
Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Πάλης
Ελληνική Κωπηλατική Οµοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωµατείων
Εσωτερική διανοµή :
Γραφείο κας. Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Καλού
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων
∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης
∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης
∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής
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- Βάρος Οργάνων Ρίψεων
- Ύψη και αποστάσεις εµποδίων
- Επιµέρους αγωνίσµατα συνθέτων αγωνισµάτων
- Πίνακες διαδοχικών τοποθετήσεων του πήχη στο άλµα σε ύψος και το άλµα επί κοντώ
ΒΑΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αγόρια Γυµνασίων
Κορίτσια Γυµνασίων
Αγόρια Λυκείων
Κορίτσια Λυκείων

Σφαίρα
4.000 γρ.
3.000 γρ.
5.000 γρ.
4.000 γρ.

∆ίσκος
1.000 γρ.
1.000 γρ.
1.500 γρ.
1.000 γρ.

Ακόντιο
600 γρ.
600 γρ.
700 γρ.
600 γρ.

Σφύρα
4.000 γρ.
3.000 γρ.
5.000 γρ.
4.000 γρ.

ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αγόρια
Γυµνασίου
Κορίτσια
Γυµνασίου
Αγόρια
Λυκείου
Κορίτσια
Λυκείου

Αγώνισµα
100 µ.
300 µ.
80 µ.
300 µ.
110 µ.
400 µ.
100 µ.
400 µ.

Αριθµός
Εµποδίων
10
7
8
7
10
10
10
10

Ύψος
Εµποδίου
0,84 µ.
0,76 µ.
0,76 µ.
0,76 µ.
0,91 µ.
0,84 µ.
0,76 µ.
0,76 µ.

Απόσταση
Αφετ. - 1ο
13,00 µ.
50,00 µ.
13,00 µ.
50,00 µ.
13,72 µ.
45,00 µ.
13,00 µ.
45,00 µ.

Ενδιάµεση
Απόσταση
8,50 µ.
35,00 µ.
8,00 µ.
35,00 µ.
9,14 µ.
35,00 µ.
8,50 µ.
35,00 µ.

Απόσταση
Τελ. - Τερµ.
10,50 µ.
40,00 µ.
11,00 µ.
40,00 µ.
14,02 µ.
40,00 µ.
10,50 µ.
40,00 µ.

Επιµέρους Αγωνίσµατα Συνθέτων Αγωνισµάτων
Κατηγορία
Αγόρια
Λυκείου
Κορίτσια
Λυκείου
Αγόρια
Γυµνασίου
Κορίτσια
Γυµνασίου

Σύνθετο
Αγώνισµα
Όκταθλο
Έπταθλο
Έξαθλο
Πένταθλο

Επιµέρους Αγωνίσµατα
1η Ηµέρα
2η Ηµέρα
1η Ηµέρα
2η Ηµέρα
1η Ηµέρα
2η Ηµέρα
1η Ηµέρα
2η Ηµέρα

100 µ., Μήκος, Σφαίρα, 400 µ.
110 µ. Εµπ., Ύψος, Ακόντιο, 1.000 µ.
100 µ. Εµπ., Ύψος, Σφαίρα, 200 µ.
Μήκος, Ακόντιο, 800 µ.
100 µ. Εµπ., Μήκος, Σφαίρα
Ύψος, Ακόντιο, 1.000 µ.
80 µ. Εµπ., Μήκος, Σφαίρα
Ακόντιο, 600 µ.
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59

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
Λυκείου
Λυκείου
Γυµνασίου
Γυµνασίου
Ταρτάν
Χώµα
Ταρτάν
Χώµα
Ταρτάν
Χώµα
Ταρτάν
Χώµα
1,62 µ.
1,60 µ.
1,31 µ.
1,29 µ.
1,46 µ.
1,44 µ.
1,21 µ.
1,19 µ.
1,67 µ.
1,65 µ.
1,36 µ.
1,34 µ.
1,51 µ.
1,49 µ.
1,26 µ.
1,24 µ.
1,72 µ.
1,70 µ.
1,41 µ.
1,39 µ.
1,56 µ.
1,54 µ.
1,31 µ.
1,29 µ.
1,77 µ.
1,75 µ.
1,46 µ.
1,44 µ.
1,61 µ.
1,59 µ.
1,36 µ.
1,34 µ.
1,80 µ.
1,78 µ.
1,49 µ.
1,47 µ.
1,64 µ.
1,62 µ.
1,39 µ.
1,37 µ.
1,83 µ.
1,81 µ.
1,52 µ.
1,50 µ.
1,67 µ.
1,65 µ.
1,42 µ.
1,40 µ.
1,86 µ.
1,84 µ.
1,55 µ.
1,53 µ.
1,70 µ.
1,68 µ.
1,45 µ.
1,43 µ.
1,89 µ.
1,87 µ.
1,58 µ.
1,56 µ.
1,73 µ.
1,71 µ.
1,48 µ.
1,46 µ.
1,92 µ.
1,90 µ.
1,61 µ.
1,59 µ.
1,76 µ.
1,74 µ.
1,51 µ.
1,49 µ.
1,95 µ.
1,93 µ.
1,64 µ.
1,62 µ.
1,78 µ.
1,76 µ.
1,54 µ.
1,52 µ.
1,98 µ.
1,95 µ.
1,67 µ.
1,65 µ.
1,80 µ.
1,78 µ.
1,57 µ.
1,55 µ.
2,00 µ.
1,98 µ.
1,70 µ.
1,68 µ.
1,82 µ.
1,80 µ.
1,60 µ.
1,58 µ.
2,02 µ.
2,00 µ.
1,72 µ.
1,70 µ.
1,84 µ.
1,82 µ.
1,62 µ.
1,60 µ.
Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 2 εκατοστά
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∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων
Αγόρια
Κορίτσια
Αγόρια
Κορίτσια
Λυκείου
Λυκείου
Γυµνασίου
Γυµνασίου
Ταρτάν
Χώµα
Ταρτάν
Χώµα
Ταρτάν
Χώµα
Ταρτάν
Χώµα
2,90 µ.
2,80 µ.
3,00 µ.
2,90 µ.
2,00 µ. 1,90 µ.
3,10 µ.
3,00 µ.
2,10 µ. 2,00 µ.
2,30 µ.
2,20 µ.
3,20 µ.
3,10 µ.
2,20 µ. 2,10 µ.
2,40 µ.
2,30 µ.
3,30 µ.
3,20 µ.
2,30 µ. 2,20 µ.
2,50 µ.
2,40 µ.
3,40 µ.
3,30 µ.
2,40 µ. 2,30 µ.
2,60 µ.
2,50 µ.
3,50 µ.
3,40 µ.
2,50 µ. 2,40 µ.
2,70 µ.
2,60 µ.
3,60 µ.
3,50 µ.
2,60 µ. 2,50 µ.
2,80 µ.
2,70 µ.
1,80 µ. 1,70 µ.
3,70 µ.
3,60 µ.
2,70 µ. 2,60 µ.
2,90 µ.
2,80 µ.
1,90 µ. 1,80 µ.
3,80 µ.
3,70 µ.
2,80 µ. 2,70 µ.
3,00 µ.
2,90 µ.
2,00 µ. 1,90 µ.
3,90 µ.
3,80 µ.
2,90 µ. 2,80 µ.
3,10 µ.
3,00 µ.
2,10 µ. 2,00 µ.
4,00 µ.
3,90 µ.
3,00 µ. 2,90 µ.
3,20 µ.
3,10 µ.
2,20 µ. 2,10 µ.
4,10 µ.
4,00 µ.
3,10 µ. 3,00 µ.
3,30 µ.
3,20 µ.
2,30 µ. 2,20 µ.
4,20 µ.
4,10 µ.
3,20 µ. 3,10 µ.
3,40 µ.
3,30 µ.
2,40 µ. 2,30 µ.
4,30 µ.
4,20 µ.
3,30 µ. 3,20 µ.
3,50 µ.
3,40 µ.
2,50 µ. 2,40 µ.
4,40 µ.
4,30 µ.
3,35 µ. 3,25 µ.
3,60 µ.
3,50 µ.
2,60 µ. 2,50 µ.
4,50 µ.
4,40 µ.
3,40 µ. 3,30 µ.
3,70 µ.
3,60 µ.
2,70 µ. 2,60 µ.
4,55 µ.
4,45 µ.
3,45 µ. 3,35 µ.
3,80 µ.
3,70 µ.
2,80 µ. 2,70 µ.
4,60 µ.
4,50 µ.
3,50 µ. 3,40 µ.
3,90 µ.
3,80 µ.
2,90 µ. 2,80 µ.
4,65 µ.
4,55 µ.
3,55 µ. 3,45 µ.
4,00 µ.
3,90 µ.
3,00 µ. 2,90 µ.
4,70 µ.
4,60 µ.
3,60 µ. 3,50 µ.
4,05 µ.
3,95 µ.
3,05 µ. 2,95 µ.
4,75 µ.
4,65 µ.
3,65 µ. 3,55 µ.
4,10 µ.
4,00 µ.
3,10 µ. 3,00 µ.
4,80 µ.
4,70 µ.
3,70 µ. 3,60 µ.
4,15 µ.
4,05 µ.
3,15 µ. 3,05 µ.
Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 5 εκατοστά
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Όπως τροποποιήθηκε µε την § 25 της 132751/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
Όπως τροποποιήθηκε µε την § 26 της 132751/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης
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Υποδείγµατα εγγράφων
Υπόδειγµα 1
Τίτλος Σχολείου

ΜΑΘΗΤΙΚΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυµο

:

…………………………………….

Όνοµα

:

…………………………………….

Όνοµα Πατέρα

:

…………………………………….

Όνοµα Μητέρας

:

…………………………………….

Έτος Γεννήσεως

:

…………………………………….

Τάξη

:

…………………………………….

Αριθµός Μητρώου

:

…………………………………….

Άθληµα

:

…………………………………….

Αγώνισµα

:

…………………………………….

Θέση
Φωτογραφίας

………………………………………………….. 20 …...

Ο Καθηγητής Φ. Α.

Ο ∆ιευθυντής

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο παραπάνω µαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει
κάποιο πρόβληµα υγείας που να µην του επιτρέπει να
λάβει µέρος σε σχολικούς αγώνες

Ο Ιατρός
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…………………………………………

Υπόδειγµα 2
Λυκείου ή Γυµνασίου Ατοµικά

Τίτλος Σχολείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ …………………………………
α/α

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα
Πατέρα

Όνοµα
Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Αρ.
Μητρ.

Τάξη

Απουσίες
* (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
* Αναγράφεται το σύνολο των απουσιών (∆ικαιολογηµένων και Αδικαιολόγητων) τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από τους αγώνες

Συνοδός Καθηγητής ορίζεται ………
Ο Καθηγητής Φ.Α.

………………………………… 20 …..
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Αγώνισµα

…… Γυµνάσιο …………………….……

Υπόδειγµα 5
Γυµνασίου - Οµαδικά

Τίτλος Σχολείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ …………………………………
α/α

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα
Πατέρα

Όνοµα
Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Αρ.
Μητρ.

Τάξη

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
* (1) Αναγράφεται το σύνολο των απουσιών (∆ικαιολογηµένων και Αδικαιολόγητων) τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από τους αγώνες

Συνοδός ορίζεται ………………….
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

………………………………… 20 …..
Ο Καθηγητής Φ.Α.
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Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Απουσίες
* (1)

81

…… Λύκειο
…………………….……

Υπόδειγµα 3
Λυκείου - Οµαδικά

Τίτλος Σχολείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ …………………………………
α/α

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα
Πατέρα

Όνοµα
Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Αρ.
Μητρ.

Τάξη

Απουσίες
* (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Σελίδα 1η από 2

………………………………… 20 …..
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Ο Καθηγητής Φ.Α.
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Ηµεροµηνία
Μετεγγραφής *(2)

Υπόδειγµα 3
Λυκείου - Οµαδικά
* (1) Αναγράφεται το σύνολο των απουσιών (∆ικαιολογηµένων και Αδικαιολόγητων) τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από τους αγώνες
* (2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει µετεγγραφή αναγράφεται υποχρεωτικά η λέξη "ΌΧΙ"

Βεβαιώνεται ότι :
1. Ότι οι µαθητές στους οποίους στην στήλη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ αναγράφεται
"ΌΧΙ", φοιτούν στο σχολείο από την Α΄ Τάξη µε αρχική εγγραφή.
2. Ότι οι µαθητές στους οποίους στην στήλη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ αναγράφεται
ηµεροµηνία, έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος σε Οµαδικά Αθλήµατα γιατί εµπίπτουν στις
εξαιρέσεις της παραγράφου 11.2.1 της 112843 / Γ4 / 14 – 10 - 2005 Υπουργικής Απόφασης.
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Συνοδός Καθηγητής ορίζεται ………
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Σελίδα 2η από 2

83

Γραφείο Φυσικής Αγωγής …………………………

Υπόδειγµα 4α
Γραφείου - Ατοµικά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ
α/α

Επώνυµο
Όνοµα

Όνοµα Πατέρα
Όνοµα Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Σχολείο
που φοιτά

Σελίδα ………. από……..

84

Αρ. Μ.
Τάξη

Αγώνισµα

Επίδοση

Υπόδειγµα 4

Γραφείο Φυσικής Αγωγής …………………………

Γραφείου - Ατοµικά

Σελίδα ………. από……..

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ
α/α

Επώνυµο
Όνοµα

Όνοµα Πατέρα
Όνοµα Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Σχολείο
που φοιτά

Συνοδοί Καθηγητές ορίζονται………

Αρ. Μ.
Τάξη

Αγώνισµα

………………………………… 20 …..
Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής

Σελίδα ………. από……..
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Επίδοση

…… ∆ηµοτικό Σχολείο …………………….……

Υπόδειγµα 6
∆ηµοτικού Σχολείου

Τίτλος Σχολείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ …………………………………
α/α

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα
Πατέρα

Όνοµα
Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Αρ.
Μητρ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Συνοδός ορίζεται ………………….
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

………………………………… 20 …..
Ο Καθηγητής Φ.Α.
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Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Τάξη

87

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Υπόδειγµα 7

………………………………….
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ………………….. * (1)

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συµµετοχή
Μαθητών
Αγόρια

Κορίτσια

Σχολικές Οµάδες

Αγώνες

Αγοριών

Α΄ Φάσης

Κοριτσιών

Συµµετοχή Καθηγητών κ.λ.π. * (2)
Συνοδοί

Κριτές

∆ιαιτητές

Γραµµατεία

Ιατροί

Ανώµαλος ∆ρόµος
Στίβος
Κολύµβηση
Ενόργανη Γυµν.
Αντισφαίριση
Επιτραπ. Αντισφ.
Πάλη
Άρση Βαρών
Κωπηλασία
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Ποδόσφαιρο

* (1) ΛΥΚΕΙΩΝ ή ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ή ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

…………………………………………….. 20 …..

* (2) Αναγράφεται ο αριθµός καθηγητών Φ.Α. κ.λ.π. που έλαβαν µέρος ασχέτως συµµετοχών

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Άνδρες

Γυναίκες
88

…. Προϊσταµεν …
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής

Υπόδειγµα 8

Γραφείο Φυσικής Αγωγής …………………………

Γραφείου - Κωπηλασία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
α/α

Επώνυµο
Όνοµα

Όνοµα Πατέρα
Όνοµα Μητέρας

Έτος
Γενησ.

Σχολείο
που φοιτά

Αρ. Μ.
Τάξη

Αγώνισµα

1α

1β

2α

2β

3α

3β

Συνοδοί Καθηγητές ορίζονται………

………………………………… 20 …..
Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής
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