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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΑΗΣ 45 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 23 & 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020/ΕθΝΙΚΟ ΣΤΑΑΙΟ
ΣΤΙΒΟΥ/ΓΣΠ
Η ΚΟΕΑΣ προκηρύσσει το ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 45 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ που θα γίνει την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ/ΓΣΠ στη Λευκωσία.
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ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι και όσες γεννήθηκαν τις χρονολογίες 2005,
2006 & 2007,

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΡΚΕδΤΙΟΕ
Ι&κουρι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
•· ·ορμο^ηη( Ορνάνι<η< Κύπρο ΛΛ

Κάθε αθλητής-τρια δικαιούται να συμμετάσχει σε ΕΝΑ (1) αγώνισμα, και β κάθε
Γυμναστικός Σύλλογος δικαιούται να δηλώσει απεριόριστο αριθμό αθλητών - τριών.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Στο πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνονται τα πιό κάτω αγωνίσματα κατά κατηγορία.
1.Κατηγορία Αγοριών

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΖ

ΔΡΟΜΟΙ: 80Μ-150Μ-300Μ-600Μ-1000Μ
ΕΜΠΟΔΙΑ: 100Μ(84εκ.)-300Μ(76εκ.)
ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΥΨΟΣ-ΕΠΙ

ΡΙΨΕΙΣ:

ΚΟΝΤΩ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(4κιλά)-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ(1κιλό)-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ(600γρ.)ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ(4κιλά/όσοι γεννήθηκαν το 2005 & 2006).

2.Κατηγορία Κοριτσιών
ΔΡΟΜΟΙ: 80Μ-150Μ-300Μ-600Μ-1000Μ.
ΕΜΠΟΔΙΑ: 80Μ(76εκ.)-300Μ(76εκ.)
ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΡΙΨΕΙΣ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(3κιλά)-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ(500γρ.)-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ(1κιλό)ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ(3κιλά/όσες γεννήθηκαν το 2005 & 2006)

Για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα σε ταυτόχρονο
χρονικό διάστημα.
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ΥΨΟΣ:
ΚΟΝΤΩ:
ΜΗΚΟΣ:
ΤΡΙΠΛΟΥΝ:
ΔΡΟΜΟΙ:
ΕΜΠΟΔΙΑ:

2 σκάμματα
1σκάμμα
2σκάμματα
2 σκάμματα

4 αθλητές
4 αθλητές

Όλοι οι δρόμοι μέχρι τα 400μ. θα διεξάγονται ανά τέσσερις (4) σε κάθε σειρά,
περιλαμβανομένων και των εμποδίων. Η κατάταξη θα γίνεται ανά ηλικία με βάση την
επίδοση.
Ο κάθε συμμετέχοντας θα προσκομίσει πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (το πολύ 2 ημέρες

οπαπ

ΚΥΠΡΟΥ

πριν τον αγώνα) ότι δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον
ΟονϊιΙ-19 ή αρνητικό τεστ για τον κορωνοϊό που θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες
πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματος.
Για τα αγωνίσματα 8ΟΟμ-15ΟΟμ-3ΟΟΟμ. και 2000μ. στήπλ, ο κάθε συμμετέχοντας θα
προσκομίσει επιπρόσθετα δήλωση ότι η συμμετοχή στα αγωνίσματα είναι με ιδία του

ΡΡΕ3ΤΚ^Ε

ευθύνη.

ΙεκουΠ

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τις βεβαιώσεις, χρειάζεται η συγκατάθεση του γονέα ή
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
|· ορμο,ι^., Ορύ™ης Κύπρο^ ΛΛ

κηδεμόνα που θα δηλώνουν ότι η συμμετοχή είναι με ίδια την ευθύνη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στους αγώνες θα ισχύσουν οι πιό κάτω ειδικές διατάξεις:

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

1.Προκριματικές σειρές στους δρόμους μέχρι 300μ περιλαμβανομένων και των εμποδίων δε
θα γίνονται, αλλά ανάλογα με τον αριθμό
συμμετοχής και το έτος γεννήσεως θα
χωρίζονται σε απ' ευθείας τελικές σειρές (τέσσερις σε κάθε σειρά). Η κατάταξη θα γίνεται
με βάση την επίδοση.
2.Στα άλματα σε Μήκος και Τριπλούν και σε όλες τις Ρίψεις θα συνεχίζουν μετά τις πρώτες
τρεις (3) προσπάθειες μόνο οι οκτώ (8) πρώτοι αθλητές-τριες σε κάθε γκρουπ.
3.Στα ΙΟΟμ εμπόδια αγοριών θα ισχύσουν οι πιό κάτω ειδικές διατάξεις:

(α) Δέκα (10) εμπόδια
(β) Το ύψος των εμποδίων θα είναι 0.84 εκ.
(γ) Η αφετηρία μέχρι το Ιο εμπόδιο είναι 13μ, ενδιάμεσα 8,5μ. και το τελευταίο εμπόδιο απο
τον τερματισμό 10,5 μέτρα
4.Στα 300μ εμπόδια αγοριών θα ισχύσουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:

(α) Επτά (7) εμπόδια
(β) Το ύψος των εμποδίων θα είναι 76εκ.
(γ) Η αφετηρία μέχρι το 1 εμπόδιο 50μ, ενδιάμεσα 35μ. και το τελευταίο εμπόδιο απο τον

τερματισμό 40 μέτρα
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5.Στα 80μ. εμπόδια κοριτσιών θα ισχύσουν οι πιό κάτω διατάξεις:
(α) Οκτώ (8) εμπόδια
(β) Το ύψος των εμποδίων θα είναι 76εκ.
(γ) Η αφετηρία μέχρι το 1 εμπόδιο 13μ_, ενδιάμεσα 8μ. και το τελευταίο εμπόδιο απ τον
τερματισμό 11 μ.
6.Στα 300μ. εμπόδια των κοριτσιών θα ισχύσουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:

(α) Επτά (7) εμπόδια
ΧΟΡΗΓΟΙ

(β) Το όψος των εμποδίων θα είναι 76εκ.
(γ) Η αφετηρία μέχρι το 1 εμπόδιο 50μ., ενδιάμεσα 35μ. και το τελευταίο εμπόδιο απ τον
τερματισμό 40μ.

ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
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ΡΚΕ8ΤΙΟΕ
ΙεκουρΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
* Φαρμακιυηκή Οργάνων^ Κύνρνν Λιβ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
ημερ. 08.08.1996 & 04.09.1996. όλοι οι αθλητές-τριες που θα
συμμετάσχουν στους αγώνες, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το
Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ το οποίο θα παρουσιάζεται στη Γραμματεία των
Αγώνων. Σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Δ.Σ. της ΚΡΕΑΣ, δε θα
επιτραπεί σε κανένα αθλητή να συμμετάσχει στους αγώνες χωρίς την
παρουσίαση του Δελτίου Υγείας.
ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε ηλικίας θα δοθούν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα.
Τα μετάλλια και τα αναμνηστικά διπλώματα θα παραδοθούν στους εκπροσώπους των
Γυμναστικών Συλλόγων μετά το πέρας των αγώνων.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στους αγώνες δε θα ισχύσει ατομική ή ομαδική βαθμολογική κατάταξη.

Όλες οι άλλες πρόνοιες που θα ισχύσουν στη διοργάνωση, θα περιληφθούν στην
επιστολή που θα σας κοινοποιηθεί και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
Προκήρυξης, όπως και οι Υγειονομικοί Κανονισμοί που έχουν κοινοποιηθεί από
την Ομοσπονδία

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣτ

Ο ΓΕ

^τγΑ

Περικλής Α. Μαρκαρης

Κυριάκος Μιχαήλ
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