
 
 
 
 
    
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ -  ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΓΨΝΨΝ    

Πληροφορίες: Αγγελική Προκάκη   
Σηλ.: 2109315886 – Υαξ: 2109331152 

 
Αριθμ.Πρωτ………………..             Αθήνα, 30 Μαΐου 2011 
 

Προς  

- Ε.Α.. – Σ.Ε.    .Ε.Γ.Α..                                                                                             
(Για ενημέρωση σωματείων τους)  

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΨΝ  4 Φ 100μ.  ΚΑΙ  4 Φ 400μ.  

ΣΟΤ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ  ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ   ΝΕΨΝ   
 (Ανδρών - Γυναικών κάτω των 23 ετών) 

ΘΗΒΑ    -    29   ΙΟΤΝΙΟΤ  2011 
 
Ο  .Ε.Γ.Α.  προκηρύσσει  τα αγωνίσματα των κυταλοδρομιών  4 Φ 100μ.  και 4 Φ 400 
του Πανελληνίου πρωταθλήματος  ΝΕΩΝ (Ανδρών- Γυναικών κάτω των 23 ετών ) 2011.  
Η διεξαγωγή των παραπάνω αγωνισμάτων στα Πανελληνία πρωταθλήματα αποτελεί 
συνέχεια των αντίστοιχων Διασυλλογικών πρωταθλημάτων, όπως αναφέρεται και στις 
Σεχνικές Διατάξεις 2011 του .Ε.Γ.Α.., κεφάλαιο  Β΄ -  σελίδα  4.  
Σα αγωνίσματα  θα  διεξαχθούν σύμφωνα με  τους  παρακάτω  όρους: 

 
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  -  ΣΟΠΟ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ   :    Σεηάρηη  29  Ιοσνίοσ  2011   

Δημοηικό ζηάδιο Θήβαρ-Ταςηόσπονα με ηη  διεξαγωγή ηος αγώνα «Ελληνικό G – P 

Θήβαρ». 
 
2. ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ: ΝΕΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ  -  ΓΥΝΑΙΚΩΝ):  4Φ100μ.  -  4X400μ.   
 
3. ΗΛΙΚΙΕ:  

ηο  Πανελλήνιο  Πρωηάθλημα  Νέων (Ανδρών-Γσναικών) έτοσν δικαίωμα 

ζσμμεηοτής οι αθληηές – αθλήηριες ποσ γεννήθηκαν ηα έηη  1989 – 1990  και 1991. 
Επίσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο σκυταλοδρομίες οι Έφηβοι - Νεανίδες 
(1992-1993) και οι Παίδες - Κορασίδες ΜΟΝΟ οι γεννηθέντες – θείσες το 1994. 

  
4. ΔΗΛΨΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Για τη συμμετοχή στα αξιολογούμενα Πρωταθλήματα (Πανελλήνια – Διασυλλογικά) 
απαιτείται υποβολή δήλωσης συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει  
ΑΝΕΠΙΥΤΛΑΚΣΩ  ότι  αποδέχεται τους όρους  της  Γενικής  και  Ειδικής  
Προκήρυξης  του πρωταθλήματος και την εφαρμογή των κανονισμών του  .Ε.Γ.Α..  
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Σα  σωματεία  θα  στέλνουν  τη  συνημμένη δήλωση  συμμετοχής   μέχρι  την  Πέμπτη  
23  Ιουνίου 2011 στο  .Ε.Γ.Α..  (Λεωφ.  υγγρού  137 – Αθήνα ΥΑΞ  210 9331152 – 210 
9356904).   
 

5. ΔΙΚΑΙΨΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ :  
τους  αγώνες  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  μόνο  οι  αθλητές – αθλήτριες  που  είναι 
εγγραμμένοι σε ωματεία – Μέλη του .Ε.Γ.Α.., σύμφωνα με την τελευταία  
Τπουργική απόφαση «Περί εγγραφής αθλητών».  

 
Οι αθλητές – αθλήτριες έχουν δικαίωμα να δηλωθούν και να συμμετάσχουν και στις 
ΔΤΟ σκυταλοδρομίες.  

 
ΠΡΟΟΦΗ: Οι αθλητές – αθλήτριες που θα συμμετάσχουν σε μία ή δύο σκυταλοδρομίες 
εξαντλούν αντίστοιχα το ένα ή τα δύο αγωνίσματα από το σύνολο των αγωνισμάτων που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (30-31/7).  

π.χ. 
1) Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας ΝΕΩΝ (1989-90-91) που θα συμμετάσχουν σε ΜΙΑ 
σκυταλοδρομία, έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής σε ΔΤΟ  αγωνίσματα στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (30-31/7)  
2) Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας ΝΕΩΝ (1989-90-91) που θα συμμετάσχουν σε ΔΤΟ 
σκυταλοδρομίες, έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΝΑ μόνο αγώνισμα στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (30-31/7)  
3) Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας ΕΥΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1992 – 93) και ΠΑΙΔΩΝ 
- ΚΟΡΑΙΔΩΝ (1994–95) που θα συμμετάσχουν σε ΔΤΟ σκυταλοδρομίες, έχουν 
ΕΞΑΝΣΛΗΕΙ το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (30-
31/7). 

 
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ: 

 
 Σα σωματεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να εκπληρώνουν μια από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
1) Κατετάγησαν στη ΔΨΔΕΚΑΔΑ (12αδα) του αντίστοιχου αγωνίσματος, στο  
πανελλήνιο  πρωτάθλημα  που αγωνίστηκαν την  προηγούμενη  χρονιά  (2010) ή 

2) Η επίδοσή τους την προηγούμενη χρονιά  (2010)  ήταν στις ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ (15) 
καλύτερες στην κατηγορία Νέων, στο αντίστοιχο  όμως  αγώνισμα που  θα 
συμμετάσχουν το 2011 ή 

3) Έχουν   πετύχει  τα  παρακάτω όρια  που  απαιτούνται  στο  αγώνισμα   που  θα  
συμμετάσχουν, σε  επίσημους αγώνες ανοιχτού στίβου (εκτός από ημερίδες) και οι 
οποίοι  αγώνες διοργανώνονται  από  το  .Ε.Γ.Α.., τις  Ε.Α.. (ή είναι με την έγκρισή 
τους) και τα σωματεία (με την έγκριση του .Ε.Γ.Α.. και των Ε.Α.. – Σ.Ε.). 
 

       Σα όρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα δύο τελευταία χρόνια (2010 – 2011). 
ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΗ 

 ΝΕΨΝ  ΑΝΔΡΨΝ ΝΕΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

 Α.Η.Φ. Φ.Φ. Α.Η.Φ. Φ.Φ. 

4 Φ 100 44.44 44.3 52.04 51.9 

4 Φ 400 3.34.00 3.34.0 4.18.00 4.18.0 
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→ Εκτός των παραπάνω, στις σκυταλοδρομίες 4Φ100μ. και 4Φ400μ.  θα δίνεται 
επιπλέον η δυνατότητα να συμμετέχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ομάδων ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή των αγωνισμάτων.    

 
     

7.  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΨΝ: 
 

Θα ισχύσουν  όρια βαθμολόγησης και καταβολής εξόδων μετακίνησης που θα πρέπει 
να επιτύχουν  οι αθλητές – αθλήτριες στους αγώνες, για να βαθμολογηθούν – 
αξιολογηθούν και να καταβληθούν στα σωματεία τους τα έξοδα μετακίνησης: 
 

 ΝΕΨΝ  ΑΝΔΡΨΝ ΝΕΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

 Α.Η.Φ. Φ.Φ. Α.Η.Φ. Φ.Φ. 

4 Φ 100 45.04 44.9 52.54 52.4 

4 Φ 400 3.38.00 3.38.0 4.24.00 4.24.0 

 
ε αντίθετη περίπτωση, όταν δεν επιτευχθούν τα όρια βαθμολόγησης, ανεξάρτητα από 
τη θέση κατάταξης που θα καταλάβει ένα σωματείο ΔΕΝ θα βαθμολογείται, ούτε θα 
υπολογίζονται οι αθλητές – τριές του στα έξοδα μετακίνησης. 

 
   8.  ΕΠΑΘΛΑ: 
τους  τρεις  πρώτους (ομάδες)  νικητές – νικήτριες  των   αγωνισμάτων  θα  απονεμηθούν  
Έπαθλα. 
τους  πρώτους – πρώτες (ομάδες) Κύπελλο – Δίπλωμα – Μετάλλιο  Πανελληνιονίκη  επίχρυσο  
τους  δεύτερους – δεύτερες (ομάδες)  Δίπλωμα – Μετάλλιο  Πανελληνιονίκη  επάργυρο  
τους  τρίτους – τρίτες (ομάδες) Δίπλωμα – Μετάλλιο  Πανελληνιονίκη  χάλκινο. 
Μετά  τη  διεξαγωγή  κάθε  αγωνίσματος  οι  αθλητές – τριες των 3 πρώτων  ομάδων πρέπει  να   
προσέρχονται  στο χώρο απονομής  των  επάθλων. 

 
9.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
 
τις  κυταλοδρομίες  4Φ100μ.  και  4Φ400μ. η  βαθμολογία  θα  γίνεται  με   την  

κλίμακα 
26 – 22 - 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2. 
Βαθμολογούνται  δηλαδή  οι  16  πρώτες  ομάδες   με  την  απαραίτητη   βέβαια  
προϋπόθεση  να  επιτύχουν  τα  όρια  βαθμολόγησης  και  καταβολής  εξόδων (σελ. 3 – 

παρ. 7). 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  ΓΙΑ  ΣΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    
Όταν   μία  ή  περισσότερες  ομάδες  σκυταλοδρομίας δεν  τερματίσουν  ή  ακυρωθούν 
όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που από τον κανονισμό δεν υπάρχει κατάταξη 
αυτές οι ομάδες  ΔΕΝ  θα  βαθμολογούνται. 
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10.  ΚΤΡΨΕΙ-ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των Πανελληνίων πρωταθλημάτων  
αποτελείται  από Τπηρεσιακά Μέλη της Επιτροπής Τψηλού Αθλητισμού, Ανάπτυξης 
και της τατιστικής υπηρεσίας, με επικεφαλής  ένα  (1)  Διοικητικό τέλεχος της 
Ομοσπονδίας. 

 
Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν  κατά την διάρκεια των αγώνων για 
διαφόρους λόγους, (πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή, με βάση την 
προκήρυξη ή την κωδικοποίηση κ.λ.π.), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των 
αγώνων, από την  παραπάνω επιτροπή για την διατύπωση τυχόν παραβάσεων. 
Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται για τις παραπάνω περιπτώσεις αντικανονικής 
συμμετοχής είναι: 
1. Ο αθλητής–αθλήτρια τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις 

διοργανώσεις. 
 
2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΤ τους βαθμούς των αγωνισμάτων που ο αθλητής – 

αθλήτρια έλαβε μέρος στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Αν πρόκειται για σκυτάλη 
όλους τους βαθμούς της σκυτάλης. 

 
3. Ο σύλλογος του τιμωρείται με μείον είκοσι  (-20) βαθμούς από την αξιολόγηση 

του αντίστοιχου πρωταθλήματος και εάν δεν έχει βαθμούς να του αφαιρεθούν 
τότε του αφαιρούνται  εκατό  (100) βαθμοί Διασυλλογικού πρωταθλήματος. 

 
4. Ειδικά σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας και παραποίησης των στοιχείων με τα 

οποία δηλώνεται ο αθλητής-αθλήτρια θα ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω 
στις παραγράφους 1 και 2 και επί πλέον το σωματείο θα μηδενίζεται και στις δύο 
κατηγορίες των αθλητών-αθλητριών του πρωταθλήματος και επομένως δεν θα 
παίρνει κανένα βαθμό στο σύνολο των αγωνισμάτων αυτού του 
Πρωταθλήματος.  
Εάν το σωματείο έχει λιγότερους από είκοσι (20) βαθμούς, τότε του αφαιρούνται 
οι βαθμοί του Πανελληνίου πρωταθλήματος και επί πλέον του αφαιρούνται και 
από το σύνολο των Διασυλλογικών πρωταθλημάτων τόσοι βαθμοί όσοι είναι 
απαραίτητοι για να συμπληρώσει συνολικά,  εκατό (100) βαθμούς 
Διασυλλογικών (αναλογία 1 βαθμός Πανελληνίου πρωταθλήματος αντιστοιχεί 
σε 5 βαθμούς Διασυλλογικών). 

 
5. ε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου από αξιολογούμενο 

πρωτάθλημα (μετά από έγγραφη δήλωσή του) το σωματείο αυτό θα τιμωρείται με 
αφαίρεση βαθμών και επί πλέον θα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή του 
.Ε.Γ.Α.. 

 
11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:  
 
Οι  βαθμοί  που  θα  συγκεντρώσουν  τα  σωματεία   θα  υπολογισθούν  για  την  
αξιολόγηση  2011. 
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12.  ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
 Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές. 
Η τελική δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στην αίθουσα κλήσης από τον εκπρόσωπο του 
σωματείου, που θα προσκομίζει τα δελτία των συμμετεχόντων αθλητών – αθλητριών, 
ενώ τον τελικό έλεγχο συμμετοχής θα κάνει ο επικεφαλής κριτής δρόμων πριν την 
έναρξη του αγωνίσματος της σκυταλοδρομίας. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου  έκδοσης  .Ε.Γ.Α.. 
2008 και τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις που ισχύουν για τα 2010 - 2011. 
Ότι  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  θα  ρυθμίζεται  από  τον τεχνικό 
εκπρόσωπο και τον αλυτάρχη  των  αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
        
13.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :          

 
-  Για τους αθλητές-αθλήτριες (ομάδες κυταλοδρομίας), που θα καταλάβουν  μια  από 
τις 6 πρώτες  θέσεις  της κατάταξης και θα πετύχουν τα όρια βαθμολόγησης, θα  
υπολογισθούν  τα  ποσά   που αναφέρονται  στο συνημμένο  πίνακα και ανάλογα  με  
το  νομό  προέλευσης  του κάθε  αθλητή-αθλήτριας. 
- Για  τους  αθλητές-αθλήτριες (ομάδες σκυταλοδρομίας)  που θα καταλάβουν  μία  από  
τις  θέσεις  7η – 10η και θα πετύχουν τα όρια βαθμολόγησης, θα  υπολογισθεί  το ½  των 
αντίστοιχων  χρηματικών ποσών. 

 
Για  τον  κάθε  αθλητή – αθλήτρια  θα  υπολογισθούν  μία  φορά  τα  αντίστοιχα  έξοδα  σε  κάθε  
περίπτωση. 

 
Κάλυψη Εξόδων υνοδών: 
- ΕΝΑ ΤΝΟΔΟ με 100%, εάν έχει 4 τουλάχιστον από τους παραπάνω αθλητές (μία 
ομάδα σκυταλοδρομίας) στις θέσεις 1 – 6  ή  
- ΕΝΑ  ΤΝΟΔΟ με 50%, εάν όλοι οι παραπάνω αθλητές – αθλήτριες (ομάδες 
σκυταλοδρομίας) έχουν καταταγεί στις θέσεις 7 – 10. 
Για  την  είσπραξη  των  εξόδων  για  τους  αθλητές – αθλήτριες  και  συνοδούς που 
δικαιούνται,  οι  εκπρόσωποι  των  συλλόγων πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους στο  στάδιο: 
Γραμμάτιο  είσπραξης  του  σωματείου  και  σχετική  εξουσιοδότηση. 
 
Εάν τα σωματεία δεν καταθέσουν τα γραμμάτια τους  μετά το τέλος των αγώνων, για 
οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να τα στείλουν στο .Ε.Γ.Α.. το αργότερο μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους. ε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης 
των σωματείων. 

 
14.  ΙΑΣΡΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  :  

 
Με την φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει 
να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. 
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί 
προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή 
γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας και το οποίο θεωρείται 
από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική 
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στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ  
ιατρούς. Σο δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή του.  

 
15.   ΙΑΣΡΙΚΗ  ΚΑΛΤΧΗ  ΑΓΨΝΨΝ: 
 
Η  Ε.Α.. .Ε.Γ.Α.. Βοιωτίας - Εύβοιας είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει με κάθε τρόπο 
την παροχή ιατρικής φροντίδας για τους αθλητές. Εκτός από την παρουσία ιατρού, 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία στο 
στάδιο ΑΘΕΝΟΥΟΡΟΤ, καθ όλη τη διάρκεια των αγώνων.  
 
16.  ΣΕΦΝΙΚΟ  ΤΠΕΤΘΤΝΟ: 
Σεχνικός  Τπεύθυνος  ορίσθηκε ο κ. Κυριάκος Φονδροκούκης,  με αρμοδιότητες όσα 
αναφέρει το άρθρο 112 των Κανονισμών τίβου έκδοσης .Ε.Γ.Α..  2008,  σε 
συνεργασία  με τον Αλυτάρχη  και τον Τπεύθυνο της Τπηρεσίας του Προσωπικού  
.Ε.Γ.Α.. 

 
17.   ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΕΚΓΑΣΑΣΑΗ: 
 
Σεχνικός υπεύθυνος εγκατάστασης ορίζεται ο Περιφερειακός τεχνικός υπεύθυνος της 
Ε.Α.. Βοιωτίας - Εύβοιας κ. πύρος Μπεκρής ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Σεχνικό 
υπεύθυνο, τον Αλυτάρχη και το Γυμνασίαρχο των αγώνων, σε θέματα προετοιμασίας 
του αγωνιστικού χώρου, λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων. 

 
            

Ο  Πρόεδρος                                              Ο  Γενικός  Γραμματέας      
       
 

             Βασίλης  εβαστής                                          Παναγιώτης  Δημάκος 
 
 
 
 

υνημμένα : 
Ωρολόγιο  Πρόγραμμα – Έντυπo  υμμετοχής - Πίνακας  Εξόδων   
 
 
Κοινοποίηση: 
- Λογιστήριο  .Ε.Γ.Α. - Γραφείο  Σύπου  .Ε.Γ.Α. - Κεντρική Επιτροπή Κριτών - 
Τγειονομική Τπηρεσία .Ε.Γ.Α.. –  Ε.Ο.Κ.Κ.Α.  
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ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΕ   

4 Χ 100μ.  & 4 Χ 400μ. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΝΕΩΝ 
(ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 23 ΕΣΩΝ) 

 

 
 

        Δημοτικό τάδιο Θήβας  
 

ΣΕΣΑΡΣΗ   29   ΙΟΤΝΙΟΤ  2011 
 
 

ΩΡΑ     ΑΓΩΝΙΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

17.30 4 Φ 100 
ΝΕΩΝ 

(ΑΝΔΡΩΝ)  

17.50 4 Φ 100 
ΝΕΩΝ 

(ΓΤΝΑΙΚΩΝ)  

19.10 4 Φ 400 
ΝΕΩΝ 

(ΑΝΔΡΩΝ)  

19.30 4 Φ 400 
ΝΕΩΝ 

(ΓΤΝΑΙΚΩΝ)  
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ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

  ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΕ  4 Χ 100  ΚΑΙ 4 Χ 400 
ΝΕΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ)  -  ΘΗΒΑ  - 29    ΙΟΤΝΙΟΤ  2011 

 
Προς το  .Ε.Γ.Α..  (φαξ: 210 9331152 – 210 9356.904) 
 
ΤΛΛΟΓΟ:………………………………………..           Σηλ. υλλόγου:……………….. 
 
Οι παρακάτω ΑΘΛΗΣΕ – ΑΘΛΗΣΡΙΕ  που ανήκουν στη δύναμη του συλλόγου μας,  
θα συμμετάσχουν στις ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΕ 4 Φ 100 και 4 Φ 400 ΝΕΩΝ (Α/Γ).  
 

α/
α 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ     
(ΚΕΥΑΛΑΙΑ) 

ΕΣΟ 
ΓΕΝΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΗΣΡΩΟΤ 

4 Φ 100 4 Φ 400 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε  ΑΝΕΠΙΥΤΛΑΚΣΩ  τους όρους της Γενικής και Ειδικής 
Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του .Ε.Γ.Α.. 

                                      ΓΙΑ  ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

      ……………….                                   ………………………… 
ΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 4 Φ 100 ΚΑΙ 4 Φ 400 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΝΔΩΝ  (Α/Γ) 2011 

          ΚΑΛΤΨΗ  ΔΞΟΓΩΝ  ΜΔ  ΒΑΗ  ΣΗΝ  ΑΣΟΜΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Α/Α ΝΟΜΟ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 1η - 6η  θέση 7η - 10η θέση 

1. ΛΔΒΟΤ - ΛΖΜΝΟΤ  196,00 € 98,00 € 

2. ΥΗΟΤ 188,00 € 94,00 € 

3. ΑΜΟΤ   -   ΗΚΑΡΗΑ 218,00 € 109,00 € 

4. ΚΤΚΛΑΓΩΝ 142,00 € 71,00 € 

5. ΑΣΣΗΚΖ 16,00 € 8,00 € 

6. ΔΤΒΟΗΑ 0,00 € 0,00 € 

7. ΒΟΗΩΣΗΑ 0,00 € 0,00 € 

8. ΦΘΗΩΣΗΓΟ 30,00 € 15,00 € 

9. ΦΩΚΗΓΟ 24,00 € 12,00 € 

10. ΚΑΡΓΗΣΑ 62,00 € 31,00 € 

11. ΣΡΗΚΑΛΩΝ 66,00 € 33,00 € 

12. ΛΑΡΗΑ 66,00 € 33,00 € 

13. ΜΑΓΝΖΗΑ 66,00 € 33,00 € 

14. ΚΔΡΚΤΡΑ 152,00 € 76,00 € 

15. ΘΔΠΡΩΣΗΑ 126,00 € 63,00 € 

16. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 118,00 € 59,00 € 

17. ΠΡΔΒΔΕΑ 114,00 € 57,00 € 

18. ΑΡΣΑ 106,00 € 53,00 € 

19. ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 84,00 € 42,00 € 

20. ΛΔΤΚΑΓΑ 96,00 € 48,00 € 

21. ΑΥΑΗΑ 54,00 € 27,00 € 

22. ΖΛΔΗΑ 90,00 € 45,00 € 

23. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 128,00 € 64,00 € 

24. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 140,00 € 70,00 € 

25. ΑΡΓΟΛΗΓΟ  34,00 € 17,00 € 

26. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 16,00 € 8,00 € 

27. ΑΡΚΑΓΗΑ 68,00 € 34,00 € 

28. ΜΔΖΝΗΑ 80,00 € 40,00 € 

29. ΛΑΚΩΝΗΑ 78,00 € 39,00 € 

30. ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 240,00 € 120,00 € 

31. ΔΒΡΟΤ 218,00 € 109,00 € 

32. ΡΟΓΟΠΖ 216,00 € 108,00 € 

33. ΞΑΝΘΖ 172,00 € 86,00 € 

34. ΚΑΒΑΛΑ 160,00 € 80,00 € 

35. ΓΡΑΜΑ 160,00 € 80,00 € 
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36. ΔΡΡΩΝ 140,00 € 70,00 € 

37. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 124,00 € 62,00 € 

38. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 132,00 € 66,00 € 

39. ΠΔΛΛΑ 142,00 € 71,00 € 

40. ΚΗΛΚΗ 144,00 € 72,00 € 

41. ΚΑΣΟΡΗΑ 142,00 € 71,00 € 

42. ΚΟΕΑΝΖ 122,00 € 61,00 € 

43. ΦΛΩΡΗΝΑ 144,00 € 72,00 € 

44. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 112,00 € 56,00 € 

45. ΠΗΔΡΗΑ 106,00 € 53,00 € 

46. ΖΜΑΘΗΑ 110,00 € 55,00 € 

47. ΛΑΗΘΗΟΤ 228,00 € 114,00 € 

48. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 204,00 € 102,00 € 

49. ΡΔΘΤΜΝΖ 220,00 € 110,00 € 

50. ΥΑΝΗΩΝ 198,00 € 99,00 € 

51. ΒΟΡΔΗΔ ΠΟΡΑΓΔ 122,00 € 61,00 € 

52. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 78,00 € 39,00 € 

53 ΠΟΡΟ - ΑΗΓΗΝΑ 104,00 € 52,00 € 

 


