Αξ.Φαθ.70/01/2016

Λεπθωζία, 15 Γεθεκβξίνπ 2016

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
ΑΝΩΜΑΛΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
Η ΚΟΔΑ πξνθεξύζζεη ην Παγθύπξην Πξωηάζιεκα Αλωκάινπ Γξόκνπ πνπ ζα γίλεη
ζηε Λεςκωζία ( ΓΑΟ ΑΘΑΛΑΑ) ηo άββαηο 07 Ιανοςαπίος 2017.
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο, έρνπλ κόλν νη αζιεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη
ζηα Μεηξώα ηεο ΚΟΔΑ. Κάζε Γπκλαζηηθόο ύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε
απεξηόξηζην αξηζκό αζιεηώλ-ηξηώλ ζε θάζε θαηεγνξία.
ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ ΚΟΔΑ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο
03 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γίλνληαη θαηά θαηεγνξία θαη λ' αλαγξάθεηαη ζ'
απηέο ην νλνκαηεπώλπκν θάζε αγωληδνκέλνπ θαη ε ρξνλνινγία γελλήζεωο.
Οη δξόκνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αγώλεο θαηά θαηεγνξία είλαη:
1. 1500Μ. ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16ΔΣΩΝ ΚΟΡΙΣΙΑ (2002-2003-2004)
2. 1500Μ. ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16ΔΣΩΝ ΑΓΟΡΙΑ (2002-2003-2004)
3. 2000M. ΚΟΡΑΙΓΩΝ (όζεο γελλήζεθαλ ην 2000 θαη κεηά).
4. 3000Μ. ΝΔΑΝΙΓΩΝ (όζεο γελλήζεθαλ ην 1998 θαη κεηά).
5. 4000Μ. ΓΤΝΑΙΚΩΝ
6. 3000Μ. ΠΑΙΓΩΝ (όζνη γελλήζεθαλ ην 2000 θαη κεηά).
7. 6000Μ. ΔΦΗΒΩΝ (όζνη γελλήζεθαλ ην 1998 θαη κεηά).
8. 10000Μ. ΑΝΓΡΩΝ
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ΣΟΛΔ-ΑΡΙΘΜΟΙ
Οη αζιεηέο-ηξηεο πνπ ζα πάξνπλ κέξνο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηε ζηνιή θαη
ηνπο αξηζκνύο ηνπ πιιόγνπ πνπ αλήθνπλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ηνπο αγώλεο ζα ηζρύζεη αηνκηθή θαη νκαδηθή βαζκνινγία. Γηα ηηο θαηεγνξίεο
Αλδξώλ-Δθήβωλ-Παίδωλ ζα βαζκνινγνύληαη γηα ηελ νκαδηθή βαζκνινγία νη
ηέζζεξηο (4) πξώηνη αζιεηέο θάζε Γπκλαζηηθνύ πιιόγνπ κε βάζε ηελ ηειηθή
θαηάηαμε.
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Γπλαηθώλ-Νεαλίδωλ-Κνξαζίδωλ ζα βαζκνινγνύληαη νη ηξεηο (3)
πξώηεο αζιήηξηεο θάζε Γπκλαζηηθνύ πιιόγνπ κε βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε.
Ο θάζε αζιεηήο ζα παίξλεη ηνπο βαζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε πνπ θαηέιαβε
ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε (π.ρ. αλ ηεξκαηίζεη 10νο-10 βαζκνύο θιπ).
ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο ζην νκαδηθό ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ληθήηξηα νκάδα
αλαθεξύζζεηαη εθείλε πνπ ν ηέηαξηνο αζιεηήο ή ε ηξίηε αζιήηξηα ηεξκάηηζε
πιεζηέζηεξα ζηνλ πξώην ληθεηή-ηξηα ηνπ αγωλίζκαηνο.
To Γιοικηηικό ςμβούλιο ζηη ζςνεδπία ηος ημεπ.22 Νοεμβπίος 2016, αποθάζιζε
όπωρ ζηιρ καηηγοπίερ κάηω ηων 16 εηών Αγοπιών και Κοπιηζιών, απονέμονηαι
έπαθλα ζηοςρ ηπειρ (3) ππώηοςρ νικηηέρ-ηπιερ ηος αγωνίζμαηορ. Γεν θα
απονέμεηαι έπαθλο ζηη νικήηπια ομάδα ηος ομαδικού.
ηην ίδια ζςνεδπία ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο αποθάζιζε όηι κανέναρ αθληηήρηπια έσει δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζε δύο ξεσωπιζηέρ καηηγοπίερ.
ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΑ
ύκθωλα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ για ηη ζςμμεηοσή
ζηοςρ αγώνερ, είναι ςποσπεωηική η παποςζίαζη ζηην Γπαμμαηεία ηων Αγώνων,
ηος Γεληίος Τγείαρ ηος ΚΟΑ. Η παξνπζίαζε ηνπ Γειηίνπ Τγείαο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη θαηά ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία κία (1) ώξα πξηλ από ηελ έλαξμε
ηνπ αγωλίζκαηνο.
Αζιεηήο-ηξηα πνπ δε ζα παξνπζηάζεη Γειηίν Τγείαο ζα ηνπ απαγνξεπηεί ε ζπκκεηνρή.
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ΔΠΑΘΛΑ
ηνπο αγώλεο ζα δνζνύλ έπαζια ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο-ηξηεο ηωλ αηνκηθώλ
αγωληζκάηωλ θαζώο θαη ζηηο ληθήηξηεο νκάδεο ηεο νκαδηθήο βαζκνινγίαο θάζε
αγωλίζκαηνο.
ηνπο αγώλεο ζα ηζρύζεη ην πην θάηω Ωξνιόγην Πξόγξακκα:

9.30π.μ.

1500Μ.

ΚΑΣΩ ΣΩΝ 15ΔΣΩΝ ΚΟΡΙΣΙΑ

9.45π.μ.

1500Μ.

ΚΑΣΩ ΣΩΝ 15ΔΣΩΝ ΑΓΟΡΙΑ

10.00π.μ.

2000Μ.

ΚΟΡΑΙΓΩΝ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 18 ΔΣΩΝ

10.20π.μ.

3000Μ.

ΝΔΑΝΙΓΩΝ

10.45π.μ.

3000Μ.

ΠΑΙΓΩΝ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 18 ΔΣΩΝ

11.10π.μ.

4000Μ.

ΓΤΝΑΙΚΩΝ

11.35π.μ.

6000Μ.

ΔΦΗΒΩΝ

12.05μ.μ.

10000Μ.

ΑΝΓΡΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Αληώλεο Γξ. Γξάθνο

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Πεξηθιήο Μάξθαξεο

