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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

99ος ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ  

ΚΑΙ 

61ος ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΟ 10000Μ. ΑΝΔΡΩΝ & ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 

Ζ ΚΟΔΑ πξνθεξύζζεη ην 99ν Παγθύπξην Πξωηάζιεκα Αλδξώλ θαη ην 61ν Παγθύπξην 

Πξωηάζιεκα Γπλαηθώλ πνπ ζα δηεμαρζεί  ζην ΣΗΡΔΗΟ ΣΑΓΗΟ ζηε Λεκεζό   ζηηο 16 -

18 Ηνπλίνπ 2017.   

 

Με βάζη  απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ 
ΚΟΕΑΣ ηο αγώνιζμα ηων 10000μ. Ανδπών και Γςναικών, 
θα διεξασθεί ζηιρ 20 Αππιλίος 2017 ζηο ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ζηη Λεμεζό. 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ηνπο αγώλεο δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη αζιεηέο - ηξηεο  πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο.  Κάζε Γπκλαζηηθόο ύιινγνο δηθαηνύηαη 

λα ιάβεη κέξνο κε απεξηόξηζην αξηζκό αζιεηώλ. 

 

ύμθωνα με ηιρ νέερ διαηάξειρ πος θα ιζσύζοςν, οι αθληηέρ - ηπιερ έσοςν δικαίωμα 

ζςμμεηοσήρ ζε ηπία αγωνίζμαηα πος θα επιλέξοςν οι ίδιοι ώρ ακολούθωρ: 

 

 Αθληηήρ - ηπια πος ζςμμεηέσει ζηον Παγκύππιο Μαπαθώνιο, ζηα 10000μ. 

και ζηο Μιζό Μαπαθώνιο δεν έσει δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζε άλλο αγώνιζμα 

ζηο Παγκύππιο Ππωηάθλημα Ανδπών – Γςναικών. 

 Αθληηήρ - ηπια πος ζςμμεηέσει ζηον Παγκύππιο Μαπαθώνιο και ζηα 10000μ. 

έσει δικαίωμα ζςμμεηοσήρ και ζε ένα αγώνιζμα ζηο Παγκύππιο 

Ππωηάθλημα Ανδπών – Γςναικών. 

 Αθληηήρ - ηπια πος ζςμμεηέσει ζηον Παγκύππιο Μαπαθώνιο και ζηο Μιζό 

Μαπαθώνιο έσει δικαίωμα ζςμμεηοσήρ και ζε ένα αγώνιζμα ζηο Παγκύππιο 

Ππωηάθλημα Ανδπών – Γςναικών. 

 Αθληηήρ - ηπια πος ζςμμεηέσει ζηο Μιζό Μαπαθώνιο και ζηα 10000μ. έσει 

δικαίωμα ζςμμεηοσήρ και ζε ένα αγώνιζμα ζηο Παγκύππιο Ππωηάθλημα 

Ανδπών – Γςναικών. 
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 Αθληηήρ - ηπια πος ζςμμεηέσει ζε ένα αγώνιζμα εκ ηων Μαπαθωνίος 

Δπόμος, Μιζού Μαπαθωνίος και 10000μ., έσει δικαίωμα ζςμμεηοσήρ και ζε 

δύο αγωνίζμαηα ζηο Παγκύππιο Ππωηάθλημα Ανδπών – Γςναικών. 

 

ε καμία πεπίπηωζη αθληηήρ – ηπια έσει δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζε πεπιζζόηεπα από 

ηπία αγωνίζμαηα.  Επιηπέπεηαι μόνο η πεπίπηωζη σπηζιμοποίηζηρ ηος ζε ομαδικό 

αγώνιζμα (4 Υ 100μ. ή 4 Υ 400μ.). 

 

ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

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

Παξαζθεπή 13 Απξηιίνπ 2017. 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖΝ ΑΗΘΟΤΑ ΚΛΖΔΩ 

 

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

έλαξμε ηνπ αγωλίζκαηνο, γηα ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

ΑΡΗΘΜΟΗ – ΣΟΛΔ 

 

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

θαη κε ηνπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί από ηελ ΚΟΔΑ. 

 

Οη αξηζκνί πνπ ζα ηζρύνπλ γηα θάζε Γπκλαζηηθό ύιινγν είλαη: 

 

Γ..Π.    1 - 150   Γ..Ε.   601 - 700 

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

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

 

Παξαθαινύληαη νη Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα είλαη απζηεξνί ζηελ εθαξκνγή ηωλ πηό 

πάλω. 

 

 

ΠΑΡΟΤΗΑ ΗΑΣΡΟΤ – ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ Κ.Ο.Α. 

 

Ζ παξνπζία Ηαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγωγήο ηνπ αγωλίζκαηνο  είλαη ππνρξεωηηθή. 

 

ύκθωλα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο εκεξ. 08.05.1996 

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

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

ζηε Γξακκαηεία ηωλ Αγώλωλ. 
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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. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  

 

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

αγωλίζκαηνο. 

 

Ζ βαζκνινγία ηνπ αγωλίζκαηνο  ζα πξνζηεζεί ζην Παγθύπξην Πξωηάζιεκα Αλδξώλ. 

 

Ζ κέρξη ζηηγκήο βαζκνινγία ηνπ Παγθππξίνπ Πξωηαζιήκαηνο Αλδξώλ-Γπλαηθώλ  κεηά 

ηε δηεμαγωγή ηνπ Μηζνύ Μαξαζώληνπ Γξόκνπ  θαη Μαξαζωλίνπ Γξόκνπ είλαη ωο 

αθνινύζωο: 

 

ΑΝΓΡΔ     ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

 

Γ.. ΟΛΤΜΠΗΑ 24 ΒΑΘΜΟΗ  Γ.. ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ  24 ΒΑΘΜΟΗ 

Γ.. ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ 15 ΒΑΘΜΟΗ  Γ.. ΟΛΤΜΠΗΑ 18 ΒΑΘΜΟΗ 

Γ.. ΕΖΝΩΝ    2 ΒΑΘΜΟΗ 

Γ.. ΠΡΑΞΑΝΓΡΟ   1 ΒΑΘΜΟ 

 

ΔΠΑΘΛΑ 

 

ηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο ηνπ αγωλίζκαηνο ζ’ απνλεκεζνύλ έπαζια θαη 

δηπιώκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Παγθππξίνπ Πξωηαζιήκαηνο Αλδξώλ. 

 

 

           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

       Αληώλεο  Γξ. Γξάθνο                                                               Πεξηθιήο Μάξθαξεο 

 

 

 

 

 

 

 


