
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ΕΝΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΣΕΓΑΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  (Ε.Α.Σ) 

Ν.Π.Ι.Δ.                          ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΣΥΡΟΥ:  70/ΕΜ 2000 

Ταχ. Δ/νση 84100, Σύρος                      ΝΑΞΟΣ,21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020    

Πληροφορίες: Πάππας Δημήτρης      Αριθμ.Πρωτ 3 

Τηλ.  6944356695        ΠΡΟΣ : Σωματεία ΕΑΣ Κυκλάδων 

Σιδερής Πέτρος                                                                      ΚΟΙΝ  :Σύνδεσμος κριτών στίβου Κυκλάδων, 

Τηλ.6946100701       ΣΕΓΑΣ/Ανάπτυξη  

       ΔΠΕ Κυκλάδων/Φυσική Αγωγή                                                                                                                                                                                                      

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ 
ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Από την ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ με συνδιοργανώση από τους 
δήμους ΜΥΚΟΝΟΥ,ΝΑΞΟΥ και ΜΗΛΟΥ προκηρύσσονται οι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ 2020  για τις κατηγορίες:  

Ανδρών – Γυναικών,  Κ23 (Νέων Ανδρών – Γυναικών), Κ20 (Εφήβων 
– Νεανίδων), Κ18 (Παίδων – Κορασίδων), Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α΄), Κ14 (ΠΠ-ΠΚ Β΄), 
Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ). 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 
 

1).  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  
 
Οι αγώνες διεξάγονται με ευθύνη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και 

των κατά τόπους σωματείων σε τρεις ομίλους.  
Όμιλος Α ( ΑΝΔΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΥΡΟΣ) 
Όμιλος Β (ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑ) 

           Όμιλος Γ (ΜΗΛΟΣ,  ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦΝΟΣ) 
 

2).  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

02 – 2 - 2020 ΠΛΑΚΑ ΝΑΞΟΣ 

02 – 2 - 2020 ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ 



 

 

09 – 2- 2020 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΜΗΛΟΣ 

 

. 

3).  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

Κατηγορία Έτη Γέννησης Αγώνισμα 

Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ) 2009 – 2010 – 2011 
4 Χ 1.000 μ. 

Μικτή Σκυταλοδρομία 
(2 αγόρια και 2 κορίτσια) 

Κ14 (ΠΠ-ΠΚ Β΄) 2007 - 2008 2.000 μ. 

Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α΄) 2005 - 2006 3.000 μ. 

Κ18 (Π) 2003 – 2004 4.000 μ. 

Κ18 (Κ) 2003 – 2004 3.000 μ. 

Κ20 (Ε) 2001 – 2000 6.000 μ. 

Κ20 (Ν) 2001 - 2000 4.000 μ. 

Κ23 (Α Β΄) 1998 – 1999 - 2000 8.000 μ. 

Κ23 (Γ Β΄) 1998 – 1999 - 2000 6.000 μ. 

Ανδρών 1997 & Μεγαλύτεροι 10.000 μ. 

Γυναικών 1997 & Μεγαλύτερες 8.000 μ. 

 

4) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 
Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί στίβου 2019 - 2020.  
 

5) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ, ΗΛΙΚΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ,   
 

       
Σημείωση 1: Στην κατηγορία Κ12 προτείνεται η διεξαγωγή ομαδικού 
αγωνίσματος με τη μορφή σκυταλοδρομίας 4 Χ 1.000 μ, με τη συμμετοχή 2 
αγοριών και 2 κοριτσιών σε κάθε ομάδα. Το κάθε σωματείο ή σχολείο  
συμμετέχει με όσες ομάδες σκυταλοδρομίας επιθυμεί.  
Η αλλαγή της σκυτάλης θα γίνεται παλίνδρομα και η σειρά των αθλητών (αγόρια 
κορίτσια) ορίζεται από την κάθε ομάδα.  
 
.ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 που έχουν γεννηθεί 
το 2005, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της 
ανώτερης κατηγορίας Κ18. 
  Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ23, μπορούν εάν το επιθυμούν, 
να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Α - Γ. 
 

 
 

 
  

 



 

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    α) Στους  αγώνες έχουν δικαίωμα  
συμμετοχής (σύμφωνα  με όσα αναφέρονται και στην παράγραφο 5  οι αθλητές  
- αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία - μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται 
στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους - ες έχει εκδοθεί δελτίο 
αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της 
διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι 
αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ. 
 β) Οι αθλητές – αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να 
συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακοί αγώνες 
δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής τους. 
 γ) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μαθητές – 
μαθήτριες, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  
 - Οι μαθητές – μαθήτριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους, 
στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον κηδεμόνα τους 
 - Οι ενήλικοι δρομείς οι οποίοι δεν είναι μαθητές – μαθήτριες και 
δεν έχουν κάρτα υγείας σε κάποιο άλλη ομοσπονδία , θα συμμετέχουν 
στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία Α/Γ με την προσκόμιση υπεύθυνης 
δήλωσης. 
 
 

7.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν 

με e-mail στην παρακάτω διεύθυνση(anomalosdromos@gmail.com) 

μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιανουαρίου (για τον αγώνα της Νάξου και για τον 

αγώνα της ΜΥΚΟΝΟΥ) και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (για τον αγώνα της Μήλου).  

Δεκτές γίνονται οι δηλώσεις συμμετοχής μέσω του  ειδικού έντυπου της 

προκήρυξης. 

Οι αθλητές-τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους με 

αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία των αγώνων, 45΄ πριν την έναρξη 

του αγωνίσματος. 

Ειδικά για τις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων προς τους οργανωτές, 

πρέπει να αναφέρονται: το ονοματεπώνυμο των αθλητών-τριών, το έτος 

γέννησης, ο αριθμός δελτίου εγγραφής στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., καθώς και το 

ονοματεπώνυμο του  προπονητή. Η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής πρέπει 

να φέρει υπογραφή και σφραγίδα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του 

σωματείου   με την οποία το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ότι 

αποδέχεται τους  όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του αγώνα και την 

εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Οι  εκπρόσωποι  των  σωματείων  

πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  τα  αθλητικά δελτία  των  αθλητών - τριών  

(σφραγισμένα από τον ιατρό, σύμφωνα με το νόμο) για  να τα παραδώσουν  

στη  γραμματεία  των  αγώνων 



 

 

8). ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ: 
 
α) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται 

αυτοπροσώπως  στην αίθουσα κλήσης προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη 
συμμετοχή τους, προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και 
την κάρτα υγείας του αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο 4479/2017. 

β) Οι αθλητές - τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου 
και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να έχουν 
μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας 
και ηλικίας και απαραίτητα θεωρημένη την κάρτα υγείας αθλητή. 

γ) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να 
προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης: 

 
1)  Αποδεικτικό  έγγραφο της ηλικίας τους  
► 2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν 

στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς 
Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα 
πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους). 

 

δ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., 
πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης: 

 
1)  Αποδεικτικό  έγγραφο της ηλικίας τους. 
► 2) Υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς 

και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές 
δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε 
έλλειψη ιατρικής εξέτασης».  

 

ε) Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν όλα τα παραπάνω 
που αναφέρονται στις παραγράφους γ και δ  και δεν θα καταχωρούν στα 
πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω. 
 

9). ΕΠΑΘΛΑ: 
 
 Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Κατηγορία Κ12: Στις τρεις πρώτες ομάδες και στους 4 αθλητές (2) – 
αθλήτριες (2) που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες ομάδες (4Χ1.000). 

β) Κατηγορίες Κ14 – Α/Γ: Στους τρεις (3) πρώτους-ες της ατομικής 
κατάταξης. 

 
Με πρωτοβουλία της διοργανώτριας Ε.Α.Σ. και με τη συνεργασία των 

τοπικών φορέων, πρέπει να  εξασφαλιστούν έπαθλα – κύπελλα για τους νικητές 
– νικήτριες των αγωνισμάτων 

 
10). ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

 

α) Οι Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, ΔΕΝ 
έχουν αξιολόγηση και ΔΕΝ καλύπτονται έξοδα μετακίνησης για τα 
σωματεία από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 
β) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της 

IAAF 2019 – 2020.  
γ) Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών: 



 

 

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την 
επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα 
έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του 
αθλητή-τριας. 

δ) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον 
Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. 

 
 
 
 

11).  ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

Στον πρώτο νικητή – τρια, κάθε αγώνα (παράγραφος 3) των κατηγοριών  
Κ20,  Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει τη θέση συμμετοχής και 
την εγγραφή, χωρίς οικονομική συμμετοχή, στο αγώνισμα που θα 
συμμετέχουν στον Αυθεντικό  Μαραθώνιο Αθηνών 2020 (5.000 – 10.000 
– Διεθνής Μαραθώνιος) και σε  όλους τους αγώνες RUN GREECE  2020 

 

 
  

. 

                                            Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Καλλιόπη Δακτυλίδη    Δημήτρης Τσαρτσάλης 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Α’    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

9.00 2000m K14 A 

9.15 2000m K14 K 

9.30 4X1000m K12 A-K 

9.40 3000m K16 A 

10.00 3000m K16 K 

10.20 4000m K18 A 

10.45 3000m K18 K 

11.10 6000m K20 A 

11.45 4000m K20 K  

12.10 8000m K23 A 

12.40 6000m K23 K 

13.15 10.000m A 

14.15 8000m Γ 

 

Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή των δηλώσεων 

συμμετοχής και αφού ληφθούν υπόψη και τα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών 



 

 

συγκοινωνίων. Ενδέχεται να διαφέρει κατά αγώνα, όχι μόνο ως προς την ώρα 

διεξαγωγής του αγώνα αλλά και ως προς την σειρά των αγωνισμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

9.00 2000m K14 A 

9.15 2000m K14 K 

9.30 4X1000m K12 A-K 

9.40 3000m K16 A-Κ 

10.00 4000m K18 Α  

4000m K20 K 

10.20 3000m K18 K 

10.40 6000m K20 A 

6000m K23 K 

11.20 4000m K20 K 

11.45 8000m K23 A 

8000m  Γ 



 

 

12.30 10.000m A 
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