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1. θνπόο θαη ζηόρνη  

 
1.1     θνπόο 

Ζ δηνξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ έρεη ζθνπφ ηε 
δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ησλ 
καζεηψλ κε αλαπεξία ζηνλ αζιεηηζκφ, ηε ζπλνιηθή θαιιηέξγεηα ηεο 
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηε ζπλέρηζε ηεο αζιεηηθήο παξάδνζεο ηεο ρψξαο καο, 
θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζή ηεο ζε ηπρφλ δηεζλείο καζεηηθέο αζιεηηθέο 
ζπλαληήζεηο. 
 
1.2     ηόρνη 
 
1.2.1  σκαηηθνί – ςπρνθηλεηηθνί 

Καιιηέξγεηα θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη θηλεηηθψλ 
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία. 

 
1.2.2  πλαηζζεκαηηθνί – θνηλσληθνί 

1. Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ αξεηψλ φπσο: νκαδηθφ πλεχκα, ζπλεξγαζία, 
ζπκκεηνρή, επηθνηλσλία, αιιεινβνήζεηα, απηνεθηίκεζε, απηνπεηζαξρία 
θαη απηνπεπνίζεζε. 

2. Γηακφξθσζε ζηάζεσλ απνδνρήο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ απνθάζεσλ 
ησλ θξηηψλ. 

3. Βίσζε ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο ραξάο πνπ πεγάδεη απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αγψλα. 

4. Αλάπηπμε ηεο αγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπλαγσληζκνχ. 
5. Γεκηνπξγία βησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πςειή επίδνζε θαη ηε 

λίθε ηνπ θαιχηεξνπ. 
6. Καιιηέξγεηα εζηθψλ αξεηψλ, φπσο ζεβαζκφο ηνπ αληηπάινπ, θίιαζιν 

πλεχκα, ζπλεηή αληηκεηψπηζε ηεο λίθεο θαη ηεο ήηηαο. 
7. Καιιηέξγεηα ηεο έληαμεο. 

 
1.2.3  Γλσζηηθνί  

1. Καιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ πξσηαζιεηηζκφ. 
2. Πξνηξνπή γηα ελεξγφ αζιεηηθή δξάζε θαη δηα βίνπ άζθεζε. 
3. Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

θαηλνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ αζιεηηζκφ. 
4. Δκβάζπλζε ζηε γλψζε ησλ θαλνληζκψλ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο 

ηαθηηθήο ησλ αζιεκάησλ θαη αγσληζκάησλ.  
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2. Οξγάλσζε 
 
2.1     Κεληξηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Αγώλσλ Δηδηθήο 
Αγσγήο [Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α.] 
 
2.1.1 Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Παλειιήλησλ ρνιηθψλ Αγψλσλ θαη 
Πξσηαζιεκάησλ ζπγθξνηείηαη, ην κήλα επηέκβξην θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, κε 
Απφθαζε ηνπ θαζ’ χιελ αξκνδίνπ Τθππνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ γηα ζέκαηα ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Γηεπζπληή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, Κεληξηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθψλ Αγψλσλ Δηδηθήο 
Αγσγήο (Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α.), ε νπνία απνηειείηαη απφ έλδεθα 11 κέιε σο 
αθνινχζσο : 

1. Απφ ην Γηεπζπληή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. ή ην λφκηκν 
αλαπιεξσηή ηνπ σο Πξφεδξν. 

2. Απφ ηνλ Πξντζηάκελν - Τπεχζπλν ηεο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο                     
ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., σο Αληηπξφεδξν. 

3. Απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Β΄ Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθήο 
Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., σο Μέινο.  

4. Απφ ην Γηεπζπληή Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., σο Μέινο. 
5. Απφ ην Γηεπζπληή πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπ.Δ.Π.Θ., σο Μέινο. 
6. Απφ ην Γηεπζπληή πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπ.Δ.Π.Θ., σο Μέινο. 
7. Απφ ηέζζεξηο (4) θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο κε γλψζεηο γχξσ απφ ηα 

δηάθνξα αζιήκαηα θαη ηελ νξγάλσζε αγψλσλ γηα καζεηέο κε 
Αλαπεξία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαηά ηχπν 
εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (Ννεηηθή Αλαπεξία, Κηλεηηθέο 
Αλαπεξίεο, Πξνβιήκαηα Όξαζεο, Πξνβιήκαηα Αθνήο), σο Μέιε. 

8. Απφ έλα (1) θαζεγεηή Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηεί ζηε 
Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., σο Μέινο θαη Γξακκαηέα 
ηεο Δπηηξνπήο. 

 
2.1.2 Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

1. Ο ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ Οξγαλσηηθψλ Δπηηξνπψλ ρνιηθψλ 
Αγψλσλ Δηδηθήο Αγσγήο [Ο.Δ..Α. Δ.Α.], ε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Διιεληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ηελ Διιεληθή 
Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνχ Κσθψλ, ηελ Οκνζπνλδία σκαηείσλ 
Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη θαη φζεο Οκνζπνλδίεο γηα 
άηνκα κε αλαπεξία ηπρφλ δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ, κε ηηο Γηνηθήζεηο 
ησλ Δζληθψλ Γπκλαζηεξίσλ θαη κε άιινπο θνξείο, φπσο ε Διιεληθή 
Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή, ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε 
Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ.), ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία σκαηείσλ Γνλέσλ 
θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (Π.Ο..Γ.Κ.Α.κεΑ.), θ.ιπ. θαηά 
πεξίπησζε, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε φισλ ησλ θάζεσλ ησλ 
ρνιηθψλ Αγψλσλ. 

2. Ζ νξγάλσζε ηεο ηειηθήο θάζεο (Β΄ Φάζεο) ησλ Παλειιήλησλ 
ρνιηθψλ Αγψλσλ κε ηελ Ο.Δ..Α. Δ.Α. πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ ηέιεζε 
ησλ αγψλσλ. 
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3. Ζ πξνβνιή ησλ αγψλσλ ηεο ηειηθήο θάζεο. 
4. Ζ επνπηεία φισλ ησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ. 
5. Ζ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ ζε δεχηεξν βαζκφ. 
6. Ζ αθχξσζε αγψλσλ νπνηαζδήπνηε θάζεο κεηά απφ έλζηαζε ζε θάζε 

πεξίπησζε παξαβάζεσλ ηεο πξνθήξπμεο, ησλ θαλνληζκψλ ησλ 
αζιεκάησλ, δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο θ.ιπ. 

7. Ζ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηειηθήο (Β΄ Φάζεο) ησλ 
Παλειιελίσλ ρνιηθψλ Αγψλσλ αηνκηθψλ αζιεκάησλ πνπ ζα 
απνζηέιινληαη απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο Ο.Δ..Α. Δ.Α. (ζχληαμε 
πξαθηηθνχ). 

8. Ζ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηειηθήο (Β΄ Φάζεο) ησλ 
Παλειιελίσλ ρνιηθψλ Αγψλσλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ πνπ ζα 
απνζηέιινληαη απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο Ο.Δ..Α. Δ.Α., φζνλ αθνξά ζηηο 
νκάδεο θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο (Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή) 
ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., φζνλ αθνξά ζηηο ζπκκεηνρέο ησλ καζεηψλ – 
καζεηξηψλ. 

9. Ζ έγθξηζε δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε αζιήκαηα κε εληαγκέλα ζην 
πξφγξακκα ησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ, κεηά απφ ζρεηηθά αηηήκαηα 
Ο.Δ..Α. Δ.Α., θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο αγψλσλ κε εληαγκέλσλ 
αζιεκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα εγθξίλνληαη θαη λα δηεμάγνληαη ζε 
επίπεδν πεξηθέξεηαο, καδί κε ηελ δηνξγαλψηξηα Ο.Δ..Α. Δ.Α. 

10. Ζ επηινγή δηαηηεηψλ γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαη θξηηψλ γηα ηα αηνκηθά 
αζιήκαηα απφ πίλαθεο πνπ ζα πξέπεη λα δεηεζνχλ απφ ηηο νηθείεο 
Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γηεζλείο ή Δζληθψλ 
Καηεγνξηψλ Γηαηηεηέο ή Κξηηέο, θαηά πξνηίκεζε θαζεγεηέο Δηδηθήο 
Φπζηθήο Αγσγήο, θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ή εθπαηδεπηηθνχο. Σνπο 
πίλαθεο απηνχο ζα πξέπεη λα ηνπο έρεη ιάβεη ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε δηνξγάλσζε ηεο Β΄ Φάζεο ηνπ θάζε 
αζιήκαηνο. 

11. Ζ επηινγή ηαμηλνκεηψλ (classifiers), έξγν ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηάηαμε 
ησλ αζιεηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο 
γηα θάζε άζιεκα ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο 
ηεο International Paralympic Committee (IPC) θαη ησλ επηκέξνπο 
δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ. Ζ επηινγή ησλ ηαμηλνκεηψλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο 
Α.κεΑ. Σνπο πίλαθεο απηνχο ζα πξέπεη λα ηνπο έρεη ιάβεη ε Κ.Ο.Δ..Α. 
Δ.Α. ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ θάζε 
αζιήκαηνο. 

12. Ζ θαηάξηηζε εηήζηαο ιίζηαο αζιεηψλ (Master List), ζηελ νπνία ζα αλα-
γξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζιεηνχ, ην άζιεκα ή ηα αζιήκαηα 
ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, ε θαηεγνξηνπνίεζε αλά άζιεκα θαη ν 
ραξαθηεξηζκφο απηήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ζα παξαδίδεηαη ζε θάζε 
επφκελε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηήο. Ζ Κ.Ο.Δ..Α. 
Δ.Α. ζα πξνκεζεχεη ηε ιίζηα απηή ζηηο αξκφδηεο δηνξγαλψηξηεο 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. 

 
2.1.3. Γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο, ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. ζπγθξνηεί θαηά  
ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηηο ηξηκειείο Τπνεπηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, σο 
αθνινχζσο: 
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1. Τπνεπηηξνπή Δλζηάζεσλ: Έξγν ηεο Τπνεπηηξνπήο είλαη ε 
ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ελζηάζεηο ζε δεχηεξν 
βαζκφ θαη ε ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηελ νινκέιεηα ηεο Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α., 
γηα λα ιεθζεί απφθαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε αθνξά ζε 
παξάβαζε δηεζλψλ θαλνληζκψλ αζιήκαηνο, ε Τπνεπηηξνπή ππνβάιιεη 
πξνηάζεηο. 

2. Τπνεπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ. Έξγν ηεο Τπνεπηηξνπήο είλαη 
ζε ζπλεξγαζία κε ην Β΄ Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 
Τπ.Δ.Π.Θ.  

3. Ζ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ζε θάζε Ννκαξρία, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο απηνχ θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα αζιεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο γηα ηνπο ζρνιηθνχο 
αγψλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. 

4. Ζ κεηαθίλεζε ησλ Διιεληθψλ ρνιηθψλ Οκάδσλ πνπ ηπρφλ ζα 
εθπξνζσπήζνπλ ηελ παηξίδα καο ζε αγψλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

5. Ζ πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, θππέιισλ, κεηαιιίσλ, δηπισκάησλ, 
αλακλεζηηθψλ θ.ιπ. γηα ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο. 

6. Τπνεπηηξνπή Πξνβνιήο ρνιηθψλ Αγψλσλ. Έξγν ηεο Τπν-επηηξνπήο 
είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. γηα ηε δεκφζηα 
πξνβνιή ησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ θαη ε πινπνίεζή ηνπο κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. 

2.2 Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο ρνιηθώλ Αγώλσλ Δηδηθήο Αγσγήο 
[Ο.Δ..Α. Δ.Α.] 

 
2.2.1 ε θάζε λνκφ, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 
Δθπαίδεπζεο, ζπγθξνηείηαη κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο, 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθψλ Αγψλσλ [Ο.Δ..Α. Δ.Α.] γηα ηελ νξγάλσζε 
θάζε είδνπο ζρνιηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Δηδηθά γηα ηνπο λνκνχο Αηηηθήο 
θαη Θεζζαινλίθεο, ζπγθξνηνχληαη αληίζηνηρα επηά (7) θαη δχν (2) 
Ο.Δ..Α.Δ.Α., φζεο θαη νη Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (Αζήλαο Α΄, Αζήλαο Β΄, Αζήλαο Γ΄, Αζήλαο Γ΄, Αλαηνιηθήο 
Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη Γπηηθήο 
Θεζζαινλίθεο). Κάζε Ο.Δ..Α. Δ.Α. απνηειείηαη: 

1. Απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο, σο Πξφεδξν. 
2. Απφ ην Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, σο Α΄ Αληηπξφεδξν. 
3. Απφ ην Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, σο Β΄ Αληηπξφεδξν. 
4. Απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν Φπζηθήο Αγσγήο πνπ έρεη ηελ ίδηα έδξα κε 

ηελ Δπηηξνπή, σο Α΄ Δπφπηεο κε δηθαίσκα ςήθνπ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ζηελ ίδηα έδξα ππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ρνιηθνί 
χκβνπινη Φπζηθήο Αγσγήο, ν δεχηεξνο θ.ιπ. ζα κεηέρνπλ ζε άιιε 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηάο ηνπο κε δηθή ηνπο επηινγή.  
Δπλφεην είλαη φηη νη ρνιηθνί χκβνπινη Φπζηθήο Αγσγήο, αλ θαη ζα 
κεηέρνπλ κφλν ζε κία Ο.Δ..Α. Δ.Α., ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ επνπηεία 
ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη κπνξνχλ λα κεηέρνπλ 
ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ησλ ππνινίπσλ Ο.Δ..Α. Δ.Α. ηεο πεξηθέξεηαο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 
 



 7 

5. Απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο πνπ έρεη ηελ ίδηα έδξα κε 
ηελ Δπηηξνπή σο Β΄ Δπφπηεο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

6. Απφ ηξεηο (3) θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 
Δηδηθή Αγσγή.  

7. Απφ έλα (1) θαζεγεηή ή κφληκν ελ ελεξγεία Γεκφζην Τπάιιειν πνπ 
ππεξεηεί ζην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο 
θαη Μέινο. Ο ίδηνο ζα εθηειεί επηπιένλ θαη θαζήθνληα Τπνιφγνπ 
Υ.Δ.Π. 

 
2.2.2 Αξκνδηόηεηεο Δπηηξνπώλ. 

Κάζε Ο.Δ..Α. Δ.Α. έρεη αξκνδηφηεηα γηα φινπο ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ ε δηνξγάλσζε 
γίλεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο απφ θνηλνχ. 
 
2.2.3 Έξγν θάζε Δπηηξνπήο είλαη: 

1. Ζ ζχληαμε ησλ πξνθεξχμεσλ δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ γηα ηελ 
πεξηθέξεηά ηεο, ε εμαζθάιηζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ 
απαηηνχκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή 
ησλ αγψλσλ. 

2. Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ, θξηηψλ, ηαμηλνκεηψλ θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα απφθαζε, θαζψο θαη ε θξνληίδα γηα ηελ ππνρξεσηηθή 
παξνπζία ηαηξνχ ζηνπο αγψλεο. 

3. Ζ πξνζπάζεηα γηα θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ζηνπο αγψλεο (έληαμε). 

4. Ζ εθδίθαζε ελζηάζεσλ ζε πξψην βαζκφ γηα ηνπο αγψλεο πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ απηήλ. 

5. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αζιεηηθνχο-πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 
ινηπνχο θνξείο Α.κεΑ. θαη κε ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε. 

6. Ζ γλσζηνπνίεζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο [ηχπνο, ξαδηφθσλν, 
ηειεφξαζε] ησλ εθδειψζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ησλ αγψλσλ. 

7. Ζ γεληθή επνπηεία ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα 
αξκνδηφηεηάο ηεο. 

8. Ζ θνηλνπνίεζε ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ησλ απνθάζεσλ, 
εγθπθιίσλ θ.ιπ., ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. θαη ν 
έιεγρνο αλ θνηλνπνηήζεθαλ. 

9. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ κε ζηνηρεία ηεο Α΄ Φάζεο ησλ 
αζιεκάησλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα ησλ ζρνιηθψλ 
αγψλσλ, θαζψο θαη ησλ κε εληαγκέλσλ αζιεκάησλ, γηα ηε 
δηνξγάλσζε ησλ νπνίσλ  έρεη ιάβεη έγθξηζε απφ ηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
Οκνίσο, ε ζπκπιήξσζε ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ ζπκκεηνρήο καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ απφ ηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζε φζα αζιήκαηα 
δηεμάγνληαη αγψλεο Α΄ Φάζεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ καδί κε άιιεο 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. Σα ζηαηηζηηθά απηά δειηία ζα απνζηέιινληαη ακέζσο 
κεηά ηε ιήμε ηεο Α΄ Φάζεο ζηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 
Τπ.Δ.Π.Θ. 

10. Ζ θνηλνπνίεζε ζηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. ηεο 
ζπγθξφηεζεο ηεο Ο.Δ..Α. Δ.Α., ησλ πξνθεξχμεσλ αγψλσλ θαη ησλ 
πξσηαζιεηξηψλ νκάδσλ ηεο Ννκαξρίαο. 
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11. Ζ θνηλνπνίεζε, ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, θάζε αγψλα 
νκαδηθνχ αζιήκαηνο Α΄ Φάζεο, κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηελ 
Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
αγψλα, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. 

12. Ζ απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., κε απιφ 
ηαρπδξνκείν, ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ θχιισλ αγψλα Α΄ θάζεο 
φισλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ ησλ πξσηαζιεηξηψλ νκάδσλ ηεο 
πεξηνρήο ηεο, θαζψο θαη ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ θαηαζηάζεσλ 
ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ νκάδσλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο, ακέζσο κεηά ηε 
ιήμε ηεο θάζεο απηήο. 

13. Ζ απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., κε απιφ 
ηαρπδξνκείν, ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ θχιισλ αγψλα Β΄ (ηειηθήο)  
θάζεο φισλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ πνπ ζα δηνξγαλψζεη ε Ο.Δ..Α. 
Δ.Α., θαζψο θαη ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ θαηαζηάζεσλ 
ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πνπ κεηείραλ ζηνπο αγψλεο απηνχο, ηελ 
πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηνλ αγψλα. 

14. Ζ ηήξεζε αξρείνπ κε ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αγψλσλ πνπ 
δηνξγάλσζε. ην αξρείν απηφ, εθηφο απφ ηηο θαηαζηάζεηο                     
απνηειεζκάησλ, ζα επξίζθνληαη φια ηα πξσηφηππα πηλάθηα θαη νη 
πξσηφηππεο θαηαζηάζεηο ζπκκεηνρήο αγψλσλ αηνκηθψλ αζιεκάησλ 
θαη φια ηα πξσηφηππα Φχιια Αγψλα κε ηηο πξσηφηππεο θαηαζηάζεηο 
ζπκκεηνρήο ησλ δχν νκάδσλ ησλ αγψλσλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ. ην 
αξρείν απηφ ζα ηεξνχληαη απνηειέζκαηα θαη ζπλνδεπηηθά αγψλσλ Α΄ 
Φάζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία, θαη αγψλσλ Β΄ Φάζεο, 
ηνπιάρηζηνλ γηα κία δεθαεηία. 

15. Ζ ζχληαμε πξαθηηθνχ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ Β΄ Φάζεο 
νκαδηθψλ αζιεκάησλ πνπ δηνξγάλσζαλ, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε 
θαηάηαμε ησλ νκάδσλ. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ                
(γξακκέλν κε Ζ/Τ ζε ραξηί Α4) ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α., 
ψζηε λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξαθηηθνχ πνπ ζα 
ζπληάμεη απηή γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, καδί κε ηνπο 
πίλαθεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 
Τπ.Δ.Π.Θ. (Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή) κε ηηο ζπκκεηνρέο καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο. 

16. Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ αγψλσλ ηνπ λνκνχ, θαζψο θαη ησλ 
εθδειψζεσλ ηεο Β΄ (Παλειιήληαο) θάζεο πνπ ζα νξγαλσζνχλ ζην 
λνκφ. 

17. Ζ Ο.Δ..Α. Δ.Α. ππνβάιιεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αζιεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έηνπο ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
νηθνλνκηθήο δαπάλεο ζην Β΄ Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο 
ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. 
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3. Αγώλεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαζεηώλ κε 
Αλαπεξία  
 
3.1     Γεληθέο δηαηάμεηο 
 
3.1.1 πκκεηνρή 

1. ηνπο αγψλεο κεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο απφ 9 έσο 14 εηψλ.  
2. Κάζε καζεηήο ή καζήηξηα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε έλα νκαδηθφ 

άζιεκα θαη ζε έλα αγψληζκα αηνκηθνχ αζιήκαηνο. 
3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο, είλαη ε 

πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο. 
4. Έηνο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ππνινγίδεηαη απηφ πνπ ιήγεη ην ζρνιηθφ 

έηνο. [π.ρ. ην ζρνιηθφ έηνο 2006 - 2007 ππνινγίδεηαη ζαλ 2007]. 

3.2     Δλδνζρνιηθνί αγώλεο  

 
3.2.1 Οξγάλσζε  

1. Σελ νξγάλσζε ησλ ελδνζρνιηθψλ αγψλσλ ζηα ζρνιεία ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηα νπνία θνηηνχλ καζεηέο κε αλαπεξία, 
αλαιακβάλνπλ νη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζε ζπλεξγαζία κε ην 
χιινγν ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπο ηερληθνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ.  

2. Σα αζιήκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ελδνζρνιηθνί αγψλεο 
είλαη ηα ίδηα γηα ηα νπνία δηεμάγνληαη αγψλεο ζηα πιαίζηα ηεο 
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

3. Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ππάξρεη ε 
αλάινγε ππνδνκή ή ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θνληά ζην ζρνιείν. 

4. Μαζεηήο-καζήηξηα κε αλαπεξία πνπ θνηηά ζε ηππηθφ ζρνιείν θαη δελ 
ππάξρεη άιινο καζεηήο κε αληίζηνηρε αλαπεξία λα ζπλαγσληζηεί καδί 
ηνπ, πεξλά απεπζείαο ζηελ επφκελε θάζε. 

 
3.2.2 Οκαδηθά - Αηνκηθά Αζιήκαηα 

1. Σα εζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα - αγσλίζκαηα πξνγξακκαηίδνληαη απφ 
ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη δηεμάγνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
(έληαμε). 

2. Οη αγψλεο δηεμάγνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ γηα ηηο 
αληίζηνηρεο ειηθίεο ησλ καζεηψλ – καζεηξηψλ. Οη θαλνληζκνί είλαη 
δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, 
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ. 

3. Κξηηέο – Γηαηηεηέο ζηνπο ελδνζρνιηθνχο αγψλεο νξίδνληαη απφ ηνπο 
ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο.  

3.3   Αγώλεο Α΄ θάζεο 

 
3.3.1 Γηνξγάλσζε 

Σε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ αλαιακβάλεη ε αληίζηνηρε Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
 
3.3.2  πκκεηνρή θαη Αζιήκαηα  

1. Μεηέρνπλ φια ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο, ζηα νπνία θνηηνχλ 
καζεηέο κε αλαπεξία.  
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2. ε φια ηα νκαδηθά θαη αηνκηθά αζιήκαηα δηεμάγνληαη αγψλεο κφλν ζε 
επίπεδν Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

3. Γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα θάζε ζρνιείν κεηέρεη κε κία νκάδα καζεηψλ 
θαη κε κία νκάδα καζεηξηψλ ζε φια ηα αζιήκαηα. Οη αγψλεο 
δηεμάγνληαη ζε νκίινπο κε ην ζχζηεκα ηνπ απινχ απνθιεηζκνχ. 

4. Γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ – καζεηξηψλ, νη 
νπνίνη ζα ιάβνπλ κέξνο απφ θάζε ζρνιείν, νξίδεηαη απφ ηελ Ο.Δ..Α. 
Δ.Α., έηζη ψζηε νη αγψλεο λα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε 1-2 εκέξεο. 

 
3.3.3  Δπηινγή αζιεηώλ  

Ζ επηινγή γίλεηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ                      
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Σελ επηινγή θάλνπλ νη θαζεγεηέο Δηδηθήο 
Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζην ζρνιείν δελ 
ππεξεηνχλ θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηελ επηινγή θάλνπλ νη δάζθαινη ηνπ 
ζρνιείνπ. ηελ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδνζε ηνπ καζεηή - καζήηξηαο 
ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ηνπ ζρνιείνπ. 
 
3.3.4  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 
ζε αγψλεο ηφζν νκαδηθψλ αζιεκάησλ φζν θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ είλαη ε 
Αζιεηηθή Μαζεηηθή Σαπηφηεηα θαη ε Καηάζηαζε πκκεηνρήο ηνπ ρνιείνπ. 
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4. Αγώλεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Κύθινπ Μαζεηώλ 
κε Αλαπεξία  
 
4.1     Γεληθέο δηαηάμεηο 
 
4.1.1 πκκεηνρή 

1. ηνπο αγψλεο κεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο απφ 12 έσο 18 εηψλ.  
2. Κάζε καζεηήο ή καζήηξηα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε έλα νκαδηθφ 

άζιεκα θαη ζε έλα αγψληζκα αηνκηθνχ αζιήκαηνο. 
3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο είλαη ε 

πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο. 
4. Έηνο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ππνινγίδεηαη απηφ πνπ ιήγεη ην ζρνιηθφ 

έηνο. [π.ρ. ην ζρνιηθφ έηνο 2006 - 2007 ππνινγίδεηαη ζαλ 2007]. 

4.2     Δλδνζρνιηθνί αγώλεο  

 
4.2.1 Οη ελδνζρνιηθνί αγψλεο είλαη απαξαίηεηε καζεηηθή δηαδηθαζία. Σελ 
νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ αγψλσλ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
αλαιακβάλεη ν Μαζεηηθφο Όκηινο Αζιεκάησλ (Μ.Ο.Α.). ε πεξίπησζε πνπ 
δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ν Μ.Ο.Α., ηνπο αγψλεο νξγαλψλεη ην Μαζεηηθφ 
πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο, ην χιινγν 
ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπο ηερληθνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ. 
 
4.2.2 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ 
γίλεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ ππνρξεσηηθά θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. Κνηλνπνηείηαη κέρξη 30 Οθησβξίνπ ζην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη 
ζην Μαζεηηθφ πκβνχιην. Δπηπιένλ, αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ ζρνιείνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ γίλεηαη 
αλεμάξηεηα απφ ηνπο αγψλεο κεηαμχ ζρνιείσλ πνπ δηνξγαλψλεη ε Ο.Δ..Α. 
E.A. (έληαμε). Οη αγψλεο κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ζε φιν ην δηδαθηηθφ έηνο 
θαη νη ηειηθνί ησλ αζιεκάησλ λα γίλνπλ κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα πξνο ην 
ηέινο ηεο ρξνληάο. Οη ηειηθνί αγψλεο, δηνξγαλψλνληαη ζε κία εκέξα πνπ ζα 
αθηεξσζεί ζηνλ αζιεηηζκφ, ηελ Αζιεηηθή Ζκέξα. 
 
4.2.3 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κε αλαπεξίεο 
πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Ο θάζε καζεηήο - καζήηξηα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο 
ζε έλα νκαδηθφ άζιεκα θαη ζε έλα αγψληζκα αηνκηθνχ αζιήκαηνο.  
 
4.2.4 ηα εζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα θαη αγψλεο, ρξέε δηαηηεηψλ- θξηηψλ-
γξακκαηείαο αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιιφγνπ 
Γηδαζθφλησλ. Απφ θάζε ηκήκα πξνηείλνληαη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηα παξαπάλσ θαζήθνληα θαη νξίδνληαη κε θιήξσζε πξηλ 
απφ ηνλ αγψλα. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα είλαη νπδέηεξνη κε ηηο αγσληδφκελεο 
νκάδεο. 
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4.2.5 Οη ελδνζρνιηθνί αγψλεο ζα δηεμάγνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή 
ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο θνληά ζην 
ζρνιείν. Οη αζιεηηθνί ρψξνη θαη γεληθψο νη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ απηφ δελ 
ιεηηνπξγεί, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηνξγάλσζε ελδνζρνιηθψλ 
αγψλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα νξηζζνχλ νη ψξεο πνπ νη ρψξνη απηνί ζα είλαη 
ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα νξίδεηαη ππεχζπλνο, γηα λα 
ηνπο αλνίμεη θαη λα ηνπο θιείζεη, θαζψο θαη γηα ην θσηηζκφ απηψλ, εθφζνλ 
ρξεηάδεηαη, ή ηε ρξήζε δηαθφξσλ νξγάλσλ. Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ αιιά κε πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιείνπ. 
 
4.2.6 Οη ελδνζρνιηθνί αγψλεο κπνξνχλ λα γίλνληαη κέζα ζην σξνιφγην 
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο 
Αγσγήο κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ. 
 
4.2.7 Μαζεηήο - καζήηξηα κε αλαπεξία πνπ θνηηά ζε ηππηθφ ζρνιείν θαη δελ 
ππάξρεη άιινο καζεηήο κε αληίζηνηρε αλαπεξία λα ζπλαγσληζηεί καδί ηνπ/ 
ηεο, πεξλά απεπζείαο ζηελ επφκελε θάζε. 
 
4.2.8 Όπσο θαη ε δηάηαμε 3.2.2.2. 

4.3 Αγώλεο Α΄ θάζεο. 

 
4.3.1 Γηνξγάλσζε 

Σε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ αλαιακβάλεη ε αληίζηνηρε Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
 
4.3.2 πκκεηνρή θαη Αζιήκαηα  

1. Μεηέρνπλ φια ηα Γπκλάζηα, ζηα νπνία θνηηνχλ καζεηέο κε αλαπεξία, 
ηα Σ.Δ.Δ. A’ βαζκίδαο, θαζψο θαη ηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηεο Γηεχζπλζεο.  

2. ε φια ηα νκαδηθά θαη αηνκηθά αζιήκαηα δηεμάγνληαη αγψλεο κφλν ζε 
επίπεδν Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

3. Γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα θάζε ζρνιείν κεηέρεη κε κία νκάδα καζεηψλ 
θαη κε κία νκάδα καζεηξηψλ ζε φια ηα αζιήκαηα. Οη αγψλεο 
δηεμάγνληαη ζε νκίινπο κε ην ζχζηεκα ηνπ απινχ απνθιεηζκνχ.  

4. Γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ – καζεηξηψλ, νη 
νπνίνη ζα ιάβνπλ κέξνο απφ θάζε ζρνιείν, νξίδεηαη απφ ηελ Ο.Δ..Α. 
Δ.Α., έηζη ψζηε νη αγψλεο λα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε 1-2 εκέξεο. 

 
4.3.3  Δπηινγή αζιεηώλ  

Ζ επηινγή γίλεηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ 
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.1 θαη 
4.2.3 ηεο παξνχζαο πξφηαζεο. Σελ επηινγή θάλνπλ νη θαζεγεηέο Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη ν Μ.Ο.Α. ε πεξίπησζε πνπ ν Μ.Ο.Α. δελ έρεη ζπζηαζεί, ηελ 
επηινγή θάλνπλ κφλν νη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ζην ζρνιείν δελ ππεξεηνχλ θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηελ 
επηινγή θάλνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε 
ε επίδνζε ηνπ καζεηή - καζήηξηαο ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ηνπ 
ζρνιείνπ φζν θαη νη επηδφζεηο ηνπο ζε επίζεκνπο αγψλεο ηεο αληίζηνηρεο 
Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
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4.3.4  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

ζε αγψλεο ηφζν νκαδηθψλ αζιεκάησλ φζν θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ είλαη ε 
Αζιεηηθή Μαζεηηθή Σαπηφηεηα θαη ε Καηάζηαζε πκκεηνρήο ηνπ ρνιείνπ. 
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5. Αγώλεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Β΄ Κύθινπ Μαζεηώλ 
κε Αλαπεξία  
 
5.1     Γεληθέο δηαηάμεηο 
 
5.1.1 πκκεηνρή 

1. ηνπο αγψλεο κεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο απφ 15 έσο 22 εηψλ.  
2. Κάζε καζεηήο ή καζήηξηα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε έλα νκαδηθφ 

άζιεκα θαη ζε έλα αγψληζκα αηνκηθνχ αζιήκαηνο. 
3. Οη Φάζεηο δηεμαγσγήο ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ αζιεκάησλ είλαη 

δχν (2), Α΄ θαη Β΄ (ηειηθή) Φάζε,  αγψλεο ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε Παλειιήλην επίπεδν αληίζηνηρα.   

4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο είλαη ε 
πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο. 

5. Έηνο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ππνινγίδεηαη απηφ πνπ ιήγεη ην ζρνιηθφ 
έηνο [π.ρ. ην ζρνιηθφ έηνο 2006 - 2007 ππνινγίδεηαη ζαλ 2007]. 

5.2 Δλδνζρνιηθνί αγώλεο  

 
5.2.1 Οη ελδνζρνιηθνί αγψλεο είλαη απαξαίηεηε καζεηηθή δηαδηθαζία. Σελ 
νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ αγψλσλ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
αλαιακβάλεη ν Μαζεηηθφο Όκηινο Αζιεκάησλ (Μ.Ο.Α.). ε πεξίπησζε πνπ 
δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ν Μ.Ο.Α., ηνπο αγψλεο νξγαλψλεη ην Μαζεηηθφ 
πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηνλ χιινγν 
ησλ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπο ηερληθνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ. 
 
5.2.2 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ 
γίλεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ ππνρξεσηηθά θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Κνηλνπνηείηαη κέρξη 30 Οθησβξίνπ ζην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη 
ζην Μαζεηηθφ πκβνχιην. Δπηπιένλ αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ ζρνιείνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ γίλεηαη 
αλεμάξηεηα απφ ηνπο αγψλεο κεηαμχ ζρνιείσλ πνπ δηνξγαλψλεη ε Ο.Δ..Α. 
E.A. Οη αγψλεο κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ζε φιν ην δηδαθηηθφ έηνο θαη νη 
ηειηθνί ησλ αζιεκάησλ λα γίλνπλ κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα πξνο ην ηέινο ηεο 
ρξνληάο. Οη ηειηθνί αγψλεο δηνξγαλψλνληαη ζε κία εκέξα πνπ ζα αθηεξσζεί 
ζηνλ αζιεηηζκφ, ηελ Αζιεηηθή Ζκέξα. 
 
5.2.3 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κε 
αλαπεξίεο ηνπ ζρνιείνπ. Ο θάζε καζεηήο - καζήηξηα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο 
ζε έλα νκαδηθφ άζιεκα θαη ζε έλα αγψληζκα αηνκηθνχ αζιήκαηνο. 
 
5.2.4 ηα εζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα θαη αγψλεο, ρξέε δηαηηεηψλ – θξηηψλ - 
γξακκαηείαο αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο. Απφ θάζε ηκήκα πξνηείλνληαη εθείλνη 
πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα παξαπάλσ θαζήθνληα θαη νξίδνληαη κε 
θιήξσζε πξηλ απφ ηνλ αγψλα. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα είλαη νπδέηεξνη κε ηηο 
αγσληδφκελεο νκάδεο. 
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5.2.5 Οη ελδνζρνιηθνί αγψλεο ζα δηεμάγνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή 
ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο θνληά ζην 
ζρνιείν. Οη αζιεηηθνί ρψξνη θαη γεληθψο νη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ απηφ δε 
ιεηηνπξγεί, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηνξγάλσζε ελδνζρνιηθψλ 
αγψλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα νξηζζνχλ νη ψξεο πνπ νη ρψξνη απηνί ζα είλαη 
ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα νξίδεηαη ππεχζπλνο, γηα λα 
ηνπο αλνίμεη θαη λα ηνπο θιείζεη, θαζψο θαη γηα ην θσηηζκφ απηψλ, εθφζνλ 
ρξεηάδεηαη, ή ηε ρξήζε δηαθφξσλ νξγάλσλ. Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ ζρνιείνπ αιιά κε πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιείνπ. 
 
5.2.6 Οη ελδνζρνιηθνί αγψλεο κπνξνχλ λα γίλνληαη κέζα ζην σξνιφγην 
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο 
Αγσγήο κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ. 
 
5.2.7 Μαζεηήο-καζήηξηα κε αλαπεξία πνπ θνηηά ζε ηππηθφ ζρνιείν θαη δελ 
ππάξρεη άιινο καζεηήο κε αληίζηνηρε αλαπεξία λα ζπλαγσληζηεί καδί ηνπ-
ηεο, πεξλά απεπζείαο ζηελ επφκελε θάζε. 
 
5.2.8 Οκαδηθά - Αηνκηθά Αζιήκαηα 

1. Σα εζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα - αγσλίζκαηα πξνγξακκαηίδνληαη απφ 
ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη δηεμάγνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
(έληαμε). 

2. Οη αγψλεο δηεμάγνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ γηα ηηο 
αληίζηνηρεο ειηθίεο ησλ καζεηψλ – καζεηξηψλ.  

3. Κξηηέο – Γηαηηεηέο ζηνπο ελδνζρνιηθνχο αγψλεο νξίδνληαη απφ ηνπο 
ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηελ βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο.  

5.3 Αγώλεο Α΄ θάζεο  

 
5.3.1 Γηνξγάλσζε 

Σε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ αλαιακβάλεη ε αληίζηνηρε Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
 
5.3.2 πκκεηνρή θαη Αζιήκαηα 

1. Μεηέρνπλ φια ηα Γεληθά Λχθεηα θαη ηα ΔΠΑ.Λ., ζηα νπνία θνηηνχλ 
καζεηέο κε αλαπεξία, θαζψο θαη ηα Σ.Δ.Δ. Β΄ βαζκίδαο θαη ηα 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηεο Γηεχζπλζεο.  

2. Γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα θάζε ζρνιείν κεηέρεη κε κία νκάδα καζεηψλ 
θαη κε κία νκάδα καζεηξηψλ ζε φια ηα αζιήκαηα. Οη αγψλεο 
δηεμάγνληαη ζε νκίινπο κε ην ζχζηεκα ηνπ απινχ απνθιεηζκνχ. 

3. Γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα ην θάζε ζρνιείν κεηέρεη κε δχν (2) καζεηέο - 
καζήηξηεο ζε θάζε αγψληζκα θαη ζε θάζε θαηεγνξία, νη νπνίνη - νπνίεο 
επηιέγνληαη απφ εζσηεξηθή αζιεηηθή δνθηκαζία ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θαη ηξίηνο καζεηήο ή καζήηξηα θαηά 
αγψληζκα, εθφζνλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εμάδα ησλ ληθεηψλ θαηά 
ηνπο Παλειιήληνπο ρνιηθνχο Αγψλεο ή ηνπο αγψλεο ηεο Αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.1 θαηά ην 
πξνεγνχκελν έηνο θαη έρεη πεηχρεη ηα φξηα ζπκκεηνρήο γηα αγψλεο 
λνκνχ φπνπ πξνβιέπνληαη. 
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5.3.3  Δπηινγή αζιεηώλ  
Ζ επηινγή γίλεηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ, 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5.2.3 θαη 
5.3.2 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. Σελ επηινγή θάλνπλ νη θαζεγεηέο Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη ν Μ.Ο.Α. ε πεξίπησζε πνπ ν Μ.Ο.Α. δελ έρεη ζπζηαζεί, ηελ 
επηινγή θάλνπλ κφλν νη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ζην ζρνιείν δελ ππεξεηνχλ θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο, ηελ 
επηινγή θάλνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε 
ε επίδνζε ηνπ καζεηή - καζήηξηαο ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ηνπ 
ζρνιείνπ φζν θαη νη επηδφζεηο ηνπο ζε επίζεκνπο αγψλεο ηεο αληίζηνηρεο 
Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
 
5.3.4  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 
ζε αγψλεο ηφζν νκαδηθψλ αζιεκάησλ φζν θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ είλαη ε 
Αζιεηηθή Μαζεηηθή Σαπηφηεηα θαη ε Καηάζηαζε πκκεηνρήο ηνπ ρνιείνπ. 

5.4 Αγώλεο Β΄ (ηειηθήο) θάζεο  

 
5.4.1 Γηνξγάλσζε 

Σε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ αλαιακβάλνπλ ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. θαη                
ε Ο.Δ..Α. Δ.Α. πνπ έρεη νξηζζεί γηα θάζε άζιεκα.  
 
5.4.2  πκκεηνρή θαη Αζιήκαηα  

1. Γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4)          
νκάδεο πνπ αλαθεξχρζεθαλ πξψηεο ζε επίπεδν Γηεπζχλζεσλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

2. Γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη έσο δέθα έμη (16) 
αζιεηέο - αζιήηξηεο γηα θάζε αγψληζκα θαη γηα θάζε θαηεγνξία, φπσο 
απηέο νξίδνληαη απφ ηελ I.P.C. γηα θάζε Παξανιπκπηάδα (ελνπνηεκέλεο 
ή κε) πνπ πέηπραλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο θαηά ηνπο αγψλεο ηεο Α΄ 
θάζεο.  

 
5.4.3  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 
ζε αγψλεο ηφζν νκαδηθψλ αζιεκάησλ φζν θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ είλαη ε 
Αζιεηηθή Μαζεηηθή Σαπηφηεηα θαη ε Καηάζηαζε πκκεηνρήο ηνπ ρνιείνπ. 
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6. Αζιήκαηα 
 

ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηνλ Α΄θχθιν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί ησλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ 
ηξνπνπνηεκέλνη αλά άζιεκα. 

ην Β΄ Κχθιν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αθνινπζνχληαη νη 
θαλνληζκνί ηεο ησλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. 
 
6.1.     Οκαδηθά αζιήκαηα 
 
6.1.1  Καιαζνζθαίξηζε (Ννεηηθή αλαπεξία, INAS-FID)  
 
Καλνληζκνί 

Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIBA.  
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Mεηέρνπλ κφλν καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, κε I.Q. 75 θαη θάησ. 
 
6.1.2  Καιαζνζθαίξηζε κε ακαμίδην (IWAS, CP-ISRA)  
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Απφ ην 1983, νη θαηεγνξίεο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε, γηα ηελ νπνία 
αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο, ήηαλ ηέζζεξηο θαη νη αζιεηέο 
βαζκνινγνχληαλ κε βαζκνχο 1,2,3 θαη 4. Αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη ε 
θαηεγνξία κε βαζκφ 4.5 γηα θάπνηνλ αζιεηή πνπ έρεη ηελ ειάρηζηε αλαπεξία 
θαη δελ επεξεάδεη θαζφινπ ην παίμηκφ ηνπ. Αιιά θαη πάιη, αλ θάπνηνο αζιεηήο 
δελ ηαηξηάδεη ζε κία θαηεγνξία, κπνξεί λα βαζκνινγεζεί κε κηζφ βαζκφ ήηνη κε 
1.5 ή 2.5 ή 3.5. χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο IWBF (Γηεζλήο 
Oκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο κε Ακαμίδηα), ζε θάζε ζηηγκή ηνπ αγψλα ε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο νκάδαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 14 βαζκνχο. 
 
Καλνληζκνί 

Οη θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο νξίδνληαη απφ ηε IWBF θαη ηελ IPC. 
Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πνπ πξννξίδεηαη γηα αγψλεο Καιαζνζθαίξηζεο 

κε ακαμίδην, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ξαθέηαο απφ ην έδαθνο δελ 
παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηεο Καιαζνζθαίξηζεο 
ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.  

Κάζε νκάδα απνηειείηαη απφ πέληε παίθηεο (βαζηθνχο) θαη επηά 
αλαπιεξσκαηηθνχο. Αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο FIBA ζε φηη αθνξά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ηηο αλάπαπιεο, ηα ζθάικαηα, ην ρξφλν επίζεζεο, ηα 
δίπνληα, ηα ηξίπνληα θαη ηηο πεξηφδνπο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο δηαθνξέο ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Οιπκπηαθήο 
Καιαζνζθαίξηζεο θαη ηεο Καιαζνζθαίξηζεο κε ακαμίδην:  

1. ε θάζε πεξίνδν θαζψο θαη ζηηο παξαηάζεηο, ην παηρλίδη μεθηλά φηαλ ν 
δηαηηεηήο ξίμεη ηε κπάια ζηνλ θεληξηθφ θχθιν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ 
(jump ball). ε ελδερφκελα επφκελα jump ball δελ επαλαιακβάλεηαη 
αλαπήδεζε, αιιά ε κπάια δίλεηαη ζηελ νκάδα πνπ δελ θέξδηζε ηελ 
αξρηθή. 
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2. Ο επηζεηηθφο παίθηεο πξέπεη λα θάλεη κία ληξίπια, δειαδή λα ρηππήζεη 
ή λα ξίμεη ηε κπάια ζην δάπεδν, αλά κία ή δχν σζήζεηο ησλ ηξνρψλ. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή ζηε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο θάλεη 
ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο σζήζεηο ρσξίο λα θάλεη ληξίπια, ν δηαηηεηήο 
ρξεψλεη «βήκαηα». 

3. Ο παίθηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αγγίδεη ην έδαθνο κε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ ή λα γέξλεη εκπξφο ή πίζσ ην ακαμίδην ηνπ 
θάλνληαο ην λα θιείλεη θαη λα αγγίδεη ην έδαθνο κε νπνηνδήπνηε κέξνο 
ηνπ.  

 
Γηάξθεηα Αγώλσλ 
 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Ζ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζε φινπο ηνπο αγψλεο είλαη 4 πεξίνδνη ησλ επηά 
ιεπηψλ (7΄). ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο δίλνληαη παξαηάζεηο ησλ ηξηψλ ιεπηψλ 
(3΄) κέρξη λα ππάξμεη ληθήηξηα νκάδα. Αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί γηα ηε mini 
Καιαζνζθαίξηζε. 
 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ Κύθινο 

Ζ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζε φινπο ηνπο αγψλεο είλαη 4 πεξίνδνη ησλ νθηψ 
ιεπηψλ (8΄). ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο δίλνληαη παξαηάζεηο ησλ ηξηψλ ιεπηψλ 
(3΄) κέρξη λα ππάξμεη ληθήηξηα νκάδα. Αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο 
Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο. 
 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Κύθινο 

Αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 
Καιαζνζθαίξηζεο [ε δηνξγαλψηξηα Ο.Δ..Α. Δ.Α έρεη δηθαίσκα ζηελ 
πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ λα κεηψζεη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν δηάξθεηαο ησλ 
αγψλσλ]. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

Οη δηαηηεηέο, θξηηέο θαη ηαμηλνκεηέο ησλ αγψλσλ νξίδνληαη απφ ηελ 
Ο.Δ..Α. θαη είλαη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηνί δελ επαξθνχλ, 
επηιέγνληαη απφ δαζθάινπο ή θαζεγεηέο άιιεο εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη είλαη 
επίζεκνη Γηαηηεηέο ή Κξηηέο ζην αληίζηνηρν άζιεκα ή έρνπλ εκπεηξία ζην 
άζιεκα. 

Γηα θάζε αγψλα νξίδνληαη: 
 Γηαηηεηέο (3), 
 εκεησηήο (1), 
 Υξνλνκέηξεο Αγψλσλ (1), 
 Υξνλνκέηξεο 24΄΄ (1). 

 
6.1.3  Καιαζνζθαίξηζε θσθώλ (CISS) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

πκκεηέρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, νη νπνίνη βάζεη 
αθνπνγξάκκαηνο αληηκεησπίδνπλ απψιεηα αθνήο 55db ζην «θαιχηεξν» απηί 
(κε κέζν φξν αθνπζηηθήο απψιεηαο ζηηο ζπρλφηεηεο 500, 1000 θαη 2000 Hz). 
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Καλνληζκνί 
πκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο 
Mini Καιαζνζθαίξηζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αθνπζηηθψλ 
βνεζεκάησλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ-καζεηξηψλ, αιιά θαη 
ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο αγψλεο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ηα ερεηηθά ζήκαηα αληηθαζίζηαληαη κε νπηηθά 
ζήκαηα (ρξήζε εηδηθψλ ιακπηήξσλ). 

Καηά ηα άιια ηζρχνπλ νη δηεζλείο θαλνληζκνί ηεο FIBA. 
 

Γηαηηεηέο-Κξηηέο 
 Γηαηηεηέο (2), 
 εκεησηήο (1), 
 Υξνλνκέηξεο (1), 
 Υξνλνκέηξεο 24΄΄ (1), 
 Γηεξκελείο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο (2). 

 
6.1.4  Καζηζηή πεηνζθαίξηζε (IWAS – CP-ISRA) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

πκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο κε θπζηθέο αλαπεξίεο, νη νπνίνη - 
νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ειάρηζηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο. 
 
Καλνληζκνί 

Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο 
επηηξνπήο Πεηνζθαίξηζεο ηεο IPC. πκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο κε 
θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζε μερσξηζηέο νκάδεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 
ππάξρνπλ είλαη νη εμήο: 

 Μπνξεί λα γίλεη κπινθ ζην ζεξβίο. 
 Σα πφδηα ηνπ αζιεηή κπνξνχλ λα πεξάζνπλ θάησ απφ ην θηιέ αξθεί λα 

κελ ελνρινχλ ηνλ αληίπαιν. 
 ην ζεξβίο ζέζε νξηζκνχ νξίδεηαη ε ιεθάλε ε νπνία πξέπεη λα 

βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. ε  απηή ηελ πεξίπησζε ηα 
πφδηα κπνξνχλ λα είλαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  

 Oη δηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ είλαη 10 Υ 6 κ. θαη ην χςνο ηνπ θηιέ ζην 
1.15 γηα ηνπο καζεηέο Λπθείνπ θαη 1.05 γηα ηηο καζήηξηεο. 
Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί γηα ηε 

mini Πεηνζθαίξηζε. 
 
Γηάξθεηα Αγώλσλ 

ε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο ληθήηξηα ζεσξείηαη ε νκάδα πνπ 
ζα πάξεη δχν ληθεθφξα ζεη. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο παίδεηαη έλα ηξίην ζεη, 
ην νπνίν ηειεηψλεη ζηνπο 15 πφληνπο.  
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Γηαηηεηέο-Κξηηέο 
Οη δηαηηεηέο, θξηηέο θαη ηαμηλνκεηέο ησλ αγψλσλ νξίδνληαη απφ ηελ 

Ο.Δ..Α. Δ.Α. θαη είλαη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο ή 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αλ δελ επαξθνχλ, νξίδνληαη δάζθαινη ή 
θαζεγεηέο άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ είλαη επίζεκνη Γηαηηεηέο ή Κξηηέο ζην 
αληίζηνηρν άζιεκα ή έρνπλ εκπεηξία ζην άζιεκα. Γηα θάζε αγψλα νξίδνληαη: 

 Γηαηηεηήο (1), 
 εκεησηήο (1), 
 Δπφπηεο (4). 

 
6.1.5  Πεηνζθαίξηζε θσθώλ (CISS) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

πκκεηέρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, νη νπνίνη βάζεη 
αθνπνγξάκκαηνο αληηκεησπίδνπλ απψιεηα αθνήο 55db ζην «θαιχηεξν» απηί 
(κε κέζν φξν αθνπζηηθήο απψιεηαο ζηηο ζπρλφηεηεο 500, 1000 θαη 2000 Hz). 
 
Καλνληζκνί 

πκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 
Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο 
Mini Πεηνζθαίξηζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αθνπζηηθψλ 
βνεζεκάησλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ-καζεηξηψλ, αιιά θαη 
ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο αγψλεο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ηα ερεηηθά ζήκαηα αληηθαζίζηαληαη κε νπηηθά 
ζήκαηα (ρξήζε εηδηθψλ ιακπηήξσλ). 

Καηά ηα άιια ηζρχνπλ νη δηεζλείο θαλνληζκνί ηεο FIVB. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

 Γηαηηεηέο (2), 
 εκεησηήο (1), 
 Δπφπηεο γξακκψλ (2), 
 Γηεξκελείο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο (2). 

 
6.1.6  Πνδόζθαηξν 7Υ7 (Δγθεθαιηθήο παξάιπζεο-CP-ISRA) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

ην πνδόζθαηξν (Football) κεηέρνπλ κφλν καζεηέο κε εγθεθαιηθή 
παξάιπζε (CP-ISRΑ) ησλ θαηεγνξηψλ C5, C6, C7 θαη C8. Κάζε νκάδα 
πξέπεη ζε θάζε ζηηγκή ηνπ αγψλα λα έρεη έλα καζεηή ηεο C5 ή ηεο C6 
θαηεγνξίαο. 
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Καλνληζκνί 
Σν άζιεκα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο  θαλνληζκνχο  ηεο Γηεζλνχο 

Δπηηξνπήο 7Υ7 ηεο CP – ISRA. πκκεηέρνπλ κφλν καζεηέο κε εγθεθαιηθή 
παξάιπζε. Οη  δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη νη εμήο: 

 πκκεηέρνπλ επηά αζιεηέο. 
 Οη δηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ είλαη κηθξφηεξεο. 
 Γελ ππάξρεη ην off-side.  
 Ζ επαλαθνξά ηεο κπάιαο κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κπνξεί λα γίλεη 

κε ην έλα ρέξη. 
 Ζ δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη 2 Υ 30 ιεπηά. 

 
6.1.7  Πνδόζθαηξν 5Υ5 ηπθιώλ (IBSA) 

πκκεηέρνπλ κφλν καζεηέο κε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα φξαζεο νη 
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθέο θαιχπηξεο γηα ηα κάηηα. Δπηηξέπεηαη λα ιάβνπλ 
κέξνο θαη καζεηέο κε θαλνληθή φξαζε σο  ηεξκαηνθχιαθεο. Ο αγψλαο έρεη 
δηάξθεηα 50 ιεπηψλ πνπ δηεμάγεηαη ζε 2 εκίρξνλα ησλ 25 ιεπηψλ κε 
ελδηάκεζν δηάιεηκκα 10 ιεπηψλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, αθνινπζνχληαη 
νη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Πνδνζθαίξνπ 5Υ5 ηεο IBSA. Γελ 
ηζρχεη ν θαλνληζκφο ηνπ off-side.  
 
6.1.8  Πνδόζθαηξν 5Υ5 ΚΑΙ 11Υ11 Ννεηηθήο αλαπεξίαο (INAS-FID) 

πκκεηέρνπλ καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα 
δηαθνξνπνίεζε ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε FIFA. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

Οη δηαηηεηέο, θξηηέο θαη ηαμηλνκεηέο ησλ αγψλσλ νξίδνληαη απφ ηελ 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. θαη είλαη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αλ δελ επαξθνχλ, ηνπνζεηνχληαη δάζθαινη ή 
θαζεγεηέο άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ είλαη επίζεκνη Γηαηηεηέο ή Κξηηέο ζην 
αληίζηνηρν άζιεκα ή έρνπλ εκπεηξία ζην άζιεκα. Γηα θάζε αγψλα νξίδνληαη: 

 Γηαηηεηέο (2), 
 Δπφπηεο (2), 
 Γξακκαηεία (2). 

 
6.1.9  Πνδόζθαηξν θσθώλ (CISS) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

πκκεηέρνπλ νη καζεηέο, νη νπνίνη βάζεη αθνπνγξάκκαηνο 
αληηκεησπίδνπλ απψιεηα αθνήο 55db ζην «θαιχηεξν» απηί (κε κέζν φξν 
αθνπζηηθήο απψιεηαο ζηηο ζπρλφηεηεο 500, 1000 θαη 2000 Hz). 
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Καλνληζκνί 
πκκεηέρνπλ καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παίδεηαη ην πνδφζθαηξν 5Υ5, ελψ 
νη καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αγσλίδνληαη κε νκάδεο ησλ 11 
παηθηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αθνπζηηθψλ 
βνεζεκάησλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηζφηηκεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο αγψλεο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ηα ερεηηθά ζήκαηα αληηθαζίζηαληαη κε νπηηθά 
ζήκαηα (ρξήζε εηδηθψλ ιακπηήξσλ). 

Καηά ηα άιια ηζρχνπλ νη δηεζλείο θαλνληζκνί ηεο FIFA. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

 Γηαηηεηέο (3) (νη δχν επφπηεο γξακκψλ), 
 Γηεξκελείο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο (2). 

 
6.1.10 Γθόιπνι (IBSA) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

ην Γθφικπνι κεηέρνπλ κφλν ηπθινί αζιεηέο ησλ θαηεγνξηψλ B1, B2 
θαη B3. 
 
Καλνληζκνί 

Γηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο 
Γθφικπνι ηεο IBSA, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο. 
Πξφθεηηαη γηα νκαδηθφ άζιεκα, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ κφλν ηπθινί καζεηέο ή 
καζήηξηεο κε κεησκέλε φξαζε. Σν Γθφικπνι δηεμάγεηαη ζε θιεηζηφ γήπεδν 
Πεηνζθαίξηζεο. Παίδεηαη απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη θάζε νκάδα 
απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο παίθηεο θαη ηξεηο αλαπιεξσκαηηθνχο. θνπφο 
ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε κία νκάδα λα θπιήζεη ηε κπάια κε ην ρέξη πξνο ηελ 
αληίπαιε πιεπξά θαη λα ζεκεηψζεη γθνι, ελψ νη αληίπαινη παίθηεο 
πξνζπαζνχλ λα ηελ απνθξνχζνπλ κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο. 
Νηθήηξηα αλαδεηθλχεηαη ε νκάδα πνπ ζα πεηχρεη ηα πεξηζζφηεξα γθνι.  Ζ 
κπάια ηνπ Γθφικπνι είλαη απφ θανπηζνχθ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ππάξρνπλ 
θνπδνπλάθηα,  ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηρηψλ. Σέινο, 
φιεο νη δηαγξακκίζεηο, εθηφο ησλ ηειηθψλ γξακκψλ είλαη αλάγιπθεο γηα λα 
επηηξέπνπλ ηνλ απηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηρηψλ.  
 
Γηάξθεηα ηνπ αγώλα 

ε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο, ε δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη δχν 
εκίρξνλα ησλ δέθα ιεπηψλ κε ελδηάκεζν δηάιεηκκα πέληε ιεπηψλ. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

Οη δηαηηεηέο θαη θξηηέο  ησλ αγψλσλ νξίδνληαη απφ ηελ Ο.Δ..Α.   Δ.Α. 
θαη είλαη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο. Αλ δελ επαξθνχλ ηνπνζεηνχληαη δάζθαινη ή θαζεγεηέο άιιεο 
εηδηθφηεηαο πνπ είλαη επίζεκνη Γηαηηεηέο ή Κξηηέο ζην αληίζηνηρν άζιεκα ή 
έρνπλ εκπεηξία ζην άζιεκα. Γηα θάζε αγψλα νξίδνληαη: 

 Γηαηηεηέο (12). 
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6.2.     Αηνκηθά αζιήκαηα 
 
6.2.1.  Κιαζηθόο αζιεηηζκόο (CP-ISRA, INAS-FID, IBSA, IWAS) 

Οη θαηεγνξίεο νξίδνληαη κε θσδηθνχο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεγνξία 
αλαπεξίαο (disability category), ην άζιεκα θαη ηελ αζιεηηθή θαηεγνξία (class). 
O θσδηθφο απηφο απνηειείηαη απφ έλα γξάκκα θαη απφ έλαλ δηςήθην αξηζκφ. 
Tα γξάκκαηα είλαη δχν ην T (Track – δξφκνη) θαη ην F (Field – ξίςεηο θαη 
άικαηα). Tν πξψην λνχκεξν απφ ην δηςήθην αξηζκφ ζπκβνιίδεη ηελ κία απφ 
ηηο πέληε δηεζλείο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο θαη ην δεχηεξν λνχκεξν ζπκβνιίδεη ηε 
βαξχηεηα ηεο αλαπεξίαο, ηελ θαηεγνξία (class). 

Oη ηπθινί αζιεηέο (IBSA) ζπκβνιίδνληαη κε ηνπο  αξηζκνχο  Σ11-13 (Σ 
γηα ηνπο δξφκνπο, ην δέθα είλαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ηπθιψλ θαη ην 1,2 θαη 3 
είλαη γηα ηελ βαξχηεηα ηεο ηχθισζεο, έηζη φπσο έρεη εμεγεζεί 
πξνεγνπκέλσο). Με ηνπο θσδηθνχο F11-13 αληίζηνηρα νξίδνληαη νη αζιεηέο 
ξίςεσλ θαη αικάησλ 

Oη αζιεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία (INAS - FID) ζπκβνιίδνληαη  κε ηνλ 
αξηζκφ 20 (Σ θαη F). 

Oη αζιεηέο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε (CP-ISRA) ζπκβνιίδνληαη κε 
ηνπο αξηζκνχο 31-38 (ην ηξηάληα γηα ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη νη αξηζκνί 
1-8 γηα ηηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα, Σ θαη F) 

Oη αθξσηεξηαζκέλνη θαη νη Les Autres (φιεο νη άιιεο θηλεηηθέο 
αλαπεξίεο) αζιεηέο ζπκβνιίδνληαη κε ηνπο αξηζκνχο 42-46 (ην ζαξάληα γηα 
ηηο αλαπεξίεο απηέο θαη νη αξηζκνί 2-6 γηα ηηο θαηεγνξίεο, Σ θαη F).  

Oη αζιεηέο κε παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία θαη πνιηνκπειίηηδα 
ζπκβνιίδνληαη κε ηνπο αξηζκνχο 51-58 (ην πελήληα γηα αλαπεξίεο απηέο θαη νη 
αξηζκνί 1-8 γηα ηηο θαηεγνξίεο). 

Πην αλαιπηηθά: 
 
Γξόκνη   

T11, T12, T13 : Oη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ηπθιψλ αζιεηψλ. Aγσλίδνληαη 
φξζηνη. 

T20 : Aγσλίζκαηα δξφκσλ γηα αζιεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. 
Aγσλίδνληαη φξζηνη. 

T33-T38 : Aγσλίζκαηα δξφκσλ γηα ηνπο αζιεηέο κε εγθεθαιηθή 
παξάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ C3-C8. Oη αζιεηέο κε θσδηθνχο T33 θαη T34, 
αγσλίδνληαη κε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Tσλ θσδηθψλ T35-T38 αγσλίδνληαη 
φξζηνη. 

T42-T46. Kσδηθνί γηα ηα αγσλίζκαηα δξφκσλ ησλ αθξσηεξηαζκέλσλ 
θαη ησλ «Les Autres». Aγσλίδνληαη φξζηνη. 

T51-T54. Aγσλίζκαηα δξφκσλ κφλν κε αλαπεξηθά ακαμίδηα. Mεηέρνπλ 
νη αζιεηέο κε παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία, πνιηνκπειίηηδα αιιά θαη νη 
αθξσηεξηαζκέλνη θαη νη «Les Autres» αζιεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα 
αγσληζηνχλ φξζηνη. Γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία Σ51, ν ηεηξαπιεγηθφο 
αζιεηήο δελ έρεη εθηείλνληεο κχεο ηνπ αγθψλα, ν Σ53 παξαπιεγηθφο δξνκέαο 
έρεη θαιά άλσ άθξα αιιά ηνπ ιείπεη ν θνξκφο.  

Mαξαζώληoο 
ην Μαξαζψλην φινη νη αζιεηέο απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ 

αγσλίδνληαη καδί. Αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηεξκαηηζκνχ φισλ ησλ αζιεηψλ, ν 
πξψηνο αζιεηήο απφ θάζε θσδηθφ πνπ ζα ηεξκαηίζεη, π.ρ. T11, T52, ζα πάξεη 
ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ. 
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Ρίςεηο 
F11, F12, F13 : Oη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ηπθιψλ αζιεηψλ. Aγσλίδνληαη 

φξζηνη. 
F20 : Aγσλίζκαηα ξίςεσλ γηα αζιεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Aγσλίδνληαη φξζηνη. 
F32-F38 : Aγσλίζκαηα ξίςεσλ γηα ηνπο αζιεηέο κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ C3-C8. Oη αζιεηέο κε θσδηθνχο F33 θαη F34, 
αγσλίδνληαη κε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Tσλ θσδηθψλ F35-F38 αγσλίδνληαη 
φξζηνη. 

F42-F46. Kσδηθνί γηα ηα αγσλίζκαηα ξίςεσλ ησλ αθξσηεξηαζκέλσλ 
θαη ησλ «Les Autres». Aγσλίδνληαη φξζηνη. 

F51-F58. Aγσλίζκαηα ξίςεσλ κφλν κε αλαπεξηθά ακαμίδηα. Μεηέρνπλ 
νη αζιεηέο κε παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία, πνιηνκπειίηηδα αιιά θαη νη 
αθξσηεξηαζκέλνη θαη νη «Les Autres» αζιεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα 
αγσληζηνχλ φξζηνη. Γηα παξάδεηγκα ν F52 ηεηξαπιεγηθφο αζιεηήο έρεη 
εθηείλνληεο κχεο ηνπ αγθψλα αιιά δελ έρεη ζχιιεςε, ν F55 αζιεηήο έρεη 
θπζηνινγηθά άλσ άθξα θαη απφ θάπνηνπο έσο πιήξεηο θνηιηαθνχο, ελψ ζηελ 
F-57 (F7/Α1/Α9/LAF3) ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αζιεηέο κε παξαπιεγία θαη 
πνιηνκπειίηηδα πνπ έρνπλ αθφκα θαη έθηαζε ηζρίνπ, θαζψο θαη κε δηπιφ άλσ 
ηνπ γφλαηνο αθξσηεξηαζκφ.   
 
Αγσλίζκαηα 
 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Καηεγνξία Φύιν Αγώληζκα 

11-12-13(Σπθινί) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 50κ 
Άικα εηο κήθνο 
Διαζηηθή ζθαίξα 
600κ 

20 (Ννεηηθή Αλαπεξία) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 50κ 
Άικα εηο κήθνο 
Άικα εηο χςνο 
Διαζηηθή ζθαίξα (200γξ) 
600κ 
 

32-33-34 (Δγθεθαιηθή 
Παξάιπζε, Καζηζηνί) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 50κ 
Διαζηηθή ζθαίξα (200γξ) 
αθνπιάθη 
Κνξίλα (397γξ) 
 

35-36-37-38 (Δγθεθαιηθή 
Παξάιπζε, Όξζηνη)  

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 50κ 
Διαζηηθή θαίξα (200γξ) 
Άικα εηο κήθνο 
600κ (εθηφο ηεο 35) 
 

40 (Αρνλδξνπιαζία) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο Διαζηηθή ζθαίξα 
 

42-44-46 (Αθξσηεξηαζκνί 
θαη ινηπέο αλαπεξίεο 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 25κ, 50κ (θαηεγνξία 46) 
άικα εηο κήθνο 
ειαζηηθή ζθαίξα 
 

51-52-53-54 (Γξφκνη) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 50κ 
 

51-52-53-54-55-56-57-58 
(Ρίςεηο) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο Διαζηηθή θαίξα 
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Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ Κύθινο 
Καηεγνξία Φύιν Αγώληζκα 

11-12-13(Σπθινί) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ, 300κ, 600κ 
Άικα ζε κήθνο, Άικα ζε χςνο, 
Αθφληην, θαίξα. 
 

20 (Ννεηηθή Αλαπεξία) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ, 300κ, 1000κ, 
Άικα ζε κήθνο, Άικα ηξηπινχλ, 
Άικα ζε χςνο, θαίξα, Γίζθνο, 
Αθφληην 
 

32-33-34 (Δγθεθαιηθή 
Παξάιπζε. Υξήζηεο 
αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ, 300κ, θαίξα, 
Κνξίλα (397γξ ΜΟΝΟ Ζ 32) 

35-36-37-38 (Δγθεθαιηθή 
Παξάιπζε, Όξζηνη)  

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ, 300κ, 600κ, θαίξα 
, Άικα ζε κήθνο 
(ηα 300κ, 600κ δελ ζπκκεηέρεη 
ε 35)  
 

40 (Αρνλδξνπιαζία) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην 
 

42-44-46 (Αθξσηεξηαζκνί 
θαη ινηπέο αλαπεξίεο) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ ,300κ, 600κ κφλν γηα 
ηελ 46.  
Άικα ζε κήθνο, Άικα ζε χςνο, 
θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην 
 

51-52-53-54 (Γξφκνη) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ, 300κ, 600κ. 
 

51-52-53-54-55-56-57-58 
(Ρίςεηο) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο  θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην, 
Κνξίλα κφλν γηα ηελ 51 
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Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Κύθινο 
Καηεγνξία Φχιν Αγψληζκα 

20 (Ννεηηθή Αλαπεξία) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ, 400κ, 800κ, 
1500κ, 3000κ γηα καζήηξηεο, 
5000κ, 10000κ  
Άικα ζε κήθνο, Άικα ηξηπινχλ, 
Άικα ζε χςνο, θαίξα, Γίζθνο, 
Αθφληην, θπηαινδξνκίεο 
4Υ100, 4Υ400 
 

32-33-34 (Δγθεθαιηθή 
Παξάιπζε, Υξήζηεο 
ακαμηδίνπ) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ, 400κ, 800κ,1500κ,  
θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην  
Κνξίλα (397γξ) κφλν γηα ηελ 32. 

35-36-37-38 (Δγθεθαιηθή 
Παξάιπζε, Όξζηνη)  

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ, 400κ, 800κ, 
1500κ, 5000κ, 10000κ κφλν γηα 
ηελ 38. θαίξα, Γίζθνο, 
Αθφληην, Άικα ζε κήθνο,  
θπηαινδξνκίεο 4Υ100, 4Υ400  
(Απφ 800κ κέρξη10000κ θαη ζην 
Άικα ζε κήθνο δελ ζπκκεηέρεη 
ε 35). 
 

40 (Αρνλδξνπιαζία) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην 
 

42-44-46 (Αθξσηεξηαζκνί 
θαη ινηπέο αλαπεξίεο) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ ,400κ, 800κ, 
1500κ, 5000κ, 10000κ  
Άικα ζε κήθνο, Άικα ζε χςνο, 
Σξηπινχλ, θαίξα, Γίζθνο, 
Αθφληην, θπηαινδξνκίεο 
4Υ100, 4Υ400 
(Απφ ηα 800κ κέρξη10000κ θαη 
ζην Σξηπινχλ δελ ζπκκεηέρνπλ 
νη 42 θαη 44) 
 

51-52-53-54 (Γξφκνη) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ, 400κ, 800κ, 
1500κ. 5000κ,10000κ. 
θπηαινδξνκίεο 4Υ100, 4Υ400 
 

51-52-53-54-55-56-57-58 
(Ρίςεηο) 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο  θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην 
Κνξίλα (51) 

11-12-13 (Σπθινί) Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ, 400κ, 800κ, 
1500κ, 5000κ, 10000κ,  
Άικα ζε κήθνο, Άικα ζε χςνο, 
Σξηπινχλ, Αθφληην, θαίξα, 
Γίζθνο. θπηαινδξνκίεο  
4Υ100, 4Υ400 
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Καλνληζκνί 
Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο 

Δπηηξνπήο ηίβνπ (IPC – ATHLETICS). 
1. Γξφκνη ηπθιψλ: ζπλνδνί, αθνπζηηθά ή νπηηθά βνεζήκαηα. 
2. Άικαηα ηπθιψλ: ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ βαιβίδα θαη ην ζθάκκα, 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, αθπξψζεηο. 
3. Γξφκνη κε αλαπεξηθφ ακαμίδην: πξνδηαγξαθέο αγσληζηηθνχ ακαμηδίνπ, 

εθθίλεζε, ηεξκαηηζκφο θαη δηαδξνκέο. 
4. Γξφκνη Όξζησλ: πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζζεηηθψλ κειψλ. 
5. Ρίςεηο κε ακαμίδην: πξνδηαγξαθέο ηνπ ακαμηδίνπ ξίςεσλ, δέζηκν ηνπ 

ακαμηδίνπ ξίςεσλ, βνεζήκαηα, βνήζεηα πξνο ηνλ αζιεηή. 
6. Οη δξφκνη δηεμάγνληαη ζε ηειηθέο ζεηξέο, κε ρξνλνκέηξεζε ζε εθαηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, γηα λα κεησζνχλ νη πεξηπηψζεηο ίδηαο θαηάηαμεο 
θαη νη ληθεηέο αλαθεξχζζνληαη βάζεη ρξφλνπ.   

7. ην άικα ζε κήθνο θαη ηξηπινχλ γίλνληαη ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο. Σν 
άικα κεηξηέηαη απφ ην ζεκείν πνπ θαηαιήγεη ν δηάδξνκνο θνξάο. 

8. ην άικα ζε χςνο νη καζεηέο – καζήηξηεο έρνπλ δηθαίσκα γηα ηξεηο (3) 
πξνζπάζεηεο ζε θάζε χςνο. Ζ δηνξγαλψηξηα αξρή απνθαζίδεη ην χςνο 
ηεο αξρηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο πήρε. 

9. ηηο ξίςεηο θάζε καζεηήο – καζήηξηα έρεη ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο. 
 
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Α΄ θύθινο 
 
ΒΑΡΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΜΑΘΖΣΡΗΔ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ 
 
ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F11 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F12 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F13 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

     
ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ  
ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F20 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

     
ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F32 1.00Κηι.    397γξ. 

F33 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F34 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F35 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F36 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F37 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F38 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΟ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ 

F40 2.00Κηι. 0.75Κηι. 400γξ. 

F41 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ. 

F42 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ. 

F43 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ. 

F44 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ. 

F46 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ. 

 
ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΑΜΑΞΗΓΗΟ  

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F51   1.00Κηι.   397γξ. 

F52 1.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F53 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F54 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F55 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F56 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F57 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F58 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

 

ΒΑΡΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ 
 
ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ 

F11 4.000Κg 1.00Κηι. 600γξ. 

F12 4.000Κg 1.00Κηι. 600γξ. 

F13 4.000Κg 1.00Κηι. 600γξ. 

    
ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ 
ΓΤΚΟΛΗΔ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ 

F20 4.000Κg 1.00Κηι. 600γξ. 

 

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F32 1.00Κηι.    397γξ. 

F33 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F34 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F35 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F36 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F37 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F38 4.00Κηι. 1.50Κηι. 600γξ.   

     

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΟ  

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F40 2.00Κηι. 0.750Κηι. 400γξ.  

F41 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F42 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F43 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F44 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F46 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  
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ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΑΜΑΞΗΓΗΟ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F51   1.00Κηι.   397γξ. 

F52 1.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F53 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F54 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F55 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F56 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F57 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F58 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Β΄ θύθινο 
 
ΒΑΡΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΜΑΘΖΣΡΗΔ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 
 
ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F11 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F12 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F13 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

     
ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ 

F20 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ. 

 

ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F32 2.00Κηι. 1.00Κηι.   397γξ. 

F33 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F34 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F35 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F36 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F37 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F38 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

     

ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΟ  

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F40 3.00Κηι. 0.75Κηι. 400γξ.  

F41 6.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F42 6.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F43 6.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F44 6.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F46 6.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  
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ΜΑΘΖΣΡΗΔ ΜΔ ΑΜΑΞΗΓΗΟ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F51   1.00Κηι.   397γξ. 

F52 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F53 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F54 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F55 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F56 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F57 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F58 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

 
ΒΑΡΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 
 
ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F11 7.26Κg 2.00Κηι. 800γξ.  

F12 7.26Κg 2.00Κηι. 800γξ.  

F13 7.26Κg 2.00Κηι. 800γξ.  

     
ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ 
ΓΤΚΟΛΗΔ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F20 7.26Κg 2.00Κηι. 800γξ.  

     

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F32 2.00Κηι. 1.00Κηι.   397γξ. 

F33 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F34 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F35 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F36 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F37 5.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F38 5.00Κηι. 1.50Κηι. 800γξ.   

     

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΟ  

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

F40 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.  

F41 6.00Κηι. 1.00Κηι. 800γξ.  

F42 6.00Κηι. 1.50Κηι. 800γξ.  

F43 6.00Κηι. 1.50Κηι. 800γξ.  

F44 6.00Κηι. 1.50Κηι. 800γξ.  

F46 6.00Κηι. 1.50Κηι. 800γξ.  

     

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΑΜΑΞΗΓΗΟ  

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ ΚΟΡΗΝΑ 

F51   1.00Κηι.   397γξ. 

F52 2.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F53 3.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F54 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F55 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F56 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F57 4.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   

F58 5.00Κηι. 1.00Κηι. 600γξ.   
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Γηαηηεηέο-Κξηηέο (Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή) 
Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ είθνζη 

πέληε (25) άηνκα θαη απαξηίδεηαη απφ: 
 Αιπηάξρε (1), 
 Γπκλαζίαξρν (1), 
 Αθέηεο (2), 
 Γξακκαηεία (4), 
 Δθφξνπο : Γξφκσλ (1), Αικάησλ (1), Ρίςεσλ (1), Σάμεσο (1), 
 Κξηηέο – Υξνλνκέηξεο θαηά ηελ θξίζε ηεο Ο.Δ..Α. 

Όια ηα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη θαζεγεηέο 
Φπζηθήο Αγσγήο.  
 
6.2.2  Κιαζηθόο αζιεηηζκόο θσθώλ (CISS) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

πκκεηέρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, νη νπνίνη βάζεη 
αθνπνγξάκκαηνο αληηκεησπίδνπλ απψιεηα αθνήο 55db ζην «θαιχηεξν» απηί 
(κε κέζν φξν αθνπζηηθήο απψιεηαο ζηηο ζπρλφηεηεο 500, 1000 θαη 2000 Hz). 
 
Καλνληζκνί 

πκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 
Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο 
mini Καιαζνζθαίξηζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αθνπζηηθψλ 
βνεζεκάησλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ-καζεηξηψλ, αιιά θαη 
ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο αγψλεο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ηα ερεηηθά ζήκαηα αληηθαζίζηαληαη κε νπηηθά 
ζήκαηα (ρξήζε εηδηθψλ ιακπηήξσλ). 

Καηά ηα άιια ηζρχνπλ νη δηεζλείο θαλνληζκνί ηεο FIBA. 
 
Αγσλίζκαηα 
 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Φχιν Αγψληζκα 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 50κ 
600κ  
Άικα εηο κήθνο 
Διαζηηθή ζθαίξα (200 γξ.) 

 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ Κύθινο 
Φχιν Αγψληζκα 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 80κ, 150κ, 300κ, 600κ 
1000 κ 
Άικα ζε κήθνο 
Άικα ζε χςνο 
Αθφληην 
θαίξα 
Γίζθνο 

 

 
 
 



 32 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Κύθινο 
Φχιν Αγψληζκα 

Μαζεηέο & Μαζήηξηεο 100κ, 200κ, 400κ, 800κ, 
1500κ, 3000κ γηα καζήηξηεο, 
5000κ γηα καζεηέο 
Άικα ζε κήθνο 
Άικα ζε χςνο 
θαίξα, Γίζθνο, Αθφληην, 
θπηαινδξνκίεο 4Υ100, 4Υ400 

 
Καλνληζκνί 

Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο 
Δπηηξνπήο ηίβνπ ηεο CISS θαη ηεο IAAF. 

1. Οη δξφκνη δηεμάγνληαη ζε ηειηθέο ζεηξέο, κε ρξνλνκέηξεζε ζε εθαηνζηά 
ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, γηα λα κεησζνχλ νη πεξηπηψζεηο ίδηαο θαηάηαμεο 
θαη νη ληθεηέο αλαθεξχζζνληαη βάζεη ρξφλνπ.   

2. ην άικα ζε κήθνο θαη ηξηπινχλ γίλνληαη ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο.  
3. ην άικα ζε χςνο νη καζεηέο – καζήηξηεο έρνπλ δηθαίσκα γηα ηξεηο (3) 

πξνζπάζεηεο ζε θάζε χςνο.  Αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ χςνπο είλαη ην 1 
κ. Δπφκελν χςνο ην 1,10 κ., επφκελν ην 1,20 κ. θαη ζηελ ζπλέρεηα 
θάζε πέληε (5) εθαηνζηά. 

4. ηηο ξίςεηο θάζε καζεηήο – καζήηξηα έρεη ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο. 
 

Βάξε ησλ Οξγάλσλ 
 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ Κύθινο 
 
ΜΑΘΖΣΔ/ ΣΡΗΔ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΚΟΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

ΜΑΘΖΣΔ 4.000 Κηι. 1.000 Κηι. 600γξ.  

ΜΑΘΖΣΡΗΔ 3.000 Κηι. 1.000 Κηι. 600γξ.  

     

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Κύθινο 
 
ΜΑΘΖΣΔ/ ΣΡΗΔ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΚΟΖ 

 ΦΑΗΡΑ ΓΗΚΟ ΑΚΟΝΣΗΟ  

ΜΑΘΖΣΔ 5.000 Κηι. 1.500 Κηι. 700γξ.  

ΜΑΘΖΣΡΗΔ 4.000 Κηι. 1.000 Κηι. 600γξ.  

     
Κξηηέο (Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή) 

Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ είθνζη 
πέληε (25) άηνκα θαη απαξηίδεηαη απφ: 

 Αιπηάξρε (1), 
 Γπκλαζίαξρν (1), 
 Αθέηεο (2), 
 Γξακκαηεία (4), 
 Δθφξνπο : Γξφκσλ (1), Αικάησλ (1), Ρίςεσλ (1), Σάμεσο (1), 
 Κξηηέο – Υξνλνκέηξεο θαηά ηελ θξίζε ηεο Ο.Δ..Α., 
 Γηεξκελείο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο (2). 

Όια ηα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη θαζεγεηέο 
Φπζηθήο Αγσγήο.  
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6.2.3  Κνιύκβεζε (CP-ISRA, INAS-FID, IBSA, IWAS) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Σν πην πεξίπινθν θαη δχζθνιν ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνιχκβεζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη φιεο νη 
θηλεηηθέο αλαπεξίεο καδί. Σν παιαηφηεξν ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο 
βαζηδφηαλ ζηελ ηαηξηθή εμέηαζε θαη θάζε θαηεγνξία αλαπεξίαο αγσληδφηαλ 
κφλε ηεο. H ηαηξηθή εμέηαζε κεηξά θαη αμηνινγεί ηελ ππνιεηπφκελε κπτθή ηζρχ, 
ην εχξνο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ, ην δπζπληνληζκφ ή ηελ αηαμία ή ηελ 
αζέησζε, ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο ησλ θνινβσκάησλ  ησλ αθξσηεξηαζκέλσλ 
θαη ηελ κέηξεζε ηνπ χςνπο ζψκαηνο ζε πεξηπηψζεηο λαληζκνχ.  Αθνινπζεί ε 
ιεηηνπξγηθή εμέηαζε, ε νπνία γίλεηαη ζην λεξφ θαη εμεηάδεηαη ε εθθίλεζε, ε 
ζηξνθή, ν θχθινο πξνψζεζεο ησλ άλσ άθξσλ, ε ζέζε ησλ ηζρίσλ ζε ζρέζε 
κε ηελ επηθάλεηα ηνπ χδαηνο, ε ζπκκεηξηθφηεηα ηεο θίλεζεο, ε ηθαλφηεηα 
πξνψζεζεο απφ ηα ζθέιε, θ.ιπ. Oη βαζκνί πνπ ζα ιάβεη ν αζιεηήο απφ ηηο 
δχν απηέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνπλ ηελ θαηεγνξία ηνπ.  

Σν λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 10 κφλν θαηεγνξίεο (απφ S1 
έσο S10) γηα ην ειεχζεξν, ην χπηην, θαη ηελ πεηαινχδα, 9 θαηεγνξίεο γηα ην 
πξφζζην (απφ SΒ1 έσο SΒ9) θαη 10 θαηεγνξίεο γηα ηελ κηθηή (απφ SM1 έσο 
SM10). Ζ θαηεγνξία S1 πεξηιακβάλεη αζιεηέο κε βαξεία αλαπεξία, φπσο ε 
ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ελψ ε θαηεγνξία S10 
πεξηιακβάλεη αζιεηέο κε ειάρηζηε αλαπεξία, φπσο ν αθξσηεξηαζκφο ηεο 
παιάκεο. Απηέο νη 10 θαηεγνξίεο ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ ζα πξνέιζνπλ απφ 
ηηο 31 επηκέξνπο θαηεγνξίεο, δειαδή ηηο 8 θαηεγνξίεο ηεο εγθεθαιηθήο 
παξάιπζεο, ηηο 9 θαηεγνξίεο ησλ Αθξσηεξηαζκψλ, ηηο 8 θαηεγνξίεο ησλ 
θαθψζεσλ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ηηο 6 θαηεγνξίαο ησλ «Les Autres». ε 
μερσξηζηέο θαηεγνξίεο κεηέρνπλ νη  ηπθινί  αζιεηέο (S11-S13), θαζψο θαη 
αζιεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία (S14). 
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Αγσλίζκαηα 
 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Καηεγνξία Φχιν Αγψληζκα 

S1- S7 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

25κ Διεχζεξν 
50κ Διεχζεξν 
25κ Ύπηην 
50κ Ύπηην 
25κ Πξφζζην 
50κ Πξφζζην 

S8 – S10 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ Διεχζεξν 
100κ Διεχζεξν 
50κ Ύπηην 
100κ Ύπηην 
50κ Πξφζζην 
100κ Πξφζζην 
50κ πεηαινχδα 

S11 – S13 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ Διεχζεξν 
100κ Διεχζεξν 
50κ Ύπηην 
100κ Ύπηην 
50κ Πξφζζην 
100κ Πξφζζην 
50κ Πεηαινχδα 

S14 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ Διεχζεξν 
100κ Διεχζεξν 
50κ Ύπηην 
100κ Ύπηην 
50κ Πξφζζην 
100κ Πξφζζην 
50κ Πεηαινχδα 
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Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ Κύθινο 
Καηεγνξία Φχιν Αγψληζκα 

S1 – S10 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ Διεχζεξν S1 –S10 
100κ Διεχζεξν S1 - S10 
200κ Διεχζεξν S1 – S5 
400κ Διεχζεξν  S6 – S10 
50κ Ύπηην S1 – S5 
100κ Ύπηην S1 – S10 
50κ Πξφζζην SB1- SB4 
100κ Πξφζζην SB5 – SB9 
50κ Πεηαινχδα S1-S7 
100κ Πεηαινχδα S8 –S10 
150 κ Μηθηή Αηνκηθή SM1- SM6 (ΟΥΗ  
ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ) 
 
200κ Μηθηή Αηνκηθή SM7 –SM10 

S11 – S13 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ, 100κ, 400κ Διεχζεξν 
100κ Ύπηην 
100κ Πξφζζην 
100κ Πεηαινχδα 
200κ Μ. Αηνκηθή 
4 Υ50κ Διεχζεξν  
4Υ 100κ Διεχζεξν  
πκκεηέρνπλ καδί καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηηο 
ζθπηάιεο 
  

S14 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ, 100κ, 400κ Διεχζεξν 
100κ Ύπηην 
100κ Πξφζζην 
100κ Πεηαινχδα 
200κ Μ. Α. 
4Υ50 Διεχζεξν 
4Υ100 Διεχζεξν 
πκκεηέρνπλ καδί καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηηο 
ζθπηάιεο 
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Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Κύθινο 
S1 – S10 Μαζεηέο & 

Μαζήηξηεο 
50κ Διεχζεξν S1 –S10 
100κ Διεχζεξν S1 –S10 
200κ Διεχζεξν S1 – S5 
400κ Διεχζεξν S6 –S10 
50κ Ύπηην S1 – S5 
100κ Ύπηην S6 – S10 
50κ Πξφζζην SB1 – SB3 
100κ Πξφζζην  SB4 –SB9 
50κ Πεηαινχδα S1 – S7 
100κ Πεηαινχδα S8 – S10 
150κ Μ.Α. SM1 –SM4 (Δθηφο πεηαινχδαο) 
200κ Μ.Α SM5 –SM10 
4Υ50 Διεχζεξν 20 max 
4Υ100 Διεχζεξν 34 max 
4Υ50 Μηθηή 20 max 
4Υ100 Μηθηή 34 max 

S11 – S13 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ, 100κ,400κ Διεχζεξν 
100κ Ύπηην 
100κ Πξφζζην 
100κ Πεηαινχδα 
200κ Μ.Α.  
4Υ100 Διεχζεξν  49 max 
4Υ100 Μηθηή   49 max 

S14 Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ, 100κ, 400κ Διεχζεξν 
100κ Ύπηην 
100κ Πξφζζην 
100κ Πεηαινχδα 
200κ Μ.Α. 
4 Υ 100 Διεχζεξν 
4 Υ 100 Μηθηή 
 

 
Καλνληζκνί 

Οη Αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο 
Δπηηξνπήο Κνιχκβεζεο ηεο IPC (IPC – Swimming). 

1. Αγσλίζκαηα ηπθιψλ: επηηξέπνληαη βνεζνί πνπ ζα πξνεηδνπνηνχλ ηνλ 
θνιπκβεηή, φηαλ θηάλεη ζηε ζηξνθή κε έλα ειαθξφ θηχπεκα ζην 
θεθάιη. 

2. Αγσλίζκαηα θηλεηηθά αλαπήξσλ: 
 ε θάπνηεο θαηεγνξίεο επηηξέπεηαη ε βνήζεηα πξνο ηνλ αζιεηή λα 

κπεη θαη λα βγεη απφ ην λεξφ. 
 ηηο θαηεγνξίεο πνπ ε εθθίλεζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

πάλσ απφ ηνλ βαηήξα, ηφηε γίλεηαη κέζα απφ ην λεξφ είηε θαζηζηφο 
είηε δίπια απφ ηνλ βαηήξα εθθίλεζεο.  

 Ζ εθθίλεζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο κπνξεί λα γίλεη, αθνχ έλαο 
βνεζφο θξαηά ηα πφδηα ηνπ αζιεηή ζε επαθή κε ηνλ ηνίρν. 

 Οη αηηίεο αθχξσζεο ελφο αζιεηή γηα αληηθαλνληθή θνιχκβεζε 
(ψζεζε κε δχν πφδηα) ηξνπνπνηνχληαη αηνκηθά αλάινγα κε ηελ 
αλαπεξία θαη δειψλνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. 
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Γηαηηεηέο-Κξηηέο (Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή) 
Κάζε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ: 

 Αιπηάξρε ( 1 ), 
 Δθφξνπο ( 3 ) [ Κξηηψλ, Υξνλνκεηξψλ, Σάμεσο.], 
 Υξνλνκέηξεο ( 1 γηα θάζε δηαδξνκή ), 
 Κξηηέο ζηξνθψλ ( 1 γηα θάζε δχν δηαδξνκέο ), 
 Κξηηέο νξζήο θνιχκβεζεο ( 2 ), 
 Αθέηε ( 1 ), 
 Κξηηή αλάζρεζεο ( 1 ), 
 Κξηηή άθημεο ( 1 ), 
 Γξακκαηεία ( 2 ). 
 

6.2.4   Κνιύκβεζε (CISS) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

πκκεηέρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, νη νπνίνη βάζεη 
αθνπνγξάκκαηνο αληηκεησπίδνπλ απψιεηα αθνήο 55db ζην «θαιχηεξν» απηί 
(κε κέζν φξν αθνπζηηθήο απψιεηαο ζηηο ζπρλφηεηεο 500, 1000 θαη 2000 Hz) 

 
Αγσλίζκαηα 
 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Φχιν Αγψληζκα 

Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

25κ Διεχζεξν 
50κ Διεχζεξν 
25κ Ύπηην 
50κ Ύπηην 
25κ Πξφζζην 
50κ Πξφζζην 

 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ Κύθινο 

Φχιν Αγψληζκα 

Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ Διεχζεξν 
100κ Διεχζεξν 
200κ Διεχζεξν 
400κ Διεχζεξν 
50κ Ύπηην 
100κ Ύπηην 
50κ Πξφζζην 
100κ Πξφζζην 
50κ Πεηαινχδα 
100κ Πεηαινχδα 
200κ Μηθηή Αηνκηθή 
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Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Κύθινο 
Μαζεηέο & 
Μαζήηξηεο 

50κ Διεχζεξν 
100κ Διεχζεξν 
200κ Διεχζεξν 
400κ Διεχζεξν 
50κ Ύπηην 
100κ Ύπηην 
50κ Πξφζζην 
100κ Πξφζζην 
50κ Πεηαινχδα 
100κ Πεηαινχδα 
200κ Μ.Α  
4Υ100 Διεχζεξν 
4Υ100 Μηθηή 

 
Καλνληζκνί 

Οη Αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο 
Δπηηξνπήο Κνιχκβεζεο ηεο CISS. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο (Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή) 

Κάζε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ: 
 Αιπηάξρε (1), 
 Δθφξνπο (3) [Κξηηψλ, Υξνλνκεηξψλ, Σάμεσο], 
 Υξνλνκέηξεο (1 γηα θάζε δηαδξνκή), 
 Κξηηέο ζηξνθψλ (1 γηα θάζε δχν δηαδξνκέο), 
 Κξηηέο νξζήο θνιχκβεζεο (2), 
 Αθέηε (1), 
 Κξηηή αλάζρεζεο (1), 
 Κξηηή άθημεο (1), 
 Γξακκαηεία (2), 
 Γηεξκελείο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο (2). 
 

6.2.5. Μπόηζηα (CP-ISRA) 
Σν Μπφηζηα είλαη έλα αληαγσληζηηθφ άζιεκα, ην νπνίν δηεμάγεηαη 

κεηαμχ δχν αζιεηψλ, δεπγαξηψλ ή νκάδσλ ησλ ηξηψλ αηφκσλ έθαζηε. Σν 
Μπφηζηα απνηειεί άζιεκα γηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη κπτθή 
δπζηξνθία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην. Σν άζιεκα απαηηεί 
απηνζπγθέληξσζε, ζπληνληζκφ, δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ κπψλ, αθξίβεηα, 
νκαδηθφηεηα, ζπλεξγαζία θαη ζηξαηεγηθή.  

Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζε θιεηζηφ ρψξν, ζηνλ νπνίν ραξάζζνληαη 
εηδηθέο γξακκέο πνπ νξηνζεηνχλ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

ην Μπφηζηα κεηέρνπλ αζιεηέο κε βαξηάο κνξθήο εγθεθαιηθή 
παξάιπζε, ησλ θαηεγνξηψλ C1 θαη C2. Oη θαηεγνξίεο είλαη ηξεηο: 

 Class BC1: Βαξείεο ηεηξαπιεγίεο θαηεγνξηψλ C1 θαη C2-πνδηνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ βνεζφ. 

 Class BC2: Σεηξαπιεγίεο θαηεγνξίαο C2-ρεξηνχ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ βνεζφ. 

 Class BC3: Άιιεο βαξείεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο (φπσο κπτθή 
δπζηξνθία) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βνεζφ. 
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 Class BC4: Άιιεο βαξείεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο (φπσο κπτθή 
δπζηξνθία) πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ βνεζφ. 

πκκεηέρνπλ φιεο νη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 
 

Καλνληζκνί 
Ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Μπφηζηα ηεο CP – 

ISRA.  ηφρνο ησλ παηθηψλ είλαη λα πξνσζήζνπλ ηηο δεξκάηηλεο θφθθηλεο ή 
κπιε κπάιεο ηνπο, φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε κηα άζπξε κπάια-ζηφρν, 
πνπ θαιείηαη “jack”. Ζ ζεηξά ησλ παηθηψλ θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε. Ο αζιεηήο 
ή ε νκάδα πνπ θεξδίδεη ηελ θιήξσζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιέμεη αλ ζα 
αγσληζηεί κε ηηο θφθθηλεο ή ηηο κπιε κπάιεο.  

O πξψηνο γχξνο μεθηλάεη κε ηνλ παίθηε πνπ ζα παίμεη κε ηηο θφθθηλεο 
κπάιεο, ν νπνίνο ξίρλεη πξψηα ηελ άζπξε θαη ζηε ζπλέρεηα κηα θφθθηλε 
κπάια. Ζ πξνψζεζε ηεο κπάιαο κπνξεί λα γίλεη κε ην ρέξη, κε ην πφδη ή κε 
ηε βνήζεηα κηαο ζπζθεπήο, φηαλ νη παίθηεο παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιν 
θηλεηηθφ πεξηνξηζκφ ζηα άλσ θαη θάησ άθξα. ηε ζπλέρεηα νη αληίπαινη 
ξίρλνπλ ηηο κπάιεο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα θηάζνπλ ηε κπάια-ζηφρν. ην 
ηέινο θάζε γχξνπ κεηξψληαη απφ ην δηαηηεηή νη πην θνληηλέο πξνο ην ζηφρν 
απνζηάζεηο θαη ζπγθεληξψλεηαη ε βαζκνινγία γηα λα αλαδεηρζεί ν ληθεηήο. 

 
Αγσλίζκαηα 

 Αηνκηθφ ΒC1, BC2, BC3, BC4, 
 Οκαδηθφ BC1+BC2, 
 Εεπγάξηα BC3, BC4. 

 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

 Κξηηήο θεληξηθφο (1), 
 Υξνλνκέηξεο (1), 
 Γξακκαηεία (1). 

 
6.2.6.  Σδνύλην (IBSA) 
 
Καηεγνξηνπνίεζε 

ην Judo κεηέρνπλ κφλν ηπθινί αζιεηέο ησλ Kαηεγνξηψλ B1, B2 θαη 
B3. 

πκκεηέρνπλ φιεο νη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 
 
Καλνληζκνί 

πκκεηέρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο κε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα 
φξαζεο. Ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ηνπ Σδνχλην θαη 
ηεο Δπηηξνπήο Σδνχλην ηεο IBSA. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη πξέπεη λα 
ππάξρεη ζπλερήο επαθή κε ηνλ αληίπαιν αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηνπ 
αγψλα. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ ηνπο 
βάξνο. 
 
Γηαηηεηέο-Κξηηέο 

 Κεληξηθνί (3), 
 Υξνλνκέηξεο (1), 
 Γξακκαηεία (1). 
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7. Γηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθνύο αγώλεο  
 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή καζεηψλ ή καζεηξηψλ ζε ζρνιηθνχο αγψλεο είλαη 
απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

7.1 Μαζεηηθή αζιεηηθή ηαπηόηεηα 

ε θάζε αζιεηηθή καζεηηθή ηαπηφηεηα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο 
ηνπ ζρνιείνπ, λα έρεη επηθνιιεζεί πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ καζεηή ή ηεο 
καζήηξηαο θαη λα αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία, ην άζιεκα-
αγψληζκα θαη ε ηαμηλφκεζε. Ζ ηαπηφηεηα ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ 
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

ηελ αζιεηηθή καζεηηθή ηαπηφηεηα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ηαηξνχ 
φηη ν καζεηήο - αζιεηήο δελ παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο πνπ λα 
κελ ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο.  Ζ ηαηξηθή βεβαίσζε κπνξεί 
λα είλαη απφ ρνιηθφ Ηαηξφ, Ηαηξφ ηνπ Δ..Τ., Ηαηξφ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα, 
Αγξνηηθφ Ηαηξφ, ή θαη ηδηψηε Ηαηξφ. Ζ ηαηξηθή βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη 
εκεξνκελία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην εμάκελν απφ ηελ εκέξα ηνπ αγψλα.  

 

 
Σίηινο 
ρνιείνπ       

 ΜΑΘΗΣΙΚΗ-ΑΘΛΗΣΙΚΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  

    Δπψλπκν   

      Όλνκα     

      Όλνκα Παηέξα   

            Θέζε  Όλνκα Μεηέξαο     

 Φσηνγξαθίαο  Έηνο Γελλήζεσο     

      Σάμε   

      Αξηζκφο Μεηξψνπ     

      Άζιεκα   

         

    Αγψληζκα   

         

    Σαμηλφκεζε    

         

   ………………………………………………….. 20 …... 

  Ο Καζεγεηήο Φ. Α.  Ο Γηεπζπληήο   

         

         

         

 ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΔΒΑΙΩΗ   

 
Ο παξαπάλσ καζεηήο - αζιεηήο δελ παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο πνπ λα 

κελ ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζε ζρνιηθνχο αγψλεο   

 ………………………………………………….. 20 …...   

    Ο Ηαηξφο     
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7.2     Καηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζρνιείνπ γηα αηνκηθά αζιήκαηα  

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο αλαγξάθνληαη  ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ 
καζεηψλ, ην αγψληζκα, ε ηαμηλφκεζε θαη ν ζπλνδφο θαζεγεηήο. Οη 
θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Οη θαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηηο 
Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο ησλ αγψλσλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε 
ησλ αγψλσλ, ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πηλάθηα. ε φιεο ηηο εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα θαζπζηεξήζεη ε απνζηνιή, αιιά γηα λα 
γίλνπλ δεθηέο νη ζπκκεηνρέο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κεηαμχ 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ρνιείνπ. Οη καζεηηθέο - αζιεηηθέο ηαπηφηεηεο παξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην 
Έθνξν πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγσλίζκαηνο θαη παξαιακβάλνληαη κεηά 
ηε ιήμε ηνπ αγσλίζκαηνο. Οη θαηαζηάζεηο ζπκκεηνρήο παξακέλνπλ ζηελ 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη δηαηεξνχληαη καδί κε ηα πξσηφηππα ησλ 
πηλαθίσλ ησλ αγσληζκάησλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία ηξηεηία. 
 

 
Σίηινο 

ρνιείνπ        

  ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Σ    

          

α/α Δπψλπκν Όλνκα Όλνκα Όλνκα Έηνο Αξηζκφο Σάμε Αγψληζκα  Σαμηλφκεζε 

      Παηέξα Μεηέξαο Γελλήζεσο Μεηξψνπ       

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

πλνδφο Καζεγεηήο νξίδεηαη 
……… 
 
 
 
   

 
………………………………… 20 ….. 
 
       Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 
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7.3     Καηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζρνιείνπ γηα νκαδηθά αζιήκαηα 

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο αλαγξάθνληαη  ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία ησλ 
καζεηψλ, ην άζιεκα, ε ηαμηλφκεζε θαη ν ζπλνδφο θαζεγεηήο. Οη 
θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Οη θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ 
Γξακκαηεία ηνπ αγψλα είθνζη ιεπηά (20΄) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην θχιιν αγψλα, ελψ ζηνπο αγψλεο Β΄ 
(ηειηθήο) Φάζεο παξαδίδνληαη ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ Αγψλσλ 
θαηά ηελ Σερληθή χζθεςε, πξηλ απφ ηελ θιήξσζε ησλ αγψλσλ.  
 

 
Σίηινο 

ρνιείνπ        

  ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Σ    

          

α/α Δπψλπκν Όλνκα Όλνκα Όλνκα Έηνο Αξηζκφο Σάμε Άζιεκα   Σαμηλφκεζε 

      Παηέξα Μεηέξαο Γελλήζεσο Μεηξψνπ      

                   

                    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

πλνδφο Καζεγεηήο νξίδεηαη 
……… 
 
 
 
   

 
………………………………… 20 ….. 
 
       Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 
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7.4     Καηάζηαζε ζπκκεηνρήο γηα αηνκηθά αζιήκαηα Β΄ θάζεο   

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο αλαγξάθνληαη  ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία ησλ 
καζεηψλ, ε ηαμηλφκεζε ην αγψληζκα, ε επίδνζε θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο. 
Οη θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 

Οη θαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηηο 
Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο ησλ αγψλσλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε 
ησλ αγψλσλ, ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πηλάθηα. ε φιεο ηηο εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα θαζπζηεξήζεη ε απνζηνιή, αιιά γηα λα 
γίλνπλ δεθηέο ζπκκεηνρέο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κεηαμχ 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 
Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο. Οη καζεηηθέο - αζιεηηθέο ηαπηφηεηεο 
παξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην Έθνξν πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγσλίζκαηνο 
θαη παξαιακβάλνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγσλίζκαηνο. Οη θαηαζηάζεηο 
ζπκκεηνρήο παξακέλνπλ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη δηαηεξνχληαη καδί 
κε ηα πξσηφηππα ησλ πηλαθίσλ ησλ αγσληζκάησλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία 
ηξηεηία. 

 
 
Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο      

                               ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Σ   

        

α/α Δπψλπκν Όλνκα Παηέξα Έηνο ρνιείν Αξ. Μ. Σαμηλφκεζε Αγψληζκα 

  Όλνκα Όλνκα Μεηέξαο Γελλήζεσο πνπ θνηηά Σάμε   Δπίδνζε  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

        

 
πλνδνί Καζεγεηέο νξίδνληαη…… 
  ………………………………… 20 ….. 

       Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο 
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8. πλνδνί ζρνιηθώλ αγώλσλ 
 
8.1  Σελ θάζε ζρνιηθή νκάδα ζηα νκαδηθά αζιήκαηα, ζηελ θάζε θάζε, 
ζπλνδεχεη θαζεγεηήο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν θαη 
νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ησλ 
θαζεγεηψλ Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί : 

1. Να νξίζεη θαζεγεηή άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν. 
2. ε πεξίπησζε πνπ θαλείο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δε δέρεηαη 

λα ζπλνδεχζεη ηελ νκάδα, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
λα νξίζεη ζπλνδφ πνπ λα ππεξεηεί ζε άιιν ζρνιείν ηεο Γηεχζπλζεο 
(Γεπηεξνβάζκηαο ή Πξσηνβάζκηαο αλαιφγσο).   

3. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη πάιη ππάξρεη αδπλακία γηα εμεχξεζε 
ζπλνδνχ, ηελ νκάδα κπνξεί λα ζπλνδεχζεη γνλέαο ή θεδεκφλαο πνπ 
ζα νξηζζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ παξά ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο δε βξεζεί ιχζε, ε 
νκάδα δελ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ζηνλ εηδηθφ ρψξν γηα ηνπο 

αλαπιεξσκαηηθνχο παίθηεο, σο πξνπνλεηήο κπνξεί λα επξίζθεηαη κφλν 
ζπλνδφο πνπ είλαη θαζεγεηήο ηνπ ζρνιείνπ ή έρεη νξηζζεί απφ ηελ Ο.Δ..Α. 
Δ.Α.  Μφλν ζε αγψλα ηεο Β΄ Φάζεο, εθηφο απφ ηνλ πξνπνλεηή, κπνξεί λα 
επξίζθεηαη θαη δεχηεξν άηνκν, κέινο ηεο Ο.Δ..Α. Δ.Α. πνπ ζπκκεηέρεη σο 
Αξρεγφο ηεο απνζηνιήο. 
 
8.2   ηα αηνκηθά αζιήκαηα ν αξηζκφο ησλ ζπλνδψλ είλαη έλαο ζπλνδφο 
αλά έμη (6) καζεηέο.   

1. Σελ θάζε ζρνιηθή νκάδα ζηα αηνκηθά αζιήκαηα ζηελ Α΄ Φάζε 
ζπλνδεχνπλ θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο ή δάζθαινη πνπ 
ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν θαη νξίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή. ε 
πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 
ζρνιείνπ, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα νξίζεη άιια πξφζσπα, φπσο 
θαζεγεηή άιιεο εηδηθφηεηαο ή κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ 
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. 

2. ηνπο αγψλεο αηνκηθψλ αζιεκάησλ Β΄ Φάζεο ηνπο ζπλνδνχο νξίδεη 
ε Ο.Δ..Α. Δ.Α. απφ ηνπο θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ 
ππεξεηνχλ ζηε Γηεχζπλζε. ηελ απνζηνιή ηεο θάζε Γηεχζπλζεο 
πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο (1) Αξρεγφο ηεο απνζηνιήο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κφλν έλαο ζπλνδφο ζα πξέπεη αξρεγφο θαη 
ζπλνδφο λα είλαη δηαθνξεηηθνχ θχινπ, εθηφο αλ ε απνζηνιή 
απαξηίδεηαη κφλν απφ αγφξηα ή κφλν απφ θνξίηζηα πνπ ζηελ 
πεξίπησζε απηή ζα είλαη άλδξαο ζπλνδφο γηα αγφξηα ή γπλαίθα 
ζπλνδφο γηα θνξίηζηα.   

 
8.3   Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο ή δάζθαινη είλαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία. 
Όια ηα κέιε ησλ Αγσλνδηθψλ Δπηηξνπψλ (δηαηηεηέο, θξηηέο θαη 
γξακκαηεία), εθφζνλ έρνπλ ηελ Γεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα είλαη ζε 
δηαηεηαγκέλε ππεξεζία.   
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9. Δηδηθέο δηαηάμεηο   
 
9.1 Γηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ή αλαγξαθή νλφκαηνο             
αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ ζηηο εκθαλίζεηο [θαλέια θαη θφξκα] αζιεηψλ 
απαγνξεχεηαη. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ν αζιεηήο ππνρξενχηαη ζε αιιαγή 
ηεο εκθάληζεο ή επηθάιπςε ηεο δηαθήκηζεο ή ηνπ νλφκαηνο ηνπ αζιεηηθνχ 
ζπιιφγνπ. ε άιιε πεξίπησζε δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ 
αγψλα. 

1. Ζ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ή ζήκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε θάζε 
αζιεηηθφ είδνο δελ ζεσξείηαη δηαθήκηζε εθφζνλ είλαη, ζχκθσλα κε 
ηνλ θαλφλα 61 ηνπ Οιπκπηαθνχ Υάξηε, κέρξη 9 ηεηξαγσληθά 
εθαηνζηά. 

2. Ζ απεηθφληζε ηνπ ζήκαηνο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κέζα ζην 
πεξίγξακκα ηνπ αξηζκνχ παίθηε ζην πίζσ κέξνο ηεο θαλέιαο δελ 
ζεσξείηαη δηαθήκηζε. 

3. Αξκφδηνο γηα έιεγρν είλαη ν εθπξφζσπνο ηεο Οξγαλσηηθήο 
Δπηηξνπήο ησλ αγψλσλ θαη ζε απνπζία ηνπ ν Έθνξνο ηνπ 
αγσλίζκαηνο ή ν Α' Γηαηηεηήο ηνπ αγψλα. ηελ απφθαζή ηνπο δελ 
κπνξεί λα γίλεη έλζηαζε. 

 
9.2  Οη Ο.Δ..Α Δ.Α. έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ έιεγρν ρξήζεο 
αλαβνιηθψλ νπζηψλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
 
9.3   πκκεηνρή αζιεηή ζε αγψλα ελλνείηαη φηη ν αζιεηήο έιαβε κέξνο ζηνλ 
αγψλα θαη φρη ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζην θχιιν αγψλα.  
 
9.4  Ζ  αλαθήξπμε  Παλειιεληνληθψλ  γίλεηαη  απφ  ηελ  Κεληξηθή 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Παλειιεληνλίθεο αλαθεξχζζνληαη: 

1. ηα αηνκηθά αγσλίζκαηα αλαθεξχζζνληαη 1νο, 2νο θαη 3νο 
Παλειιεληνλίθεο νη 1νο, 2νο θαη 3νο ληθεηήο ζην θάζε αγψληζκα  

2. ηα νκαδηθά αζιήκαηα αλαθεξχζζνληαη Παλειιεληνλίθεο νη αζιεηέο, 
καζεηέο - καζήηξηεο πνπ ε νκάδα ηνπο θαηέθηεζε ζηε Β΄ Φάζε ησλ 
ζρνιηθψλ αγψλσλ ηελ πξψηε ζέζε. 

3. Οκνίσο ζηα νκαδηθά αζιήκαηα αλαθεξχζζνληαη δεχηεξνη θαη ηξίηνη 
Παλειιεληνλίθεο νη αζιεηέο, καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ε νκάδα 
ηνπο θαηέθηεζε ηελ δεχηεξε ή ηξίηε λίθε αληίζηνηρα ζηε Β΄ Φάζε ησλ 
ζρνιηθψλ αγψλσλ.  

9.5   ε  πεξίπησζε  πνπ  θάηη  δελ  πξνβιέπεηαη  ζηνπο  επίζεκνπο 
θαλνληζκνχο ησλ αζιεκάησλ, ηνπο θαλνληζκνχο πξσηαζιεκάησλ ησλ 
Οκνζπνλδηψλ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ.  αξκφδηα 
γηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
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10. Πνηλέο  
 
10.1   ε αηνκηθά αγσλίζκαηα 

1. ηελ πεξίπησζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ή ρξήζεο 
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (Dopping) ζε νπνηαδήπνηε θάζε ν αζιεηήο 
καζεηήο - καζήηξηα αθπξψλεηαη θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ν επφκελνο 
αζιεηήο. ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ 
νπζηψλ (Dopping), ν αζιεηήο καζεηήο – αζιήηξηα καζήηξηα 
απνθιείεηαη επηπιένλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο γηα φζα ρξφληα 
είλαη καζεηήο - καζήηξηα, αλαθέξεηαη δε ζηελ νηθεία Οκνζπνλδία θαη 
ζηελ Δπηηξνπή Φηιάζινπ Ηδηφηεηνο. 

2. ε πεξίπησζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο, αξκφδηα γηα λα 
απνθαζίζεη είλαη ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή. Ζ επηβιεζείζα πνηλή 
επηθπξψλεηαη απφ ηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α.  

10.2   ε νκαδηθά αζιήκαηα 

1. Μαζεηήο αζιεηήο – καζήηξηα αζιήηξηα πνπ ζα απνβιεζεί απφ 
αγψλα γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε νπνηαδήπνηε θάζε, 
απνθιείεηαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο φρη κφλν ηνπ 
αζιήκαηνο πνπ απεβιήζε, αιιά απφ φινπο ηνπο αγψλεο νκαδηθψλ 
ή αηνκηθψλ αζιεκάησλ θαηά ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά. 

2. Μαζεηήο αζιεηήο – καζήηξηα αζιήηξηα πνπ ζα απνβιεζεί απφ 
αγψλα γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη ε 
πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο είλαη 
απφ πέληε (5) αγσληζηηθέο θαη άλσ, απνθιείεηαη απφ φινπο ηνπο 
ζρνιηθνχο αγψλεο γηα φζα ρξφληα είλαη αθφκε καζεηήο. 

3. Μαζεηήο αζιεηήο – καζήηξηα αζιήηξηα πνπ ζα απνβιεζεί απφ 
αγψλα γηα θάζε άιιε αηηία (ζθιεξφ παηρλίδη θ.ιπ.), ηηκσξείηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο θαη επαλέξρεηαη κεηά 
ηελ έθηηζε ηεο πξνβιεπφκελεο πνηλήο. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο αζιεηή ζε νπνηνδήπνηε 
νκαδηθφ άζιεκα ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
αλαθεξχρηεθε πξσηαζιήηξηα αθαηξείηαη ν ηίηινο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο – καζήηξηα έρεη θάλεη ρξήζε 
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (Dopping) ζε νπνηνδήπνηε νκαδηθφ 
άζιεκα, απνθιείεηαη απφ ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο γηα φζα ρξφληα 
είλαη αθφκε καζεηήο - καζήηξηα, αλαθέξεηαη δε ζηελ νηθεία 
Οκνζπνλδία θαη ζηελ Δπηηξνπή Φηιάζινπ Ηδηφηεηνο.   

6. ε πεξίπησζε επεηζνδίσλ απφ καζεηέο αζιεηέο - καζήηξηεο 
αζιήηξηεο ή αθφκε θαη απφ θηιάζινπο, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή θαη 
κεηά ηνλ αγψλα ζε νπνηαδήπνηε θάζε, ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. έρεη ην 
δηθαίσκα, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ηνπ αγψλα 
Ο.Δ..Α. Δ.Α., λα επηβάιεη ηνλ απνθιεηζκφ αζιεηή, νκάδαο, αιιά 
θαη ζρνιείνπ. 

7. Ζ δηθαηνδνζία επηβνιήο απνθιεηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν 
πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ είλαη γηα ηηο Ο.Δ..Α. Δ.Α. δχν (2) 
ζρνιηθά ρξφληα θαη γηα ηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. ηξία (3) ζρνιηθά ρξφληα. 
Χο πξψηνο ζρνιηθφο ρξφλνο ινγίδεηαη ν δηαλπφκελνο. 
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8. Γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πξσηαζιήκαηνο ηεο 
αληίζηνηρεο Οκνζπνλδίαο. 

9. Έθεζε θαηά επηβιεζείζεο πνηλήο απνθιεηζκνχ αζιεηή, νκάδαο, 
ζρνιείνπ απφ Ο.Δ..Α. Δ.Α., κπνξνχλ νη ηηκσξνχκελνη λα αζθήζνπλ 
ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α., κέζα ζε απνθιεηζηηθφ δηάζηεκα ελφο κελφο 
απφ ηελ εκέξα πνπ αλαθνηλψζεθε ε πνηλή, ρσξίο ε έθεζε λα έρεη 
αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. 

10. Ζ θάζε Ο.Δ..Α. Δ.Α. έρεη ηελ επζχλε λα θξαηά πνηλνιφγην αζιεηψλ 
φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ λνκνχ κέρξη θαη ηελ ηειηθή Παλειιήληα θάζε 
θαη λα ελεκεξψλεη ηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. γηα θάζε πνηλή πέξαλ ηνπ 
έηνπο πνπ επηβάιεη ζηνλ λνκφ ηεο. 
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11. Δλζηάζεηο 
 
11.1   ε αηνκηθά αγσλίζκαηα 

Δλζηάζεηο ζε αηνκηθά αζιήκαηα ππνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ θάζε αζιήκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί Διιαλφδηθνο Δπηηξνπή, 
ελζηάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ επηηξνπή απηή εθδηθάδνληαη απφ ηελ 
δηνξγαλψηξηα Ο.Δ..Α. Δ.Α. 

Έθεζε θαηά απφθαζεο Ο.Δ..Α. Δ.Α. κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε 
πεξίπησζε εθδίθαζεο έλζηαζεο αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, θαη 
ππνβάιιεηαη ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. ην αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ηεο Ο.Δ..Α. Δ.Α. Κάζε 
έγγξαθε Έλζηαζε ή Έθεζε ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν 20 € (έληππν 
ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία), άιισο δελ γίλεηαη δεθηή γηα εμέηαζε. 

Σν παξάβνιν (έληππν) πνπ θαηαηίζεηαη κε θάζε έλζηαζε ή έθεζε 
παξακέλεη ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ ηειηθή εθδίθαζε 
ηεο ππφζεζεο.  Δθφζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη 
ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ζηνλ θαηαζέηε.  Οκνίσο επηζηξέθεηαη 
εθφζνλ γίλεη ζηελ ζπλέρεηα δεθηή ε ηπρφλ ππνβιεζείζα έθεζε.  ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε απνξξηθζεί θαη ζηελ ζπλέρεηα απνξξηθζεί θαη 
πηζαλή έθεζε, ηα δχν παξάβνια (έλζηαζεο θαη έθεζεο) ζπκπιεξψλνληαη 
θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ θαηαζέηε θσηνηππίεο νινθιήξσλ ησλ παξαβφισλ 
ζπκπιεξσκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία θαη ηα απνθφκκαηα απηψλ. 

11.2 ε νκαδηθά αζιήκαηα 

Δλζηάζεηο πνπ αθνξνχλ παξάβαζε ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ, 
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ πξψηε δηαθνπή ηνπ αγψλα ή αξγφηεξα, 
ππνρξεσηηθά φκσο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θχιινπ αγψλα απφ ηνλ 
δηαηηεηή ή ηνλ Α΄ δηαηηεηή. Γηα λα εθδηθαζηνχλ ζα πξέπεη: 

1. Να αλαγξαθεί ε έλζηαζε ζην θχιιν αγψλα θαη λα ππνγξαθεί απφ 
ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ή ην ζπλνδφ θαζεγεηή. Αθνινπζείηαη ε 
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο, αλ 
ν δηαηηεηήο ή άιινη παξάγνληεο ηνπ αγψλα, πξέπεη λα απαληήζνπλ 
ζπλνπηηθά επί ηνπ θχιινπ αγψλα.   

2. Γηα αγψλεο Α΄ Φάζεο λα ππνζηεξηρηεί ε έλζηαζε κε έγγξαθν ηνπ 
ζρνιείνπ πξνο ηελ Ο.Δ..Α. Δ.Α. πνπ δηνξγάλσζε ηνλ αγψλα εληφο 
δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αλεμάξηεηα απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πξνβιέπεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο αληίζηνηρεο αζιεηηθήο 
νκνζπνλδίαο.  πλππνβάιιεηαη παξάβνιν έληππν 20 € (έληππν 
ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία).   

3. Γηα αγψλεο Β΄ Φάζεο λα ππνζηεξηρζεί ε έλζηαζε κε έγγξαθν πνπ 
ζα ππνγξάθνπλ ν ζπλνδφο θαζεγεηήο θαη ν αξρεγφο ηεο νκάδαο 
πξνο ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ησλ αγψλσλ ή ηελ δηνξγαλψηξηα 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ αγψλα.  
πλππνβάιιεηαη παξάβνιν έληππν 20 € (έληππν ρσξίο λα 
ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία). 
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Δλζηάζεηο πνπ αθνξνχλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, κπνξνχλ λα 
γίλνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγψλα, ππνρξεσηηθά φκσο πξηλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ θχιινπ αγψλα απφ ην δηαηηεηή ή ηνλ Α΄ δηαηηεηή. Γηα λα 
εθδηθαζηνχλ ζα πξέπεη: 

1. Να αλαγξαθεί ε έλζηαζε ζην θχιιν αγψλα θαη λα ππνγξαθεί απφ 
ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ή ην ζπλνδφ θαζεγεηή.  Πξέπεη λα 
αλαθεξζεί ζπγθεθξηκέλνο αζιεηήο ή ζπγθεθξηκέλνη αζιεηέο γηα ηνπο 
νπνίνπο γίλεηαη ε έλζηαζε.  Αφξηζηεο ελζηάζεηο γηα αληηθαλνληθή 
ζπκκεηνρή αζιεηψλ ή γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 
αζιεηψλ ηεο αληηπάινπ νκάδαο δελ γίλνληαη δεθηέο.  Γελ απαηηείηαη 
θακία παξαηήξεζε απφ ηνλ δηαηηεηή ή άιινλ παξάγνληα ηνπ αγψλα 
επί ηνπ θχιινπ αγψλα.  

2. Γηα αγψλεο Α΄ Φάζεο, λα ππνζηεξηρηεί ε έλζηαζε κε έγγξαθν ηνπ 
ζρνιείνπ πξνο ηελ Ο.Δ..Α. Δ.Α. πνπ δηνξγάλσζε ηνλ αγψλα εληφο 
δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αλεμάξηεηα απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πξνβιέπεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο αληίζηνηρεο αζιεηηθήο 
νκνζπνλδίαο.  πλππνβάιιεηαη παξάβνιν έληππν 20 € (έληππν 
ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία).   

3. Γηα αγψλεο Β΄ Φάζεο λα ππνζηεξηρζεί ε έλζηαζε κε έγγξαθν πνπ 
ζα ππνγξάθνπλ ν ζπλνδφο θαζεγεηήο θαη ν αξρεγφο ηεο νκάδαο 
πξνο ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ησλ αγψλσλ ή ηελ δηνξγαλψηξηα 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ αγψλα.  
πλππνβάιιεηαη παξάβνιν 20 € (έληππν ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ 
ηα ζηνηρεία).   

4. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη 
ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθαλνληθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο αζιεηή ή 
αζιεηψλ.   
Δλζηάζεηο πνπ αθνξνχλ πιαζηνπξνζσπία, κπνξνχλ λα γίλνπλ ηελ 

ζηηγκή, ηελ νπνία ν αζιεηήο πνπ θαηεγνξείηαη γηα πιαζηνπξνζσπία 
κπαίλεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα λα αγσληζηεί ή φηαλ απηή γίλεη 
αληηιεπηή. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη έιεγρνο ηνπ αζιεηή κε ηελ 
θσηνγξαθία ηεο καζεηηθήο - αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θσηνηππίαο ηεο 
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.  ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί δηαθνξά, 
θαηάζρνληαη ε καζεηηθή – αζιεηηθή ηαπηφηεηα θαη ην ζέκα παξαπέκπεηαη 
ζηελ δηνξγαλψηξηα Ο.Δ..Α. Δ.Α.  

Όιεο νη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα ηνπ αγψλα 
Ο.Δ..Α. Δ.Α. ή ηελ νξηζκέλε απφ απηήλ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.  Αλ 
έλζηαζε δελ ππνζηεξηρζεί κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά πεξηζψξηα ή 
δελ θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ παξάβνιν, ε έλζηαζε δελ εθδηθάδεηαη αιιά 
απνξξίπηεηαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο. 

Έθεζε γηα εθδηθαζζείζα έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. 
ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
ηεο Ο.Δ..Α. Δ.Α. γηα ηελ έλζηαζε. Γηα ελζηάζεηο πνπ δελ εθδηθάζζεθαλ ζε 
πξψην βαζκφ θαη απνξξίθζεθαλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε 
ππνβνιή Έθεζεο θαη αλ ππνβιεζεί δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη γηα 
ηππηθνχο ιφγνπο.  Με θάζε έθεζε θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 20 € (έληππν 
ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία). 
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Σν παξάβνιν (έληππν) πνπ θαηαηίζεηαη κε θάζε έλζηαζε ή έθεζε, 
παξακέλεη ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ ηειηθή εθδίθαζε 
ηεο ππφζεζεο.  Δθφζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη, 
ρσξίο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ζην ζρνιείν πνπ ην θαηέζεζε.  
Οκνίσο επηζηξέθεηαη, εθφζνλ γίλεη ζηελ ζπλέρεηα δεθηή ε ηπρφλ 
ππνβιεζείζα έθεζε.  ηελ πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε απνξξηθζεί θαη ζηελ 
ζπλέρεηα απνξξηθζεί θαη πηζαλή έθεζε, ηα δχν παξάβνια (έλζηαζεο θαη 
έθεζεο) ζπκπιεξψλνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζην ζρνιείν πνπ ηα θαηέζεζε 
θσηνηππία νινθιήξσλ ησλ παξαβφισλ ζπκπιεξσκέλσλ κε φια ηα 
ζηνηρεία θαη ηα απνθφκκαηα απηψλ. 

Δλζηάζεηο ή εθέζεηο θαηεπζείαλ ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α., ρσξίο λα έρεη 
αθνινπζεζεί ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ή κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο έθεζεο, απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο.  Οη ελζηάζεηο ή 
εθέζεηο απηέο εμεηάδνληαη απφ ηελ Κ.Ο.Δ..Α Δ.Α. κφλν ζαλ θαηαγγειίεο.  
Αλ νη θαηαγγειίεο απνδεηρζνχλ βάζηκεο θαη πξνθχπηνπλ ζηνηρεία γηα 
εζθεκκέλεο ελέξγεηεο θπζηθψλ πξνζψπσλ  εκπιεθνκέλσλ ζηελ ππφζεζε 
πνπ λα ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο 
δηαβηβάδεηαη ζηνλ Γηνηθεηηθφ Πξντζηάκελν ησλ πξνζψπσλ απηψλ γηα 
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο.  Σν απνηέιεζκα ηνπ αγψλα δελ 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. 
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12. Σαμηλνκήζεηο 
 

Σνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηψβξην νη ηαμηλνκεηέο επηζθέπηνληαη ηηο 
λνκαξρίεο ηεο ρψξαο κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο 
Αγσγήο ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηα ηελ ηαμηλφκεζε 
φισλ ησλ αζιεηψλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο.   
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13. Λνηπέο δηαηάμεηο  
 
13.1   Πεηζαξρηθέο πνηλέο 
ε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Ο.Δ..Α. Δ.Α., θαηά ηελ 
εθδίθαζε έλζηαζεο ή κεηά απφ θαηαγγειία, ζηνηρεία γηα εζθεκκέλεο 
ελέξγεηεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ λα ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά 
παξαπηψκαηα, εθφζνλ ηα ζηνηρεία ή νη θαηαγγειίεο αθνξνχλ ζε αγψλα Α΄ 
Φάζεο, δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο ζηνλ αξκφδην Γηεπζπληή 
Δθπαίδεπζεο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. 

Δθφζνλ ηα ζηνηρεία ή νη θαηαγγειίεο αθνξνχλ αγψλα Β΄ Φάζεο,                
ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο δηαβηβάδεηαη ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α., γηα λα εμεηάζεη 
ηελ ππφζεζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζηνηρεία πνπ λα 
ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. νθείιεη λα 
δηαβηβάζεη ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο ζην Γηνηθεηηθφ Πξντζηάκελν ησλ 
πξνζψπσλ απηψλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. 

Καηαγγειίεο γηα εζθεκκέλεο ελέξγεηεο θπζηθψλ πξνζψπσλ  πνπ λα 
ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ Κ.Ο.Δ..Α. 
Δ.Α. νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή αζρέησο απφ ην πφηε έγηλαλ νη ελέξγεηεο 
πνπ πηζαλφλ ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

Οη θαηαγγειίεο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη έγγξαθεο, 
ηεθκεξησκέλεο θαη λα πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ λα έρνπλ άκεζε ζρέζε 
κε ηελ ππφζεζε θαη λα έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. 

13.2   Μεηαθηλήζεηο αζιεηηθώλ νκάδσλ 

Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο φισλ ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη απνζηνιψλ, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ γηα ζρνιηθέο 
εθδξνκέο. 

13.3 Αλαβνιέο αγώλσλ 

ε πεξίπησζε πνπ κε εληνιή Ννκάξρε ηα ζρνιεία θάπνηνπ λνκνχ 
παξακείλνπλ θιεηζηά ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ή γηα άιινπο 
ιφγνπο νη πξνγξακκαηηζκέλνη αγψλεο Α΄ Φάζεο αλαβάιινληαη.   

Οκνίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κία νκάδα αδπλαηεί λα κεηαβεί ζηνλ 
ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ιφγσ ζπγθνηλσληαθψλ δπζρεξεηψλ ν αγψλαο 
αλαβάιιεηαη.  ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ελεκεξψζεθε ην Γξαθείν Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη έρεη ζπκπιεξσζεί θχιιν αγψλα ζην νπνίν ε νκάδα πνπ δελ 
πξνζήιζε κεδελίδεηαη, εθφζνλ ε κεδεληζκέλε νκάδα πξνζθνκίζεη 
βεβαίσζε Σξνραίαο φηη ν δξφκνο ήηαλ θιεηζηφο ή Ληκελαξρείνπ φηη ην 
δξνκνιφγην δελ εθηειέζηεθε ή αληίζηνηρε βεβαίσζε, ζε θάζε πεξίπησζε ην 
θχιιν αγψλα πνπ ζπκπιεξψζεθε αθπξψλεηαη θαη ν αγψλαο 
επαλαιακβάλεηαη.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη αγψλεο, παξ’ φιε ηελ απαγφξεπζε, 
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ άγλνηα ηεο απαγφξεπζεο ή άιινπο ιφγνπο, ην 
απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ απηψλ, εθφζνλ έιεμαλ θαλνληθά είλαη ηζρπξφ θαη 
δελ αθπξψλνληαη. 
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13.4 Δπνπηεία ζρνιηθώλ αγώλσλ 

Ο Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. αζθνχλ 
επνπηεία ζηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο φισλ ησλ θάζεσλ ζε φιε ηελ ρψξα.  Ζ 
κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο γηα ηελ επνπηεία ζρνιηθψλ αγψλσλ γίλεηαη κεηά 
απφ Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. 

Οη ρνιηθνί χκβνπινη Φπζηθήο Αγσγήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο αζθνχλ 
επνπηεία ζηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο ησλ λνκψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

Ο Πξφεδξνο θαη νη Αληηπξφεδξνη ησλ Ο.Δ..Α. Δ.Α. αζθνχλ 
επνπηεία ζηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Ο.Δ..Α. Δ.Α. ζηελ 
νπνία αλήθνπλ.  
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14. Σειεπηαία δηάηαμε 

ε  πεξίπησζε πνπ θάηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Απφθαζε απηή, 
αξκφδηα είλαη λα απνθαζίζεη ε Κ.Ο.Δ..Α. Δ.Α. θαη λα ππνβάιεη ζρέδην 
ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο Απφθαζεο ζηνλ αξκφδην Τθππνπξγφ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
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