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Λευκωσία, 01 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΕΑΝ 53oυ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18ΕΤΩΝ(AΓΟΡΙΑ) &
ΚΕΑΝ 52ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ(ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
Λεμεσός, 18 & 19 Ιουνίου 2022/Τσίρειο Στάδιο
Η ΚΟΕΑΣ προκηρύσσει το 53ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών
(αγοριών) και το 52ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών (κοριτσιών) που
θα διεξαχθούν στο TΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Λεμεσού το Σάββατο 18 Ιουνίου και τη
Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 με διοργανωτή Σύλλογο το Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ Λεμεσού σε
συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι αθλητές και αθλήτριες γεννήθηκαν
τα έτη 2004 – 2009 και μετέπειτα και είναι εγγεγραμμένοι/νες στα Μητρώα της
Ομοσπονδίας. Οι Γυμναστικοί Σύλλογοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στους αγώνες
με απεριόριστο αριθμό αθλητών-τριών σε κάθε αγώνισμα. Κάθε δε αθλητής- τρια
μπορεί να λάβει μέρος σε δύο ατομικά και ένα ομαδικό αγώνισμα ή δύο ομαδικά και
ένα ατομικό αγώνισμα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την καλύτερη οργάνωση των αγώνων τόσο από πλευράς του διοργανωτή
συλλόγου όσο και της Ομοσπονδίας οι Γυμναστικοί Σύλλογοι θα πρέπει να
καταχωρήσουν στο σύστημα OPEN TRACK το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
10 Ιουνίου 2022 τις ονομαστικές δηλώσεις των αθλητών-τριών κατ’ αγώνισμα,
ώστε να ετοιμασθούν οι καταστάσεις συμμετοχής εκ των προτέρων.
Επισημαίνουμε ότι και σ’ αυτήν τη διοργάνωση θα λειτουργήσει το πρόγραμμα
της απ’ ευθείας μετάδοσης των αποτελεσμάτων, γι’ αυτό και η συμβολή όλων θ’
αποτελέσει ουσιαστικό κριτήριο για την επιτυχία του.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Στους αγώνες περιλαμβάνονται τα πιο κάτω αγωνίσματα κατά κατηγορία:
(α) Παίδων
100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-3000Μ-110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ-400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ2000Μ. ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-4 Χ 100Μ.-4 Χ 400Μ.
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(β) Κορασίδων
100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-3000M.-100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ-400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ2000Μ. ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-KONTΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-4 Χ 100Μ.- 4 Χ 400Μ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(α) Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων όπως αυτά
καθορίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία είναι:
Παίδων
Εμπόδια:
Σφαιροβολία - Σφυροβολία:
Δισκοβολία:
Ακοντισμός:

110μ. ( 91 εκ. )
400μ. ( 84 εκ. )
2000μ. Στήπλ ( 0,84εκ. )
5 κιλά
1.5 κιλά
700 γρ.

Κορασίδων
Εμπόδια:
Σφαιροβολία- Σφυροβολία:
Δισκοβολία:
Ακοντισμός:

100μ. ( 76 εκ. )
400μ. ( 76 εκ. )
2000μ. Στήπλ (76εκ.)
3 κιλά
1 κιλό
500 γρ.

Σε όλα τα αγωνίσματα προβλέπονται προκριματικοί και θα ισχύσουν οι ακόλουθες
διατάξεις:
(α) Σε όλα τα δρομικά αγωνίσματα 100Μ-200Μ-200Μ-800Μ-110Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ θα γίνονται προκριματικές σειρές τα πρωϊνά εφόσον ο αριθμός των
συμμετοχών θα ξεπερνά τις οκτώ (8).
(β) Στα οριζόντια άλματα Παίδων-Κορασίδων και όλες τις ρίψεις, εφόσον ξεπερνούν
τους δώδεκα (12) αθλητές – τριες .
(γ) Στα κάθετα άλματα Παίδων – Κορασίδων η διεξαγωγή προκριματικού εξαρτάται
από τον αριθμό συμμετοχής. ΄Οπου κρίνεται ότι η ολοκλήρωση του αγωνίσματος θα
ξεπερνά τα χρονικά περιθώρια της τηλεοπτικής μετάδοσης, τότε η διεξαγωγή του
θεωρείται δεδομένη. Μέγιστος αριθμός καθορίζεται οι δώδεκα (12) συμμετοχές.
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(δ) Στα αγωνίσματα 1500μ. – 3000μ. και 2000μ. στήπλ Παίδων και Κορασίδων θα
γίνονται απευθείας τελικοί. Στα αγωνίσματα θα επιτραπεί η συμμετοχή αθλητώντριών που πληρούν το όριο/επίδοση της 10ης καλύτερης της προηγούμενης χρονιάς
(2021), ως ακολούθως:
ΠΑΙΔΕΣ
1500μ.
3000μ.
2000μ.στηπλ

-

4.40.00
11.30.00
8.00.00

-

5.45.00
12.47.00
10.00.00

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1500μ.
3000μ.
2000μ.στηπλ

(ε) Η βαλβίδα στο Τριπλούν Παίδων θα τοποθετηθεί στα 11.00μ. και 13.00μ. και
στις Κορασίδες στα 10.00μ. & 11.00μ.
(στ) Στο άλμα επί κοντώ παίδων ο πήχης θα τοποθετηθεί στα 3.00-3.20--3.40-3.53.70-3.85-4.00-4.10-4.20 και μετά ανά 5 εκ.
(ζ) Στο άλμα σε ύψος Παίδων ο πήχης θα τοποθετηθεί στο 1.55-1.65-1.70-1.75-1.801.85-1.90-1.94-1.98-2.01 και μετά ανά 3 εκ.
(η) Στο άλμα σε ύψος Κορασίδων ο πήχης θα τοποθετηθεί στο 1.45-1.50-1.55-1.601.64-1.68-1.71 και μετά ανά 3 εκ.
(θ) Στο άλμα Επί Κοντώ Κορασίδων ο πήχης θα τοποθετηθεί στα 2.40 – 2.60– 2.80 –
2.95 – 3.10 – 3.20 – 3.30 – 3.40 και μετά ανά 5εκ.
(ι) Οι αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα κλήσεως για δηλώσεις
συμμετοχής 60' πριν από την έναρξη των αγωνισμάτων.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ η παρουσία Γιατρού
και ασθενοφόρου στη διάρκεια των αγώνων είναι υποχρεωτική.
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ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ ημερ. 08.05.96
όλοι οι αθλητές-τριες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες, θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με το Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ.
Αθλητής-τρια που δε θα
παρουσιάσει Δελτίο Υγείας στη Γραμματεία των Αγώνων, δε θα του επιτραπεί η
συμμετοχή στους αγώνες.
Προτρέπονται οι Γυμναστικοί Σύλλογοι να
διεκπεραιώσουν έγκαιρα την έκδοση των Δελτίων Υγείας.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28
ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ
ΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ «I RUN CLEAN».
ΑΡΙΘΜΟΙ - ΣΤΟΛΕΣ
Οι αθλητές-τριες πρέπει απαραίτητα να φέρουν τους αριθμούς και τις στολές των
Συλλόγων τους. Παρακαλούνται οι Γυμναστικοί Σύλλογοι να είναι αυστηροί στην
εφαρμογή των πιο πάνω.
Οι αριθμοί που θα ισχύουν για κάθε Γυμναστικό Σύλλογο είναι:
Γ.Σ.Π.
Γ.Σ.Ο.
Γ.Σ.Ε.

1 – 150
201 – 350
401 – 550

Γ.Σ.Ζ.
Γ.Σ.Κ.
Γ.Σ.ΠΡ.

601 – 700
701 – 800
801 – 900

ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Στη διάρκεια της τελετής έναρξης των Αγώνων θα γίνει παρέλαση των έξι (6)
Γυμναστικών Συλλόγων - Μελών της ΚΟΕΑΣ. Κάθε Γυμναστικός Σύλλογος θα
συμμετάσχει στην παρέλαση με ένα (1) σημαιοφόρο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία που θα ισχύσει στους αγώνες είναι 6-5-4-3-2-1 για τα ατομικά
αγωνίσματα και 12-10-8-6-4-2 για τα ομαδικά.
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ΕΠΑΘΛΑ
Στους αγώνες θα δοθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στους τρεις πρώτους
νικητές-τριες όλων των ατομικών αγωνισμάτων καθώς και στις τρεις πρώτες
νικήτριες ομάδες των ομαδικών αγωνισμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Περικλής Α. Μάρκαρης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυριάκος Μιχαήλ

