ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTΟΣ ΣΤΙΒΟΥ, 20 -21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει και
διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για την αγωνιστική περίοδο 2014.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 20 και 21/6 στη Αθήνα
στο Κεντρικό Γήπεδο του Ο.Α.Κ.Α.
Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα
Το αναλυτικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα θα σταλεί στους Συλλόγους μετά την ολοκλήρωση των
δηλώσεων συμμετοχής (15 Μαΐου2014).
Τετάρτη 18 Ιουνίου:
Αξιολόγηση Αθλητών από Αθήνα
Πέμπτη, 19 Ιουνίου:

Αξιολόγηση αθλητών από Επαρχία, Άφιξη Αποστολών από Επαρχία,
Τεχνική Σύσκεψη

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014: Πρωινή και Απογευματινή Αγωνιστική Περίοδος
Σάββατο,

21 Ιουνίου 2014: Πρωινή και Απογευματινή Αγωνιστική Περίοδος

Κυριακή,

22 Ιουνίου 2014: Αναχώρηση Αποστολών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Στίβου της
Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC) (Athletics Rules & Regulations 2014 - 2015) και την
παρούσα προκήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ
που είναι μέλη της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Επίσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μαρτίου 2010, σας ενημερώνουμε ότι στα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων οι αθλητές που προέρχονται από κράτη μέλη της
Ε.Ε, Κύπριοι και αποδεδειγμένα (με δημόσια έγγραφα) ομογενείς αθλητές, τέλος δε μέχρι δύο (2)
αλλοδαποί αθλητές προερχόμενοι από χώρες εκτός Ε.Ε, οι οποίοι έχουν εγγραφεί/μετεγγραφεί στη
δύναμη σωματείων-μελών της ΕΑΟΜ ΑμεΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εγγραφών –
Μετεγγραφών της Ομοσπονδίας, αγωνίζονται ΕΚΤΟΣ συναγωνισμού.
Ηλικιακές Κατηγορίες:
 Ανδρών & Γυναικών (Open)
 Νέοι κάτω των 20 χρονών (U/20): γεννημένοι 1995 - 1996
 Νέοι κάτω των 18 χρονών (U/18): γεννημένοι το 1997-1998
 Νέοι κάτω των 16 χρονών (U/16): γεννημένοι το 1999-2000
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Σημείωση: Αθλητές που ανήκουν στις κατηγορίες U/20, U/18 και U/16 έχουν το δικαίωμα να
επιλέξουν να αγωνιστούν ή στην Open κατηγορία ή στην κατηγορία που ανήκουν, όχι και στις δύο
κατηγορίες.
Μόνο οι αθλητές που έχουν θεωρημένα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων υποχρεούνται να
προσκομίζουν τα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας θεωρημένα στην Γραμματεία Αγώνων πριν
την έναρξη των Αγώνων.
Αθλητές που δεν θα προσκομίσουν το δελτίο δεν θα μπορούν να αγωνιστούν
Οι αθλητές που δεν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων δεν θα μπορούν να
λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των Δελτίων
Αθλητικής Ιδιότητας θα πρέπει να κατατεθούν από τους Συλλόγους μέχρι και τις 15 Μαΐου 2014.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
1.
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε δύο (2) ατομικά αγωνίσματα και ένα
ομαδικό.
2.
Οι αθλητές οφείλουν να φορούν αθλητική περιβολή του Σωματείου τους και να
συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς του Αθλήματος
3.
Η παραμονή των προπονητών ή άλλων παραγόντων μέσα στο αγωνιστικό χώρο
απαγορεύεται. Συνοδούς δικαιούνται να έχουν στον αγωνιστικό χώρο οι αθλητές των παρακάτω
κατηγοριών: 11, 12, 51, 52, 53, 32, 33,
4.
Οι αθλητές υποχρεούνται να φοράνε τα νούμερα τους κατά την διάρκεια των αγωνισμάτων
τους. Τα νούμερα θα παραδοθούν στους εκπροσώπους των συλλόγων στην Τεχνική Σύσκεψη.
5.
Αθλητής που δεν εμφανίζεται σε ένα αγώνισμα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα
επόμενα αγωνίσματα που έχει δηλώσει. Μόνο για λόγους υγείας και με την κατάθεση ιατρικής
βεβαίωσης δικαιολογείται η μη συμμετοχή του.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε ένσταση που αφορά σε τεχνικό θέμα πρέπει να υποβάλλεται άμεσα και γραπτώς στη
Γραμματεία των Αγώνων. Η ένσταση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο
του σωματείου και να συνοδεύεται από ένα παράβολο των 100€, το οποίο θα παρακρατηθεί σε
περίπτωση που η ένσταση δε γίνει δεκτή.
Η εκδίκαση της ένστασης θα γίνεται άμεσα και θα δίνεται γραπτά με υπογραφή του Αλυτάρχη των
Αγώνων
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ):
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη διενέργεια
προγραμματισμένου ή αιφνιδιαστικού ελέγχου ντόπινγκ ανά πάσα στιγμή κριθεί αναγκαίο και
σκόπιμο.

Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου - Ο.Α.Κ.Α.
ος
Ανοιχτό Κολυμβητήριο - 1 όροφος (είσοδος Δ από Σπύρου Λούη)
Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
τηλ. +30 210 6894875 / 210 6821679 / 210 6812523 /fax+302106849978
website: www.eaom-amea.gr

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Η απονομή των μεταλλίων θα γίνει στους τρεις πρώτους νικητές (1ος, 2ος, 3ος) κάθε αγωνίσματος
που προκηρύσσεται ανά κατηγορία.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτά στο επισυναπτόμενο έντυπο. Δεν
γίνονται αποδεκτές δηλώσεις που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του σωματείου.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής (φόρμες συμμετοχής, διαμονής και μετακίνησης)
πρέπει να αποσταλούν με fax στο no. 210 68 49 978 είτε ηλεκτρονικά
στις διευθύνσεις hellenic_sfpd@eaom-amea.gr
το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00

ΑΘΛΗΤΕΣ
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των
αθλητών (επίθετο, όνομα, αριθμός μητρώου, ηλικία (ηη/μμ/χχ), κατηγορία) ώστε να είναι
εφικτός ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία των Αγώνων. Οι ΝΕΟΙ αθλητές ΠΡΕΠΕΙ να
γνωστοποιηθούν στη δήλωση συμμετοχής.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (CLASSIFICATION)
Οι νέοι αθλητές θα πρέπει να αναφέρονται στο έντυπο δηλώσεων συμμετοχής. Πληροφορίες
σχετικά με την διαδικασία της αξιολόγησης θα σταλούν μετά το πέρας των δηλώσεων
συμμετοχής.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κάθε αποστολή πρέπει να εκπροσωπείται από έναν Αρχηγό ή εκπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να
είναι γραπτά εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. του συλλόγου. Ο Αρχηγός Αποστολής είναι
υπεύθυνος για:
- Την άφιξη και αναχώρηση της αποστολής του συλλόγου του προς και από τον τόπο τέλεσης
των αγώνων
- Την κατάθεση για έλεγχο των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας κατά την Τεχνική Σύσκεψη
- Την εκπροσώπηση στην Τεχνική Σύσκεψη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
- Την ενημέρωση των αθλητών και προπονητών του σωματείου του
- Τη διεκπεραίωση των οικονομικών ζητημάτων
- Τη διεκπεραίωση των ιατρικών ζητημάτων
- Την υποβολή των ενστάσεων
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ΣΥΝΟΔΟΙ (Αρχηγός Αποστολής ή Προπονητές ή Συνοδοί-Βοηθοί)
- Εγκρίνεται ένα άτομο ανά τρεις (3) αθλητές
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
- Για τα σωματεία που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εγκρίνεται ένα (1)
αυτοκίνητο για 2-4 άτομα. Καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση (0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα
διόδια με την προσκόμιση των παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και
αποδείξεις πρωτότυπες διοδίων).
- Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τραίνο ΜΟΝΟ με την κατάθεση παραστατικών
(εισιτήρια κλπ.). Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Οι Σύλλογοι θα είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση των μελών της αποστολή τους.
- Τα παραστατικά πρέπει να αποσταλούν μέσω Σωματείου εντός 10 ημερών στην Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ
για τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Τα παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του
Συλλόγου.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή - διατροφή θα δοθούν μετά τη λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής.
Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΟΣΟΝ
ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.
Ότι δεν προβλέπεται με την παρούσα Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από την Τεχνική Επιτροπή
και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ.
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