ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ΑΣΑΕΔ)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ
ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 3 - 19/2014

ΠΕΡΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΔ & ΣΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ΑΣΑΕΔ)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ
ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 3 - 19/2014

ΠΕΡΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΔ & ΣΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠαΔ 3 - 19/2014/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΣΣΕ
ΣΝΔ
ΣΙ
ΣΣΑΣ
ΣΑΝ
ΣΑΕΑ
ΣΑΠΣ
ΔΝΕ
ΔΑΕ
ΓΕΣ/ΔΕΚΠ
ΓΕΣ/ΔΟΡ
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
ΓΕΝ/Β2
ΓΕΝ/Β1
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
ΓΕΑ/Δ1
ΓΕΑ/Β3
ΓΕΑ/Α5
ΣΜΥ
ΣΜΥΝ
ΣΤΥΑ
ΣΥΔ
ΑΕΑ/ΔΔΣ/ΤΜ. 2ο
ΑΠΣ/ΔΝΣΗ - ΙV
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΕΓ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ
ΓΕEΘΑ/Β1
ΓΕΕΘΑ/Δ1
ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Αγωνιστικού Αθλητισμού, καθώς και
διακίνηση ανά έκαστη προς τις Αθλητικές
Ομοσπονδίες: ΣΕΓΑΣ – Ε.Ο.ΠΕ – Ε.Ο.Κ
– Κ.Ο.Ε – Ε.Ο.Ξ - ΣΚ.Ο.Ε – Ε.Φ.Ο.Α –
Ε.Σ.Ο)
ΓΕΕΕΘΑ/ΚΓ (απόθεμα)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ

ΣΥΝΟΛΟ

1
1
1
1
1
1
1
20

15
11

100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠαΔ 3-19/2014/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
ΒΑΘΜΟΣ

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ
ΠαΔ 3-19/2014/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
α/α
Τροποποίησης

Σχετική
Τροποποιητική
Διαταγή

Ημερομηνία
Καταχώρησης
Τροποποίησης

Αυτός που καταχώρησε την
τροποποίηση
Βαθμός
Ονοματεπώνυμο
Μονογραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
Να επιφέρετε μεταβολές στην παρούσα ΠαΔ, μόνο κατόπιν διαταγής του
ΓΕΕΘΑ/Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
2.
Στο περιθώριο της σελίδας του κειμένου, στο ύψος της πρώτης πρότασης της
τροποποίησης, να αναγράφεται ένα κεφάλαιο Τ μαζί με τον αντίστοιχο α/α της (πχ.Τ1,Τ2,
κ.ο.κ).
3.
Να καταχωρίσετε στον παραπάνω πίνακα κάθε τροποποιητική Διαταγή, με
παράλληλη επιβεβαίωση ότι επήλθαν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠαΔ 3 -19/2014/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Συντετμημένη
Ονομασία
ΑΣΑΕΔ
ΑΣΕΙ
ΑΣΣΥ
ΓΓΑ
ΓΕ
ΓΕΑ
ΓΕΕΘΑ
ΓΕΝ
ΓΕΣ
ΔΑΕ
ΔΑΥ
ΔΝΕ
ΕΔ
ΕΟΞ
ΕΣΟ
ΕΦΟΑ
ΕΛ.ΑΣ
ΚΟΕ
ΛΣ
ΠΑ
ΠΝ
ΠΣ
ΣΑ
ΣΑΕΑ
ΣΑΝ
ΣΑΠΣ
ΣΕΓΑΣ
ΣΙ
ΣΜΥ
ΣΜΥΝ
ΣΝΔ
ΣΞ
ΣΣΑΣ
ΣΣΕ
ΣΤΥΑ
ΣΥΔ

Πλήρης Ονομασία
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ :
Πίνακα Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο: 210 – 9612696
Φ.362/38/414233
Σ.506
Αθήνα, 29 Απρ 2014

ΘΕΜΑ:

Ετήσιοι Κοινοί Αγώνες – Πρωταθλήματα Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ & ΣΑ

ΣΧΕΤ :

α.
β.
γ.

Άρθρο 18 Ν. 2913/01 ΦΕΚ 102 τ. Α΄/23 Μαΐου 2001)
Π.Δ. 771/75 (ΦΕΚ 249 τ. Α΄/25 Νοε 1975)
Πα.Δ 0-1/2006/ΓΕΕΘΑ ΄΄Περί έκδοσης και Διακίνησης Πα.Δ΄΄

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 3 - 19/2014
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΔ & ΣΑ
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), μέσω
της Γραμματείας του, είναι αρμόδιο για την οργάνωση και ανάπτυξη του Αθλητισμού
και της Φυσικής Αγωγής στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.
2.
Το ΑΣΑΕΔ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ)
και τις αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες των οικείων αθλημάτων, προγραμματίζει και
συντονίζει τα ετήσια διεξαγόμενα Πρωταθλήματα των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ
και των ΣΑ και έχει την κύρια ευθύνη για την άριστη οργάνωσή τους, σύμφωνα με την
παραγρ. 6 (στ) του (α) σχετικού και με τα άρθρα 27 και 28 του (β) όμοιου Π.Δ.
3.
Στους εν λόγω αγώνες - πρωταθλήματα των Στρατιωτικών Σχολών των
ΕΔ, συμμετέχουν και οι αντίστοιχες Σχολές των ΣΑ, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του
(α) σχετικού.
ΣΚΟΠΟΣ
4.
Η παρούσα Παγία διαταγή (Πα.Δ) εκδίδεται, με σκοπό την τυποποίηση των
διαδικασιών οργάνωσης και διεξαγωγής των ετησίων κοινών αγώνων - πρωταθλημάτων
μεταξύ των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ.

..//..

-2ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
5.
Με την παρούσα Πα.Δ ρυθμίζονται διοικητικά και οργανωτικά κυρίως
θέματα που αφορούν στην άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των κοινών αγώνων –
πρωταθλημάτων μεταξύ όλων των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ και στα
Παραρτήματά της περιγράφονται:
α.
των αγώνων.

Στο Παράρτημα «Α» Υπόδειγμα προγραμματισμού διεξαγωγής

β.

Στο Παράρτημα «Β» οι λεπτομέρειες οργάνωσης των αγώνων.

γ.

Στο Παράρτημα «Γ» οι Τεχνικές οδηγίες διεξαγωγής των αγώνων.

γ.
Στο Παράρτημα «Δ» το Τελετουργικό έναρξης, απονομών και
λήξης των αγώνων.
6.

Βασική επιδίωξη διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων - πρωταθλημάτων

είναι:
α.
Η προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και η ευγενής άμιλλα
μεταξύ των αγωνιζομένων.
β.
Η σύσφιξη των σχέσεων και η καλή συνεργασία μεταξύ των
μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ.
γ.
Η καλλιέργεια της ισχυρής θέλησης καθώς και της
αυτοπεποίθησης, στοιχεία απαραίτητα για τα αυριανά στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ.
δ.
Η ενθάρρυνση ενασχόλησης των μαθητών και των μαθητριών των
Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ με τον αθλητισμό, προκειμένου να
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας αύξησης ισχύος και μαχητικότητας.
7.
Τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδυαζόμενα με την επαγγελματική κατάρτιση
και την πνευματική καλλιέργεια, αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία για την
ολοκλήρωση της προσωπικότητας των στελεχών που ανήκουν στις ΕΔ και στα ΣΑ.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
8.
Ετησίως θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ, οι παρακάτω κοινοί αγώνες - πρωταθλήματα μεταξύ των Στρατιωτικών
Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ:

..//..

-3α.

Ανώμαλος δρόμος μαθητών και μαθητριών

β.

Πετοσφαίριση μαθητών

γ.

Πετοσφαίριση μαθητριών

δ.

Καλαθοσφαίριση μαθητών

ε.

Καλαθοσφαίριση μαθητριών

στ.

Κολύμβηση μαθητών και μαθητριών

ζ.

Σκοποβολή (με ενιαία συμμετοχή μαθητών και μαθητριών)

η.

Ξιφασκία (με ενιαία συμμετοχή μαθητών και μαθητριών)

θ.

Αντισφαίριση (με ενιαία συμμετοχή μαθητών και μαθητριών)

ι.

Στίβος μαθητών και μαθητριών

ια.

Σκάκι (με ενιαία συμμετοχή μαθητών και μαθητριών)

9.
Στα αθλήματα της Σκοποβολής, της Ξιφασκίας και του Σκακιού, δύναται
να συγκροτούνται μικτές ομάδες με ενιαία συμμετοχή μαθητών / αθλητών και
μαθητριών / αθλητριών ανά Σχολή.
10.
Με έγκριση της Ιεραρχίας και με Διαταγή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ,
δύναται να προστίθενται, να αναβάλλονται ή και να ακυρώνονται Πρωταθλήματα,
εφόσον προκύπτουν σοβαροί λόγοι που αφορούν στην οργάνωση και διεξαγωγή
τους, όπως μη ύπαρξη απαιτούμενων κονδυλίων, έλλειψη απαραίτητης υλικοτεχνικής
υποδομής, μη επαρκής αριθμός συμμετοχής ομάδων, κ.ο.κ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΔ & ΣΑ
11.
Στους αγώνες - πρωταθλήματα της παραγράφου 8, θα συμμετέχουν οι
παρακάτω Στρατιωτικές Σχολές των ΕΔ και των ΣΑ:
α.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

β.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

γ.

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

..//..
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Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

ε.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

στ.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ)

ζ.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΣΑΠΣ)

η.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

θ.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

ι.

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

ια.

Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)

ιβ.

Σχολή Αστυφυλάκων (ΣΧ. ΑΣΤΚΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
12.
Οι αγώνες των πρωταθλημάτων της παραγράφου 8, θα
πραγματοποιούνται εντός μιας εβδομάδας, σύμφωνα με το υπόδειγμα όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», πλην του πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου που
θα διεξάγεται περί του τελευταίου δεκαήμερου μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι του
πρώτου δεκαπενθημέρου μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, ταυτόχρονα με την
οργάνωση του αγώνα Day – Run, για την επίτευξη μαζικής συμμετοχής, σύμφωνα με
τις οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM).
13.
Η εβδομάδα οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων ονομάζεται
«ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και πέραν των ανωτέρω αγώνων, θα
πραγματοποιούνται με ευθύνη των Διοικήσεων των Σχολών και παράλληλες
αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις (όπως οργάνωση ημερίδων - διαλέξεων,
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, επαφή σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος,
κ.ο.κ.), με τη συμμετοχή όλων των μαθητών των Σχολών, για την παροχή ανάλογης
αθλητικής παιδείας, προκειμένου να επιτευχθεί κατά πλέον άριστο τρόπο ο σκοπός
οργάνωσης και διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 6.
14.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, να εξετασθεί η δυνατότητα από τις
Διοικήσεις των Σχολών, παύση των μαθημάτων κατά την εβδομάδα οργάνωσης,
εφόσον είναι εφικτό .
15.
Κατά την διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων – πρωταθλημάτων θα
πραγματοποιούνται οι εξής τελετές:
..//..
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Έναρξης στη ΣΣΕ.

β.

Λήξης στη ΣΙ, μετά το πέρας των αγώνων Στίβου.

γ.
Απονομής επάθλων εκάστου αγώνα - πρωταθλήματος με μέριμνα
των αντιστοίχων οργανωτριών Σχολών.
16.
Με Διαταγή που θα εκδίδεται από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ, θα
αναγράφονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κοινών αγώνων – πρωταθλημάτων
των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ εκάστου έτους, το αναλυτικό
Πρόγραμμα, καθώς επίσης και οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη διεξαγωγή των
Πρωταθλημάτων.
17.
Οι ακριβείς ημερομηνίες οργάνωσης των αγώνων – πρωταθλημάτων θα
καθορίζονται μετά από σύσκεψη που θα πραγματοποιείται κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, με την παρουσία αρμοδίων
Επιτελών της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και των εκπροσώπων αθλητισμού των
Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ.
18.
Ως κατάλληλη ημερομηνία διεξαγωγής των υπόψη αγώνων θα ορίζεται η
εβδομάδα που θα προηγείται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των αδειών του
Πάσχα.
19.
Η οργάνωση των Πρωταθλημάτων ανατίθεται με διαταγή του ΑΣΑΕΔ στις
αντίστοιχες Σχολές, οι οποίες και υποχρεούνται για την έγκαιρη έκδοση των σχετικών
Διαταγών υλοποίησης τόσο της Διαταγής ΑΣΑΕΔ, όσο και των αναγραφομένων στην
παρούσα Πα.Δ.
20.
Αιτήσεις για αλλαγή του αγωνιστικού προγράμματος, θα πρέπει να
διαβιβάζονται στην οργανώτρια κάθε Αθλήματος Σχολή, η οποία ύστερα από
συνεννόηση με τις υπόλοιπες Σχολές, να εισηγείται τη σχετική τροποποίηση στη
Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΡΧΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
21.
Στην οργάνωση και διεξαγωγή των υπόψη αγώνων – πρωταθλημάτων θα
συνδράμουν:
α.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αθλητισμού των ΓΕ των ΕΔ και των
Αρχηγείων των ΣΑ, εκδίδοντας συμπληρωματικές Διαταγές όπου θα απαιτούνται.
β.
Οι αντίστοιχες Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών των
διοργανώτριες Σχολές για την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλημάτων.
..//..
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Οι Διοικήσεις των Σχολών με τη διάθεση προσωπικού τους,
καθώς και παροχή πάσης φύσεως διευκολύνσεων στους εκπροσώπους της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και των συμμετεχουσών Σχολών.
δ.
Τα μέλη των Τεχνικών Επιτροπών των αντιστοίχων Αθλημάτων
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, παρέχοντας τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και
πληροφορίες τους στους υπεύθυνους των οργανωτριών Σχολών, έχοντας την πλήρη
ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
22.
Οι αποφάσεις του ΑΣΑΕΔ κοινοποιούνται στις αρμόδιες Σχολές και η
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική γι’ αυτές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 18
του (α) σχετικού.
23.

Οι Διοικήσεις των Σχολών να μεριμνήσουν για την:
α.

Ανάπτυξη αναλόγων υποδομών καλλιέργειας των ανωτέρω

αθλημάτων.
β.
Παροχή διευκολύνσεων στις αντιπροσωπευτικές ομάδες των
Σχολών τους, προκειμένου να προετοιμασθούν άριστα για τη συμμετοχή τους στους
εν λόγω αγώνες - πρωταθλήματα.
24.
Στους παραπάνω αγώνες – πρωταθλήματα, δύνανται να συμμετέχουν και
Στρατιωτικές Σχολές άλλων χωρών μετά από έγκριση της Ιεραρχίας.
25.
Η κήρυξη των αγώνων θα γίνεται από τον επίσημο που έχει το
προβάδισμα και ορίζεται από τα ισχύοντα.
26.
Στολή προσκεκλημένων, επισήμων, εκπροσώπων Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών ως εξής:
α.
Για τις τελετές έναρξης και λήξης των αγώνων η υπ’ αριθμ. 8, των
μαθητών – μαθητριών η στολή εξόδου.
β.
Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων για τα στελέχη η υπ’ αριθμ. 8β και
των μαθητών – μαθητριών η στολή ημέρας.
γ.

Ιδιωτών στολή περιπάτου.

..//..
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Η παρούσα Πα.Δ. τίθεται σε ισχύ από λήψεώς της και η 3-19/2011
ακυρούται.
Ακριβές Αντίγραφο

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Πχης (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«Δ»

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Ετησίων Κοινών Αγώνων –
Πρωταθλημάτων Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ & ΣΑ
Λεπτομέρειες Διεξαγωγής Ετησίων Κοινών Αγώνων – Πρωταθλημάτων
Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ & ΣΑ
Τεχνικές Οδηγίες Οργάνωσης Ετησίων Κοινών Αγώνων - Πρωταθλημάτων
Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ & ΣΑ
Τελετουργικό Έναρξης - Λήξης και Απονομών Ετησίων Κοινών Αγώνων Πρωταθλημάτων Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ & ΣΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 29 Απρ 2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
Πα.Δ 3-19/2014
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΔ & ΣΑ

1.

ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ:

α.
Η κίνηση των αντιπροσωπευτικών ομάδων των αντιστοίχων
Σχολών στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, θα γίνεται με μέριμνα των
Διοικήσεων των υπόψη Σχολών.
β.
Οι μαθητές / αθλητές και οι μαθήτριες / αθλήτριες που θα
συμμετάσχουν στους αγώνες, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από Ιατρό, σύμφωνα με
το υπόδειγμα της Ιατρικής Γνωμάτευσης που περιγράφεται στην Προσθήκη «1» του
Παραρτήματος «Β» και θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τις υπηρεσιακές τους
ταυτότητες.
γ.
Οι Επιτελείς Αθλητισμού των εν λόγω Σχολών, θα πρέπει να
βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Τμήμα Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ για
την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν θα παρουσιασθούν.
2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
α.

Οι οργανώτριες Σχολές μεριμνούν για:

(1)
Την έκδοση των διαταγών οργάνωσης των αγώνων –
πρωταθλημάτων, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την διεξαγωγή τους και την
κοινοποίησή τους στις συμμετέχουσες Σχολές και στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.
(2)
Την υποβολή στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ πίνακα με τον
απαιτούμενο αριθμό επάθλων, μεταλλίων και διπλωμάτων προκειμένου να γίνει
έγκαιρα η προμήθειά τους.
(3)
Τη διάθεση Ιατρού και ασθενοφόρου οχήματος κατάλληλα
εξοπλισμένου με Υγειονομικό προσωπικό στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων.
(4)
Τον
έλεγχο
των
Ιατρικών
πιστοποιητικών
των
συμμετασχόντων αθλητών και αθλητριών, τα οποία θα εκδίδονται και θα
προσκομίζονται στους διοργανωτές με μέριμνα των εκπροσώπων των Σχολών.
..//..
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(5)
Την αποστολή στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ των αποτελεσμάτων
των αγώνων, αμέσως μετά την λήξη τους και την προώθησή τους στον τοπικό Τύπο
(έντυπο και ηλεκτρονικό).
(6)
Την πρόσκληση των Αρχηγών και Υπαρχηγών του ΓΕΕΘΑ,
των ΓΕ των ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ, των Διοικητών των Σχολών, των
Διευθυντών Εκπαίδευσης των ΓΕ των ΕΔ και των Υπηρεσιών Αθλητισμού των
Αρχηγείων των ΣΑ, καθώς επίσης και άλλων επισήμων κατά την κρίση τους, για
παρακολούθηση των αγώνων.
(7)
Τη διάθεση τμήματος απόδοσης τιμών προς τους
επισήμους κατά την είσοδό τους στο χώρο τέλεσης των αγώνων, καθώς και τμήματος
Μουσικής για τις ανάγκες των τελετών έναρξης και λήξης των αγώνων.
(8)
Την τήρηση των απαραιτήτων μέτρων τάξης και πειθαρχίας
στο χώρο τέλεσης των αγώνων χωρίς τη χρήση ηχητικών μέσων.
(9)
Την προσφορά αναψυκτικών και αφεψημάτων στους
επισήμους, καθώς και στους εμπλεκόμενους των αγώνων (διαιτητές, κριτές, κ.λ.π), σε
βάρος του προβλεπόμενου κονδυλίου.
β.
Η συγκρότηση των προβλεπόμενων από τους αντίστοιχους
Κανονισμούς των οικείων αθλημάτων Αγωνόδικων Επιτροπών, θα γίνεται με την
έγκριση και συνεργασία του ΑΣΑΕΔ και των αντιστοίχων Ομοσπονδιών.
γ.
Οι διαιτητές – κριτές και η γραμματεία των αγώνων, θα ορίζονται
με διαταγή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ από το μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό των
ΕΔ και των ΣΑ και θα διατίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΕΔ και των ΣΑ.
δ.
Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες
κανονισμοί των αντιστοίχων Ομοσπονδιών, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί κατά το
έτος διεξαγωγής τους.
ε.
Οποιοσδήποτε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, θα ελέγχεται
και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την υπηρεσία του, κατόπιν
αναφοράς της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ ή της οργανώτριας Σχολής.
στ.
Την ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για όλους τους αγώνες των
Πρωταθλημάτων θα αποτελούν: Οι Διοικητές των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και
των ΣΑ και ο Διευθυντής της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να
επιλύσουν μια διαφορά (κυρίως ένσταση, η οποία κρίνεται σε δεύτερο βαθμό), χρέη
εισηγητή αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αθλητισμού της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω θα αναπληρώνονται από τους
εκπροσώπους τους.
..//..
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3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕ ΚΛΑΔΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΑ:

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ και τα Αρχηγεία των
ΣΑ υποχρεούνται:
α.
Να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στις Σχολές που υπάγονται
στην αρμοδιότητά τους για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.
β.
Για τον ορισμό εκπροσώπων
παρακολούθηση των αγώνων.

- αντιπροσωπειών για την

γ.
Για την προβολή των αγώνων – πρωταθλημάτων μέσω των
ιστοσελίδων τους, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διαθέτουν.
4.

ΕΠΑΘΛΑ:

α.
Η απονομή των επάθλων θα γίνεται με μέριμνα της οργανώτριας
Σχολής, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Αθλητισμού της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και σύμφωνα με τους παρόντες επισήμους κατά τη σειρά / τάξη
προβαδίσματος.
β.
Τα έπαθλα θα μεταφέρονται στο χώρο των απονομών με μέριμνα
της οργανώτριας Σχολής του εκάστου αθλήματος σε συνεργασία με το Τμήμα
Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
γ.
5.

Η προμήθεια των Επάθλων θα γίνεται από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

α.
Σε περίπτωση που θα υπάρξει ένσταση, θα εκδικάζεται από τους
Επιτελείς Αθλητισμού των Σχολών με επικεφαλής τον εκπρόσωπο του Τμήματος
Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και με εισηγητή τον Τεχνικό υπεύθυνο των
αγώνων ή τον εκπρόσωπο των Κριτών.
β.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς θα μπορεί να γίνει είτε την ώρα
διεξαγωγής των αγώνων προφορική ένσταση από τον αθλητή – αθλήτρια και σε
περίπτωση που απορριφθεί, εντός δεκαπέντε (15) λεπτών γραπτή ένσταση από τον
αρχηγό της αποστολής ή της ομάδος της αντιστοίχου Σχολής στη Γραμματεία των
αγώνων ή στον εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
γ.
Σε περίπτωση που απορριφθεί η γραπτή ένσταση από τους
Επιτελείς Αθλητισμού των Σχολών, θα μπορεί ο αρχηγός της αποστολής της Σχολής
να προσφύγει εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την απόρριψή της στην Ελλανόδικο
Επιτροπή των Αγώνων.
..//..
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δ.
Μετά το πέρας των αγώνων
αποτελεσμάτων καμία ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή.
6.

και

την

ανακοίνωση

των

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:

α.
Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, η φιλοξενία των
ομάδων και των αντιπροσωπειών των Σχολών που δεν εδρεύουν στην Αττική, θα
εκτελείται ως εξής:
(1)
Η ΣΣΑΣ στις Σχολές ΑΣΕΙ όπου οργανώνουν τα αντίστοιχα
αθλήματα (ΣΣΕ, ΣΝΔ και ΣΙ).
(2)

Η ΣΜΥ στη ΣΜΥΝ.

(3)

Η ΣΥΔ στη ΣΤΥΑ.

(4)
Η Σχολή Αστυφυλάκων θα φιλοξενηθεί στη ΣΜΥΝ για τα
αθλήματα που θα διεξαχθούν στη ΣΣΕ και στη ΣΝΔ. Ενώ για τα αθλήματα που θα
διεξαχθούν στο Τατόι θα φιλοξενηθεί στη ΣΤΥΑ.
β.

Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στη Θεσ/νίκη, ως εξής:
(1)

Στη ΣΣΑΣ θα φιλοξενηθούν οι συμμετέχουσες Σχολές ΑΣΕΙ

(2)

Η ΣΥΔ θα φιλοξενήσει τις συμμετέχουσες Σχολές ΑΣΣΥ.

της Αθήνας και

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»

Υπόδειγμα Ιατρικής Γνωμάτευσης

Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 29 Απρ 2014
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β» ΣΤΗΝ
Πα.Δ 3-19/2014
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
Ο υπογεγραμμένος ………………………………….. Ιατρός, γνωματεύω ότι όλοι
οι παρακάτω αναφερόμενοι μαθητές / αθλητές – μαθήτριες / αθλήτριες στην παρούσα
κατάσταση είναι υγιείς και μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες του
Πρωταθλήματος …………….………………………………………………………...... των
Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ και ΣΑ έτους ………...
α. ………………………………………………………………………………
β. ………………………………………………………………………………
γ. ………………………………………………………………………………
δ. ………………………………………………………………………………
ε. ………………………………………………………………………………
στ. ………………………………………………………………………………
ζ. ………………………………………………………………………………
η. ………………………………………………………………………………
θ. ………………………………………………………………………………
-ΟΙατρός

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Αντχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ
Διευθυντής Γραμ. ΑΣΑΕΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 29 Απρ 2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
Πα.Δ 3-19/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΔ & ΣΑ

1.

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:
α.

Γενικά:

(1)
Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού οργάνωσης αγωνισμάτων εκτός Στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, όπως αυτές έχουν
τροποποιηθεί κατά το τελευταίο έτος.
(2)
Η διαδρομή του αγώνα δύναται να είναι περιμετρική
(απόστασης τουλάχιστον 1.000 μ.), να είναι καλά σηματοδοτούμενη και
περιφρουρούμενη, ώστε να μην εμποδίζονται οι αθλητές. Επίσης το έδαφος δύναται
να είναι λασπώδες, αμμουδερό ή και άσφαλτος, καθώς και να έχει κλίση ανωφέρειας
και κατωφέρειας μέχρι ποσοστού 10%.
(3)
Ο Τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων θα ορίζεται με μέριμνα
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
β.

Δηλώσεις Συμμετοχής – Κανονισμοί - Οδηγίες:

(1)
Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών που θα
συμμετάσχουν στους αγώνες θα κατατίθενται στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ με FAX ή
υπηρεσιακά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Μετά το πέρας της
ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.
(2)
Πριν τους αγώνες, θα δίδονται οι καταστάσεις συμμετοχής
των αθλητών και αθλητριών ανά αγώνισμα, οι αριθμοί και οι καρτέλες συμμετοχής
από τον εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, στους εκπροσώπους των αντιστοίχων
Σχολών.
(3)
Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει να
φέρουν τα νούμερα – καρτελάκια που τους έχουν δοθεί και, όταν τους ζητηθεί, να
επιδείξουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
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(4)
Οι αποστάσεις που θα αγωνισθούν δύνανται να είναι για μεν
τους αθλητές μέχρι 6.000 μέτρα, για δε τις αθλήτριες μέχρι 3.000 μέτρα.
(5)
Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των αγώνων, θα αναγράφεται στη
διαταγή της οργανώτριας Σχολής των αγώνων, σε συνεργασία με τη Γραμματεία
ΑΣΑΕΔ.
(6)
Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα προσέρχονται
10 λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης των αγωνισμάτων στο χώρο της
εκκίνησης, φορώντας την προβλεπόμενη αγωνιστική ενδυμασία των Σχολών τους.
(7)
Μετά τον τερματισμό οι αθλητές και οι αθλήτριες θα
εξέρχονται του αγωνιστικού χώρου.
γ.

Βαθμολογία - Απονομές:

(1)
τους Κανονισμούς.

Θα υπάρχει ατομική και ομαδική βαθμολόγηση σύμφωνα με

(2)
Θα απονέμονται έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές
και νικήτριες της ατομικής και της ομαδικής κατάταξης.
(3)
Οι απονομές των επάθλων θα γίνονται μετά το πέρας των
αγώνων και οι αθλητές και αθλήτριες θα φορούν τις αθλητικές φόρμες των Σχολών
τους.
2.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ:
α.

Γενικά:

(1)
Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό
οργάνωσης των αγωνισμάτων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε).
(2)
Ο Τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων θα ορίζεται με μέριμνα
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
β.

Δηλώσεις Συμμετοχής – Κανονισμοί - Οδηγίες:

(1)
Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών που θα
συμμετάσχουν στους αγώνες θα κατατίθενται στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ με FAX ή
υπηρεσιακά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των, σύμφωνα με το
έντυπο που προβλέπουν οι κανονισμοί. Σε περίπτωση που δεν το έχουν θα πρέπει
να ζητηθεί έγκαιρα από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής
καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.
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(2)
Η σύνθεση των ομάδων των σκυταλοδρομιών θα δίδεται
στη Γραμματεία των αγώνων κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και μέχρι είκοσι
(20) λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων.
(3)
Πριν τους αγώνες θα δίδονται από τον εκπρόσωπο της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ στους εκπροσώπους των Σχολών, οι καταστάσεις συμμετοχής
των αθλητών και αθλητριών ανά αγώνισμα.
(4)
Οι σειρές και οι διαδρομές θα καθορίζονται σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), ανάλογα με τις επιδόσεις
που επέτυχαν οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες σε αντίστοιχους αγώνες, εκτός
και εάν υπάρχουν αθλητές / μαθητές ή αθλήτριες / μαθήτριες που έχουν επιτύχει
επιδόσεις σε επίσημους αγώνες της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που
ο αγωνιζόμενος ή η αγωνιζόμενη δεν έχει καταγεγραμμένο επίσημο χρόνο, τότε ο
καθορισμός της εν λόγω σειράς και διαδρομής θα γίνεται τυχαία.
(5)
Αγώνισμα που δεν θα συμμετάσχουν τουλάχιστον τρεις (3)
αθλητές ή αθλήτριες, τότε θα ακυρώνεται, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της
ΚΟΕ.
(6)
Στα αγωνίσματα θα υπάρξουν τελικές σειρές και η κατάταξη
των αθλητών και αθλητριών θα γίνεται σύμφωνα με την επίδοση που επέτυχαν.
(7)

Συμμετοχή αθλητών-τριών ως εξής:

α/
αγώνισμα από κάθε Σχολή.

Μέχρι δύο (2) αθλητές - τριες σε κάθε ατομικό

β/
Κάθε αθλητής – τρια μπορεί να συμμετάσχει σε δύο
ατομικά και σε οσαδήποτε ομαδικά αγωνίσματα .
(8)
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, τα αγωνίσματα
καθώς και οι επιμέρους λεπτομέρειες οργάνωσής τους, θα αναγράφονται στην ετήσια
διαταγή οργάνωσης των αγώνων που θα εκδίδει η Γραμματεία του ΑΣΑΕΔ.
(9)
Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα προσέρχονται
πέντε (5) λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης των αγωνισμάτων στο χώρο
της εκκίνησης, φορώντας την προβλεπόμενη αγωνιστική ενδυμασία των Σχολών
τους.
(10) Μετά τον τερματισμό τους οι αθλητές και οι αθλήτριες θα
εξέρχονται αμέσως του αγωνιστικού χώρου.
..//..
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γ.

Βαθμολογία - Απονομές:
(1)

Θα υπάρξει ατομική και ομαδική βαθμολογία.

(2)

Η βαθμολογία έχει ως εξής:
α/

Στα ατομικά αγωνίσματα: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμό

για κάθε θέση.
β/
Στις σκυταλοδρομίες: 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4 και 2
βαθμούς αντίστοιχα για κάθε θέση από κάθε Σχολή.
(3)
Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για τα αγωνίσματα των
αθλητών και των αθλητριών.
(4)
Θα απονέμονται έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές
και νικήτριες της ατομικής και της ομαδικής κατάταξης, καθώς επίσης και στις τρεις (3)
πρώτες Σχολές της τελικής κατάταξης.
(5)
Οι απονομές των επάθλων θα γίνονται σύμφωνα με το
πρόγραμμα των αγώνων και οι αθλητές και αθλήτριες θα φορούν τις αθλητικές
φόρμες των Σχολών τους.
3.

ΞΙΦΑΣΚΙΑ:
α.

Γενικά:

(1)
Το Πρωτάθλημα θα διεξάγεται σε εγκαταστάσεις που
πληρούν τις προϋποθέσεις οργάνωσής του με τη συνεργασία και τη συνδρομή της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.).
(2)
Με μέριμνα της οργανώτριας Σχολής θα πρέπει να ζητηθεί η
συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας για διάθεση προσωπικού (Κριτές,
Διαιτητές και Γραμματεία), καθώς επίσης των υλικών και μέσων που απαιτούνται για
την οργάνωση των αγώνων, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.
(3)
Στους αγώνες περιλαμβάνεται μόνο το αγώνισμα του
Ξίφους μονομαχίας (Ομαδικό και Ατομικό) και δύναται να υπάρχει ενιαία συμμετοχή
μαθητών και μαθητριών ανά Σχολή.
(4)
Οι κριτές των αγώνων θα είναι επίσημοι κριτές μέλη της
Επιτροπής Κριτών της Ε.Ο.Ξ.
..//..
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β.

Δηλώσεις Συμμετοχής – Κανονισμοί - Οδηγίες:

(1)
Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών που θα
συμμετάσχουν στους αγώνες θα κατατίθενται μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων
στη Γραμματεία των αγώνων.
(2)
Συμμετοχή αθλητών και αθλητριών μέχρι έξι (6) για το
ατομικό και τέσσερις (4) για το ομαδικό από κάθε Σχολή.
(3)
Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα φορούν την
προβλεπόμενη αγωνιστική ενδυμασία και ό,τι προβλέπεται από τους Κανονισμούς
της Ομοσπονδίας.
γ.

Βαθμολογία - Απονομές:
(1)

Θα υπάρξει ατομική και ομαδική κατάταξη.

(2)
Θα απονέμονται έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές
της ατομικής και της ομαδικής κατάταξης, καθώς επίσης και στις τρεις (3) πρώτες
Σχολές της τελικής κατάταξης.
(3)
Οι απονομές των επάθλων θα γίνεται μετά το πέρας των
αγώνων και οι αθλητές / αθλήτριες θα φορούν τις αθλητικές φόρμες των Σχολών τους.
4.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ:
α.

Γενικά:

(1)
Το Πρωτάθλημα θα διεξάγεται σε εγκαταστάσεις που
πληρούν τις προϋποθέσεις οργάνωσής του και με τη συνεργασία και συνδρομή της
Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α).
(2)
Με μέριμνα της οργανώτριας Σχολής θα ζητείται η
συνδρομή της Ε.Φ.Ο.Α, για διάθεση του προσωπικού της (Διαιτητές και Γραμματεία),
καθώς επίσης των υλικών και των μέσων που απαιτούνται για την οργάνωση των
αγώνων, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.
(3)
Το Πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει το ατομικό
αγώνισμα (απλό) και το Ομαδικό (διπλό).

..//..
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β.

Δηλώσεις Συμμετοχής – Κανονισμοί - Οδηγίες:

(1)
Η σειρά που θα αγωνιστούν οι αθλητές / αθλήτριες τόσο στο
απλό όσο και στο διπλό, θα γίνεται με κλήρωση μία (1) ώρα πριν την έναρξη των
αγώνων, με την παρουσία των προπονητών των Σχολών ή των εκπροσώπων τους,
σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Φ.Ο.Α.
(2)
Από κάθε Σχολή, δύναται να συμμετέχουν στους αγώνες
μέχρι τέσσερεις (4) συνολικά αθλητές / αθλήτριες στο απλό και μέχρι δύο (2) ομάδες
στο διπλό.
(3)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε επτά (7) παιγνίδια (games).

(4)
Οι συμμετέχοντες αθλητές / αθλήτριες θα φορούν την
αγωνιστική ενδυμασία που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.
γ.

Βαθμολογία - Απονομές:
(1)

Θα υπάρξει ατομική και ομαδική κατάταξη.

(2)
Θα απονέμονται έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές /
νικήτριες του μονού και του διπλού, καθώς επίσης και στις τρεις (3) πρώτες Σχολές
της βαθμολογίας.
(3)

Η βαθμολογία έχει ως εξής:

α/
Στο αγώνισμα του μονού θα βαθμολογούνται οι τρεις –
πρώτες θέσεις με τους εξής βαθμούς: 6 βαθμούς για τον 1ο νικητή, 4 βαθμούς για το 2ο
και 3 βαθμούς για τον 3ο νικητή.
β/
Στο διπλό θα βαθμολογούνται: Με 5 βαθμούς η 1η
ομάδα, με 3 βαθμούς η 2 ομάδα και με 1 βαθμό η 3η ομάδα.
η

(4)
Οι απονομές των επάθλων θα γίνεται μετά το πέρας των
αγώνων και οι αθλητές και αθλήτριες θα φορούν τις αθλητικές φόρμες των Σχολών
τους.
5.

ΣΤΙΒΟΣ:
α.

Γενικά:

Οι αγώνες θα διεξάγονται σε Στάδιο, το οποίο πληρεί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης των αγώνων.
..//..
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β.

Δηλώσεις Συμμετοχής – Κανονισμοί - Οδηγίες:

(1)
Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών που θα
συμμετάσχουν στους αγώνες θα κατατίθενται στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ με FAX ή
υπηρεσιακά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους ανά αγώνισμα.
(2)
Κάθε Σχολή δύναται να κάνει μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές
από την αρχική της δήλωση και μέχρι δύο (2) ώρες πριν την έναρξη των
αγωνισμάτων εκάστης αγωνιστικής ημέρας στη Γραμματεία των αγώνων.
(3)
Για τις Σκυταλοδρομίες θα δηλωθεί μόνο η συμμετάσχουσα
Σχολή. Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα ανά Σχολή θα δηλωθούν 45
λεπτά πριν την έναρξη των σκυταλοδρομιών από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο
κάθε Σχολής.
(4)
Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν
την έναρξη διεξαγωγής των αγώνων, με μέριμνα της οργανώτριας Σχολής θα
συμμετάσχουν: Ο εκπρόσωπος της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, ο Τεχνικός υπεύθυνος των
αγώνων, οι εκπρόσωποι και οι προπονητές των αντιστοίχων Σχολών.
(5)

Σκοπός της ανωτέρω σύσκεψης είναι:
(α)

Η κλήρωση των διαδρόμων ανά Σχολή.

(β)

Η επίλυση επιμέρους διαδικαστικών και τεχνικών

θεμάτων των αγώνων.
(γ)
Η παράδοση από τους εκπροσώπους ή τους
προπονητές των Σχολών των τελικών δηλώσεων συμμετοχής των αθλητών και
αθλητριών ανά αγώνισμα, στον εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
(6)
Πριν την έναρξη των αγώνων θα δίδεται στους
εκπροσώπους των Σχολών φάκελος με τους αριθμούς των αθλητών και αθλητριών
και θα ανακοινώνονται οι λίστες συμμετοχής ανά αγώνισμα, από την Τεχνική
Επιτροπή Στίβου της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
(7)

Συμμετοχή αθλητών-τριών:
(α)

Κάθε σχολή με δύο (2) αθλητές-τριες σε κάθε ατομικό

αγώνισμα.
(β)
Κάθε αθλητής / αθλήτρια με δύο (2) ατομικά και ένα
(1) ομαδικό αγώνισμα (σκυταλοδρομία) ή σε ένα (1) ατομικό και δύο (2) ομαδικά
αγωνίσματα (σκυταλοδρομίες).
..//..
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(8)
Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει να
περνούν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ από την Αίθουσα Κλήσης, επιδεικνύοντας τον αριθμό τους
και εφόσον τους ζητηθεί, την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
(9)

Οι ώρες παρουσίασης των αθλητών στην αίθουσα κλήσης

είναι:
(α)
Για τα δρομικά αγωνίσματα: 45 λεπτά πριν την ώρα
έναρξης διεξαγωγής του αγωνίσματός τους και στη συνέχεια 15 λεπτά πριν θα
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενοι από τον Έφορο του αγωνίσματος.
(β)
Για τους αθλητές των αλμάτων: 45 λεπτά πριν την
ώρα έναρξης διεξαγωγής του αγωνίσματός τους και 25 λεπτά πριν θα εισέρχονται
στον αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενοι από τον Έφορο του αγωνίσματος.
(γ)
Για τους αθλητές των Ρίψεων: 45 λεπτά πριν την ώρα
έναρξης διεξαγωγής του αγωνίσματός τους και 30 λεπτά πριν θα εισέρχονται στον
αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενοι από τον Έφορο του αγωνίσματος.
(10) Αρχικά ύψη Άλματος σε ύψος: 1.60, 1.70, 1.80, 1,85, 1.90,
1.95, μέτρα και μετά ανά 3 πόντους.
(11) Μετά το πέρας κάθε αγωνίσματος οι αθλητές και οι αθλήτριες
θα εξέρχονται του αγωνιστικού χώρου.
(12) Δεκαπέντε (15) λεπτά μετά το πέρας
τρεις (3) πρώτοι νικητές – τριες των αγωνισμάτων θα πρέπει
χώρο των απονομών, φορώντας τις αθλητικές φόρμες
προκειμένου να ακολουθείται πιστά η χρονική λειτουργία
Προγράμματος των αγώνων.

των αγωνισμάτων, οι
να προσέρχονται στο
των Σχολών τους,
του προβλεπόμενου

(13) Οι διαδρομές θα καθορίζονται με κλήρωση πριν τους
αγώνες και σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί προκριματικές σειρές, οι
διαδρομές των τελικών θα καθορισθούν από την επίδοση που πέτυχε ο αθλητής στις
προκριματικές σειρές σύμφωνα με τον Κανονισμό του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
(14) Σε περίπτωση που διεξαχθούν μόνο τελικές σειρές οι
διαδρομές θα καθορισθούν με κλήρωση πριν τους αγώνες και η κατάταξη των
αθλητών και αθλητριών θα γίνει σύμφωνα με την επίδοση που επέτυχαν.
(15) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρξει αυτόματη
χρονομέτρηση FOTO – FINISH, καθώς επίσης και ανεμόμετρο για τα άλματα, με
μέριμνα της οργανώτριας Σχολής και της Τεχνικής Επιτροπής Στίβου του ΑΣΑΕΔ.

..//..
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(16) Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των αγώνων, τα αγωνίσματα
καθώς και επιμέρους λεπτομέρειες οργάνωσης των αγώνων, θα αναγράφονται στην
ετήσια διαταγή οργάνωσης των αγώνων που θα εκδίδει η Γραμματεία του ΑΣΑΕΔ, σε
συντονισμό με την οργανώτρια Σχολή.
(17) Η Τεχνική Επιτροπή Στίβου της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ,
δύναται να ακυρώνει τη διεξαγωγή ενός αγωνίσματος, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετοχών.
γ.

Βαθμολογία - Απονομές:
(1)

Θα υπάρξει ατομική και ομαδική βαθμολογία.

(2)

Η βαθμολογία θα είναι ως εξής:

(α)
Στα μεν ατομικά αγωνίσματα θα βαθμολογούνται οι
οκτώ πρώτοι – πρώτες με τους εξής βαθμούς: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμό για κάθε
θέση.
(β)
Στις σκυταλοδρομίες η βαθμολογία θα είναι: 18, 14, 12,
10, 8, 6, 4 και 2 βαθμούς αντίστοιχα για κάθε θέση από κάθε Σχολή.
(3)
Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για τα ατομικά
αγωνίσματα των αθλητών και των αθλητριών καθώς επίσης και συνολική βαθμολογία
για κάθε Σχολή.
(4)
Θα απονέμονται έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές
και νικήτριες της ατομικής και της ομαδικής κατάταξης, καθώς επίσης και στις τρεις (3)
πρώτες Σχολές της τελικής κατάταξης.
(5)
Στις απονομές των επάθλων οι αθλητές και αθλήτριες θα
φορούν τις αθλητικές φόρμες των Σχολών τους.
6.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
α.

Γενικά:

(1)
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε Σκοπευτήριο, το οποίο πληροί
τις απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης των αγώνων.
(2)
Τα αγωνίσματα, καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων, θα
καθορίζονται κατά τη σύσκεψη που θα πραγματοποιείται κατά την κατάρτιση του
αγωνιστικού προγράμματος του συνόλου των αγώνων, με μέριμνα της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ.
..//..
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(3)
Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των αντιστοίχων Σχολών που
θα συμμετάσχουν στους αγώνες, δύναται να συγκροτούνται με μικτές ομάδες (δηλαδή
με ενιαία συμμετοχή μαθητών και μαθητριών).
β.

Δηλώσεις Συμμετοχής – Κανονισμοί - Οδηγίες:

(1)
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων των αντιστοίχων
Σχολών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες θα κατατίθενται στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ
με FAX ή υπηρεσιακά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους ανά
αγώνισμα.
(2)
Στους αγώνες θα εφαρμοσθούν
Σκοπευτικής Ελληνικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.).

οι

κανονισμοί

της

(3)
Όλες οι αντιπροσωπευτικές ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται
στα Σκοπευτήρια μία (1) ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.
(4)
Σε κάθε αγώνισμα μπορούν να λάβουν μέρος μέχρι έξη (6)
αθλητές - αθλήτριες ανά Σχολή.
(5)
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ενός αθλητή / αθλήτριας σε
περισσότερα από δύο (2) αγωνίσματα.
(6)
Η Τεχνική Επιτροπή Σκοποβολής της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ,
δύναται να ακυρώνει τη διεξαγωγή ενός αγωνίσματος, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετοχών.
(7)
Οι θέσεις των αθλητών - αθλητριών θα καθορίζονται με
κλήρωση πριν τους αγώνες.
γ.

Βαθμολογία - Απονομές:

(1)
Θα βαθμολογούνται οι έξι (6) πρώτοι - τες σε κάθε
αγώνισμα. Ο πρώτος, έξι βαθμούς, ο δεύτερος, πέντε, ο τρίτος τέσσερεις βαθμούς,
κ.ο.κ.
(2)
Πρωταθλήτρια Σχολή θα ανακηρυχθεί αυτή που θα
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των αγωνισμάτων
(3)
Θα απονέμονται έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές
της ατομικής και της ομαδικής κατάταξης, καθώς επίσης και στις τρεις (3) πρώτες
Σχολές της τελικής κατάταξης.

..//..
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(4)
Η απονομή θα πραγματοποιείται σε χώρο που θα
καθορίζονται με διαταγή της οργανώτριας Σχολής.
(5)
Στις απονομές των επάθλων οι αθλητές και αθλήτριες θα
φέρουν στολή υπ’ αριθμ. 8.
Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 29 Απρ 2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ
Πα.Δ 3-19/2014
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ –
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΔ & ΣΑ

1.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:

α.
Ο εκφωνητής – τελετάρχης ο οποίος ορίζεται από την οργανώτρια
Σχολή και σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, αναγγέλλει:
(1)
Άφιξη …………………………..(βαθμός – ονοματεπώνυμο
αρχαιότερου επισήμου – Αρχή – Διοίκηση ή Σχηματισμό που εκπροσωπεί). (Αφού
καθίσει στην προβλεπόμενη θέση του ο επίσημος) εκφωνεί:
(2)
Τελετή έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων των
Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ και ΣΑ έτους ……………….
(3)
Στους αγώνες συμμετέχουν οι αντιπροσωπευτικές
ομάδες των Σχολών …………………………….. (αναγγέλλονται οι συμμετέχουσες
Σχολές).
(4)
Σκοπός οργάνωσης των αγώνων είναι η ανάπτυξη
υγιούς αθλητικού και αγωνιστικού πνεύματος και η δημιουργία συναδελφικών
σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των σπουδαστών των Σχολών.
(5)
Ομάδες προ-σοχή - παρέλαση – παράταξη ομάδων των
συμμετεχουσών Σχολών (γίνεται ανάκρουση εμβατηρίου παρέλασης και
παρελαύνουν οι συμμετέχοντες αθλητές εκάστης αντιπροσωπευτικής ομάδας κατά
αρχαιότητα και όταν σταματήσει και ο τελευταίος αθλητής στην προβλεπόμενη θέση
του, σταματά η μουσική και εκφωνείται):
(6)
Ομάδες κλίνατε επί ….. (εάν απαιτηθεί παράγγελμα για
κλίση των ομάδων προς τον ιστό της σημαίας).
(7)
Έπαρση σημαίας – Εθνικός Ύμνος (μετά την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου δίνει ανάλογο παράγγελμα – εάν απαιτείται - για κλίση των
ομάδων προς τους επισήμους και αναγγέλλει):
..//..
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(8)
Όρκος αθλητού. Τον όρκο θα δώσει ο μαθητής (ή
μαθήτρια ………………………… (ονοματεπώνυμο και ποια Σχολή εκπροσωπεί).
(9)
Ο μαθητής ή μαθήτρια υψώνοντας την δεξιά εκφωνεί τον
όρκο: ΄΄ορκιζόμαστε, ότι προσερχόμαστε στους αγώνες, να αγωνιστούμε τίμια
σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας, έχει ως σκοπό, την
επίδειξη ιπποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του
αθλητισμού.
(10)

Μετά την εκφώνηση του όρκου, ο εκφωνητής αναγγέλλει:

(11) Ομάδες ημί-ανάπαυση. Χαιρετισμός Διοικητού Σχολής
……………………………. (προκειμένου ο Διοικητής της οργανώτριας Σχολής του εν
λόγω πρωταθλήματος ή αγώνα να καλωσορίσει τους επισήμους, ή τους
προσκεκλημένους και τους αγωνιζόμενους μαθητές – αθλητές και μαθήτριες –
αθλήτριες).
(12) Μετά το πέρας του χαιρετισμού εκφωνείται: Κήρυξη
αγώνων. Για την κήρυξη των αγώνων παρακαλείται ο ………………………
…………………………………………. (βαθμός – ονοματεπώνυμο του αρχαιότερου
παρευρισκόμενου της Πολιτικής ή της Στρατιωτικής Ηγεσίας που έχει το
προβάδισμα). Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο Διοικητής της οργανώτριας
Σχολής έχει το προβάδισμα των επισήμων (αρχαιότερος όλων), κηρύσσει και την
έναρξη των αγώνων κατά το χαιρετισμό του.
(13)

Μετά την κήρυξη των αγώνων, αναγγέλλεται:

(14) Ομάδες προ-σοχή - αποχώρηση ομάδων. Ανακρούεται
εμβατήριο παρέλασης για την αποχώρηση των ομάδων. Μετά την αποχώρηση των
Σχολών, ο εκφωνητής δύναται να αναγγέλλει το πρόγραμμα των αγώνων –
πρωταθλημάτων, ή ότι άλλο απαιτηθεί για την ενημέρωση των παρευρισκομένων,
καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο προβάλλει τους αγώνες.
2.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο ορισθείς εκφωνητής ανακοινώνει τις
πληροφορίες που απαιτούνται για ενημέρωση των παρευρισκομένων και των
επισήμων, παρουσιάζει τα ονοματεπώνυμα των αθλητών – τριών που αγωνίζονται,
τους διαιτητές των αγώνων, κ.ο.κ.
3.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ:

α.
Με τη λήξη εκάστου πρωταθλήματος, θα πραγματοποιείται τελετή
απονομής επάθλων ως εξής:
..//..
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(1)

Στα ατομικά αγωνίσματα:

(α)
Μόλις οι συμμετέχουσες ομάδες ή οι νικητές /
νικήτριες έχουν συγκεντρωθεί σε προκαθορισμένο χώρο, ο εκφωνητής αναγγέλλει:
1/
Τελετή απονομής επάθλων στους νικητές
(ή νικήτριες αντίστοιχα) των αγώνων του πρωταθλήματος ………………………
(άθλημα) των Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ και ΣΑ έτους ……….
2/

Παράταξη συμμετεχουσών ομάδων.

(β)
Αφού παραταχθούν οι ομάδες των Σχολών σε
συγκεκριμένο – προκαθορισμένο σημείο μέσα στο χώρο του Σταδίου ή του
γυμναστηρίου), εκφωνείται:
1/
Ομάδες
ημί-ανάπαυση
απονομές
επάθλων στους νικητές / νικήτριες …………………. (εκφωνείται το αγώνισμα).
2/
Την απονομή παρακαλείται να κάνει ο
…………………… (βαθμός για στρατιωτικά πρόσωπα, ονοματεπώνυμο επισήμου,
Αρχή, Διοίκηση ή Σχηματισμό που εκπροσωπεί).
3/
Τρίτος νικητής ή νικήτρια ο (ή η)
…………………………………………………………………………………………………
4/
Δεύτερος νικητής ή νικήτρια ο (ή η)
………………………………………………………………………….………………………
5/
Και πρώτος νικητής ή νικήτρια ανεδείχθη ο
(ή η) ……………………………………………………………………………..…………….
(γ)

Μόλις ολοκληρωθούν οι απονομές των ατομικών

αθλημάτων εκφωνείται:
1/
Απονομή επάθλων στις νικήτριες Σχολές
των αγώνων του πρωταθλήματος ……………..……………………… (άθλημα) των
Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ και ΣΑ έτους ……….
2/
Την απονομή παρακαλείται να κάνει ο
………………………………………………………………… (βαθμός για στρατιωτικά
πρόσωπα, ονοματεπώνυμο επισήμου, Αρχή, Διοίκηση ή Σχηματισμό που
εκπροσωπεί).

..//..

Δ-4
3/
Τρίτη ομάδα κατετάγη η αντιπροσωπευτική
ομάδα της Σχολής …………………………………. (εκφωνείται το όνομα της Σχολής).
4/
Δεύτερη, η αντιπροσωπευτική ομάδα της
Σχολής …………………………………. (εκφωνείται το όνομα της Σχολής).
5/
Και πρωταθλήτρια ομάδα των αγώνων του
πρωταθλήματος ……………………………. (εκφωνείται το άθλημα) ανεδείχθη η
αντιπροσωπευτική ομάδα της Σχολής …………………………………. (εκφωνείται
το όνομα της Σχολής).
(δ)
Εφόσον
πρωταθλητριών ομάδων εκφωνείται:

ολοκληρωθούν

και

οι

απονομές

των

1/
Ομάδες προ-σοχή - αποχώρηση ομάδων.
(εφόσον αποχωρήσουν όλες οι ομάδες των Σχολών και συγκεντρωθούν σε
προκαθορισμένο σημείο) εκφωνείται:

(2)

Στα

2/

Πέρας τελετής - αποχώρηση επισήμων.

3/

Ομάδες ελεύθερες.

ομαδικά

αγωνίσματα

(Καλαθοσφαίριση

και

Πετοσφαίριση):
(α)
Μόλις οι συμμετέχουσες ομάδες έχουν συγκεντρωθεί
σε προκαθορισμένο χώρο, ο εκφωνητής αναγγέλλει:
1/
Τελετή απονομής επάθλων στους νικητές
(ή νικήτριες αντίστοιχα) των αγώνων του πρωταθλήματος ………………………
(άθλημα) των Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ και ΣΑ έτους ……….
2/

Παράταξη ομάδων.

(β)
Αφού παραταχθούν οι ομάδες των Σχολών σε
συγκεκριμένο – προκαθορισμένο σημείο μέσα στο χώρο του Σταδίου ή του
γυμναστηρίου), εκφωνείται:
1/
Ομάδες
ημί-ανάπαυση
απονομές
επάθλων στις νικήτριες ομάδες των αγώνων του πρωταθλήματος
..…………………………………………. (άθλημα) των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ
και των ΣΑ έτους ………………….

..//..
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2/
Τρίτη κατετάγη η αντιπροσωπευτική ομάδα
της ……………………… (όνομα Σχολής). Η εκφωνηθείσα ομάδα της αντίστοιχης
Σχολής, αφού βγει από την παράταξη, παρατάσσεται μπροστά από τους επισήμους
και κάθε αθλητής δίπλα στον άλλο. Αφού παραταχθούν όλοι οι αθλητές της ομάδας
και ο προπονητής, εκφωνείται:
3/
Την απονομή παρακαλείται να κάνει ο
……………. (βαθμός για στρατιωτικά πρόσωπα, ονοματεπώνυμο επισήμου, Αρχή,
Διοίκηση ή Σχηματισμό που εκπροσωπεί).
4/
Μετά το πέρας της βράβευσης και αφού
αποσυρθεί ή ομάδα που ήδη βραβεύτηκε και επιστρέψει στη θέση της, ο εκφωνητής
αναγγέλλει:
5/
Δεύτερη η αντιπροσωπευτική ομάδα της
……………………… (όνομα Σχολής). Κατά την εκφώνηση της δεύτερης ομάδας
τηρείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή εκφωνείται ο επίσημος που θα κάνει την
απονομή και μετά το πέρας της εν λόγω απονομής και επιστροφής της ομάδας στην
προβλεπόμενη θέση της εκφωνείται:
6/
Πρωταθλήτρια ομάδα των αγώνων του
πρωταθλήματος …..…………………………… (άθλημα) των Στρατιωτικών Σχολών
των ΕΔ και των ΣΑ έτους ………., ανεδείχθη η αντιπροσωπευτική ομάδα της
…………………….(όνομα Σχολής). Αφού τηρηθεί ή ίδια ακριβώς διαδικασία (δηλ.
βγει από την παράταξη η εκφωνηθείσα ομάδα της αντίστοιχης Σχολής και το όνομα
του επισήμου που θα κάνει την απονομή, η ομάδα μετά το πέρας της βράβευσης
επιστρέφει και παρατάσσεται στη θέση της).
(γ)

Εφόσον ολοκληρωθούν οι απονομές εκφωνείται:

1/
Ομάδες προ-σοχή - αποχώρηση ομάδων.
(εφόσον αποχωρήσουν όλες οι ομάδες και συγκεντρωθούν σε προκαθορισμένο
σημείο) εκφωνείται:
2/

Πέρας τελετής - αποχώρηση επισήμων.

3/

Ομάδες ελεύθερες.

β.
Μετά τη βράβευση των αθλητών και των ομάδων, δύναται να
απονέμονται πλακέτες ή αναμνηστικά σε όσους συνέδραμαν στην οργάνωση των
αγώνων, καθώς επίσης και στην οργανώτρια Σχολή από το ΑΣΑΕΔ και αντιστρόφως.

..//..
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4.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:

α.
Ο εκφωνητής – τελετάρχης ο οποίος ορίζεται από την οργανώτρια
Σχολή και σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, αναγγέλλει:
(1)
Τελετή λήξης των αγώνων των πρωταθλημάτων των
Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ έτους ……………….
(2)
Ομάδες προ-σοχή - παρέλαση – παράταξη ομάδων των
συμμετεχουσών Σχολών (γίνεται ανάκρουση εμβατηρίου παρέλασης και
παρελαύνουν οι συμμετέχοντες αθλητές εκάστης αντιπροσωπευτικής ομάδας κατά
αρχαιότητα Σχολής και όταν σταματήσει και ο τελευταίος αθλητής στην
προβλεπόμενη θέση του, σταματά η μουσική) εκφωνείται:
(3)
Ομάδες ημί-ανάπαυση. Χαιρετισμός Διοικητού Σχολής
……………………………. (προκειμένου ο Διοικητής της οργανώτριας Σχολής που
φιλοξενεί την τελετή λήξης των αγώνων – πρωταθλημάτων να ευχαριστήσει τους
επισήμους, ή τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και τους αγωνιζόμενους
μαθητές – αθλητές και μαθήτριες – αθλήτριες για το ήθος και την αγωνιστικότητα που
επέδειξαν στους αγώνες των πρωταθλημάτων που διεξήχθησαν).
(4)

Μετά το πέρας του χαιρετισμού εκφωνείται:

(5)
Κήρυξη λήξης των αγώνων των πρωταθλημάτων των
Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των ΣΑ έτους …………………. Για την κήρυξη
λήξης των αγώνων, παρακαλείται ο…………………………………………………….
(βαθμός – ονοματεπώνυμο του αρχαιότερου παρευρισκόμενου της Πολιτικής ή της
Στρατιωτικής Ηγεσίας που έχει το προβάδισμα). Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση
που ο Διοικητής της οργανώτριας Σχολής έχει το προβάδισμα των επισήμων
(αρχαιότερος όλων), κηρύσσει και τη λήξη των αγώνων.
(6)

Μετά το πέρας της κήρυξης της λήξης των αγώνων

αναγγέλλεται:
(7)
Ομάδες κλίνατε επί ….. (εάν απαιτηθεί παράγγελμα για
κλίση των ομάδων προς τον ιστό της σημαίας).
(8)
Υποστολή σημαίας – εθνικός ύμνος (μετά την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου δίνει ανάλογο παράγγελμα – εάν απαιτείται - για κλίση των
ομάδων προς τους επισήμους και αναγγέλλει):
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(9)

Ομάδες κλίνατε επί ….. (εάν απαιτηθεί παράγγελμα).

(10)

Αποχώρηση ομάδων.

(11)

Πέρας τελετής - αποχώρηση επισήμων.

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μαρούσι, 29 Απρ 2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
Πα.Δ 3-19/2014
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΔ & ΣΑ
ΗΜΕΡΕΣ
Α/Α

1.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

Τελετή Έναρξης

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΣΕ

-

-

-

-

-

-

-

08:30 – 14:00
η
1 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

08:30 – 14:00
η
2 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

08:30 – 14:00
η
3 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

08:30 – 14:00
η
4 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

9:30 – 11:00
ος
1 Β΄ ομίλου –
ος
2 Α΄ ομίλου

09:30 -11:00
Μικρός τελικός

ΚΕΝΟ

08:30 – 14:00
η
5 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
1 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
2 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)
08:30 – 14:00
η
2 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
3 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)
08:30 – 14:00
η
3 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
4 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)
08:30 – 14:00
η
4 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
5 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)
08:30 – 14:00
η
5 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

11:30 – 13:00
ος
1 Α΄ ομίλου –
ος
2 Β΄ ομίλου

15:30 – 21:00
η
2 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
3 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
4 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
5 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

11:30 – 13:00
ος
1 Α΄ ομίλου –
ος
2 Β΄ ομίλου

Ώρα 15:00

2.

Καλαθοσφαίριση (Α)
2 όμιλοι των 6
ομάδων
Γήπεδο
(π.χ ΣΣΕ)

3.

Πετοσφαίριση (Α)
2 όμιλοι των 6
ομάδων
Γήπεδο
(π.χ ΣΝΔ)

08:30 – 14:00
η
1 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)
15:30 – 21:00
η
1 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(3 αγώνες)

09:30 – 11:00
ος
1 Β΄ ομίλου –
ος
2 Α΄ ομίλου

ΚΕΝΟ
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11:30 – 13:30
Τελικός αγώνας
(ΣΣΕ)

09:30 -11:00
Μικρός τελικός
11:30 – 13:30
Τελικός αγώνας
(ΣΝΔ)

Α–2
ΗΜΕΡΕΣ
Α/Α

4.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

-

15:30 – 21:00
η
1 αγωνιστική
(3 αγώνες)

15:30 – 21:00
η
2 αγωνιστική
(3 αγώνες

15:30 – 21:00
η
3 αγωνιστική
(3 αγώνες

ΚΕΝΟ

15:30 – 21:00
η
4 αγωνιστική
(3 αγώνες

15:30 – 21:00
η
5 αγωνιστική
(3 αγώνες

-

Καλαθοσφαίριση (Γ)
6 ομάδες ενιαίο
πρωτάθλημα

(ΣΙ)
Γήπεδο
(π.χ ΣΙ)
Πετοσφαίριση (Γ)
5.

2 όμιλοι των 4 ή των
5 ομάδων
Γήπεδο
(ΣΣΑΣ)

* 08:30 – 21:00
η
4 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)
*16:00 – 19:30
η
4 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)
*Σε περίπτωση
2 όμιλοι των 5
ομάδων

* 08:30 – 21:00
η
5 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)
*16:00 – 19:30
η
5 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)
*Σε περίπτωση
2 όμιλοι των 5
ομάδων

09:30 – 13:00
η
1 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)

09:30 – 13:00
η
2 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)

09:30 – 13:00
η
3 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)

16:00 – 19:30
η
1 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)

16:00 – 19:30
η
2 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)

16:00 – 19:30
η
3 αγωνιστική
Α΄ & Β΄ ομίλου
(2 αγώνες)

-

-

16:00 – 18:00
(ΣΣΕ)

10:00 –
12:00
(ΣΣΕ)

-

-

-

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

10:00 -13:00

12:30 – 13:15
Τελετή
Απονομής
Επάθλων
(ΣΑΕΑ)

-

-

6.

Κολύμβηση (Α & Γ)
(ΣΣΕ)

-

7.

Σκοποβολή (ενιαία)
(ΣΑΕΑ)

-

ΚΕΝΟ

09:30 – 11:00
ος
1 Β΄ ομίλου –
ος
2 Α΄ ομίλου
11:30 – 13:00
ος
1 Α΄ ομίλου –
ος
2 Β΄ ομίλου

09:30 -11:00
Μικρός τελικός
11:30 – 13:00
Τελικός αγώνας
(ΣΣΑΣ)

-

..//..

Α–3
ΗΜΕΡΕΣ
Α/Α

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00
Τελετή
Επάθλων
(ΣΝΔ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

-

-

8.

Σκάκι

-

-

-

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

9.

Ξιφασκία (ενιαία)
(ΣΣΕ)

-

-

-

-

-

Αντισφαίριση (ενιαία)
(ΣΙ)

-

15:00 - 19:00
(ΣΣΕ)
10:00 – 13:00
16:00 - 18:00
(ΣΙ)

-

10.

15:00 - 19:00
(ΣΣΕ)
10:00 – 13:00
16:00 - 18:00
(ΣΙ)

-

-

-

-

-

11.

Στίβος (Α & Γ)
(ΣΙ)

-

-

-

-

-

-

15:30 – 18:00
(ΣΙ)

12.

Τελετή Λήξης

-

-

-

-

-

-

-

15:30 – 18:00
(ΣΙ)
Ώρα 18:30
ΣΙ
(μετά πέρας
αγώνων Στίβου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός και δύναται να τροποποιείται ανάλογα κατά τη σύνταξη του Προγραμματισμού των
αγώνων - πρωταθλημάτων.

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

