
 

 

 

 

Αξ.Φαθ.70/1c/2017                                                        Λεπθωζία, 19 Θαλνπαξίνπ 2017 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

99νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΩΝ  

ΚΑΙ 

61νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 

ΜΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ/ΛΔΤΚΩΙΑ/12 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017 

 

Η ΚΟΕΑ πξνθεξύζζεη ην 99ν Παγθύπξην Πξωηάζιεκα Αλδξώλ θαη ην 61ν Παγθύπξην 

Πξωηάζιεκα Γπλαηθώλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζην ΣΘΡΕΘΟ ΣΑΔΘΟ ζηε Λεκεζό  ζηηο 17 

– 18 Θνπλίνπ 2017. 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

ηνπο αγώλεο δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη αζιεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηα Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο.  Κάζε Γπκλαζηηθόο ύιινγνο δηθαηνύηαη λα ιάβεη κέξνο 

κε απεξηόξηζην αξηζκό αζιεηώλ. 

 

Με βάζε ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ πεξηιακβάλεηαη 

ζην πξόγξακκα  ηωλ Παγθππξίωλ Πξωηαζιεκάηωλ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ, ν 

ΜΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ηόζν ζηελ θαηεγνξία Γπλαηθώλ όζν θαη ζηελ θαηεγνξία 

Αλδξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηωλ αληίζηνηρωλ 

Παγθππξίωλ Πξωηαζιεκάηωλ.  O ΜΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ζα δηεμαρζεί ζηε 

Λεπθωζία ζηηο 12 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017 θαη ηελ επζύλε δηνξγάλωζεο ζα έρεη ν 

ΓΠ .  Σν αγώληζκα είλαη αλνηθηό γηα ζπκκεηνρή θαη ζε αλεμάξηεηνπο αζιεηέο-

ηξηεο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα ηεο ΚΟΔΑ. 

 

ύκθωλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρύνπλ, νη αζιεηέο-ηξηεο έρνπλ δηθαίωκα 

ζπκκεηνρήο ζε ηξία αγωλίζκαηα πνπ ζα επηιέμνπλ νη ίδηνη ωο αθνινύζωο: 

 

 Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Παγθύπξην Μαξαζώλην, ζηα 10000κ. θαη 

ζην Μηζό Μαξαζώλην δελ έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε άιιν αγώληζκα ζην 

Παγθύπξην Πξωηάζιεκα Αλδξώλ – Γπλαηθώλ. 

 Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Παγθύπξην Μαξαζώλην θαη ζηα 10000κ. 

έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγώληζκα ζην Παγθύπξην 

Πξωηάζιεκα Αλδξώλ – Γπλαηθώλ. 
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 Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Παγθύπξην Μαξαζώλην θαη ζην Μηζό 

Μαξαζώλην έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγώληζκα ζην Παγθύπξην 

Πξωηάζιεκα Αλδξώλ – Γπλαηθώλ. 

 Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηέρεη ζην Μηζό Μαξαζώλην θαη ζηα 10000κ. έρεη 

δηθαίωκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγώληζκα ζην Παγθύπξην Πξωηάζιεκα 

Αλδξώλ – Γπλαηθώλ. 

 Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα αγώληζκα εθ ηωλ Μαξαζωλίνπ Γξόκνπ, 

Μηζνύ Μαξαζωλίνπ θαη 10000κ., έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο θαη ζε δύν 

αγωλίζκαηα ζην Παγθύπξην Πξωηάζιεκα Αλδξώλ – Γπλαηθώλ. 

 

ε θακία πεξίπηωζε αζιεηήο – ηξηα έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξα από 

ηξία αγωλίζκαηα.  Δπηηξέπεηαη κόλν ε πεξίπηωζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζε νκαδηθό 

αγώληζκα (4 Υ 100κ. ή 4 Υ 400κ.). 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ ΚΟΕΑ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

Σεηάξηε 08 Φεβξνπαξίνπ  2017. 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΔΩ 

 

Η παξνπζίαζε ηωλ αζιεηώλ ζηελ αίζνπζα θιήζεωο ζα πξέπεη λα γίλεη 60’ πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ αγωλίζκαηνο, γηα ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ – ΣΟΛΔ 

 

Οη αζιεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αγωληζζνύλ κε ηε ζηνιή ηνπ πιιόγνπ ηνπο θαζώο 

θαη κε ηνπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί από ηελ ΚΟΕΑ. 

 

Οη αξηζκνί πνπ ζα ηζρύνπλ γηα θάζε Γπκλαζηηθό ύιινγν είλαη: 

 

Γ..Π.    1 - 150   Γ..Ζ.   601 - 700 

Γ..Ο.           201 - 350   Γ..Κ.   701 - 800 

Γ..Ε.           401 - 550   Γ..ΠΡ.  801 - 900 

 

Παξαθαινύληαη νη Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα είλαη απζηεξνί ζηελ εθαξκνγή ηωλ πην 

πάλω. 
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ΠΑΡΟΤΙΑ ΙΑΣΡΟΤ – ΓΔΛΣΙΑ ΤΓΔΙΑ Κ.Ο.Α. 

 

Η παξνπζία Θαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγωγήο ηνπ αγωλίζκαηνο  είλαη ππνρξεωηηθή. 

 

ύκθωλα κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο εκεξ. 08.05.1996 

όινη νη αζιεηέο-ηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε ην Δειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ, ην νπνίν ζα πξνζθνκίδεη ν ίδηνο ν αζιεηήο 

ζηε Γξακκαηεία ηωλ Αγώλωλ. 

 

Αζιεηήο-ηξηα πνπ δε ζα πξνζθνκίζεη Γειηίν Τγείαο ζηε Γξακκαηεία, ζ' 

απνθιείεηαη ηνπ Αγωλίζκαηνο.  Πξνηξέπνληαη νη Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα 

δηεθπεξαηώζνπλ έγθαηξα ηελ έθδνζε ηωλ Γειηίωλ Τγείαο. 

 

Ανεξάπηηηοι αθληηέρ-ηπιερ θα ππέπει να πποζκομίζοςν βεβαίυζη ιαηπού για ηην 

ικανόηηηα ηοςρ για ζςμμεηοσή ζηον αγώνα ή να ςπογπάτοςν δήλυζη ζςμμεηοσήρ με 

δική ηοςρ εςθύνη. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

ηνπο αγώλεο ζα ηζρύζεη ε βαζκνινγία 6-5-4-3-2-1 γηα ηνπο έμη (6) πξώηνπο ληθεηέο ηνπ 

αγωλίζκαηνο. 

 

Η βαζκνινγία ηνπ αγωλίζκαηνο  ζα πξνζηεζεί ζηα  Παγθύπξηα  Πξωηαζιήκαηα  Αλδξώλ 

θαη Γπλαηθώλ.  

 

 

 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                       

 

 

 

             Αληώλεο Γξ. Δξάθνο                                          Πεξηθιήο Μάξθαξεο 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 



 

 


