INFORMATICS

Digitally signed by

ΑΔΑ: Ψ5ΟΠ4653ΠΣ-ΕΒ7

INFORMATICS
ΨηφιακάDEVELOPMEN
υπογεγραμμένο
απόAGENCY
MARIA SARANTOPOULOU
DEVELOPMENT
Date: 2018.02.16 15:08:36
Ημερομηνία:
2018.02.16
14:14:34 EET
EET
T AGENCY
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’
ΑΘΗΝΑΣ
---ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Έλλης 3
Τ.Κ.
: 15234 Χαλάνδρι
Πληρ
: Μιχαηλίδου Παρασκευή
Τηλ.
: 210 6396163
Web site : http://srv-dide-v-ath.att
att.sch.gr/divath/
E-mail ΔΔΕ: mail@dide-v-ath.att.sch.gr
ath.att.sch.gr
Blog ΟΦΑ: www.gfaba.blogspot.gr
Email ΟΦΑ: fysagogi@dide-v-ath.att
att.sch.gr

Αγ. Παρασκευή, 16-2-2018
Αρ. Πρωτ.: 2911

ΠΡΟΣ:
ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Φ. Αγωγής
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τις Δ.Δ.Ε της Χώρας, Έδρες τους
Τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της Χώρας (δια των Δ.Δ.Ε.)
Τα σχολεία που συμμετέχουν (δια των ΟΦΑ)
ΚΟΙΝ:
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (μέσω των
Ομάδων Φ.Α.)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ε.Κ.Α.Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Α.Κ.Α.
Ο.Χ.Ε.
Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Τ. Νέας Ιωνίας

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Γ΄ Φάσης (FINAL-4)
(
Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας- Κύπρου, Σχ.
χ. έτους 2017-2018»
201
Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016)
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.
αριθ πρωτ.
220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της
αριθ. πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018)
(ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018) με θέμα «Αθλητικές
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες
«Δαπάνες Σχολικών Αγώνων»
Αγώνων
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ.
Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016
2/56070/ΔΕΠ/05
(ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16)
3. τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (
Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α. ) των Οικείων Διευθύνσεων
Διευ
Δευτεροβάθμιας Εκ/σης.
4. τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
υπηρεσ
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»
διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ 4340/τ. Β’/13-12
12-2017)
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5. την 12669/Δ5/25-01-2018 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ με θέμα «Προκήρυξη
Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδος – Κύπρου και άλλων σχολικών
δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018»
6. το υπ’ αριθ. 13996/Δ5/26-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου σχολικού
έτους 2017-2018»
7. το υπ’ αριθ. 19668/Δ5/5-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με
θέμα : «Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελληνίων Αγώνων
Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018»
8. την με αρ. πρωτ. 1973/6-2-2018 (ΑΔΑ: 7Τ2Α4653ΠΣ-5ΣΛ) με α/α Δ.Υ.Ε.Ε. 15885 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 5272 του Ειδικού Φορέα 9006-185.
9. το υπ’ αριθ. πρωτ. 24346/Δ5/12-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Ολοκλήρωση της
Β’ και Γ’ Φάσης στο ομαδικό άθλημα της Χειροσφαίρισης των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου σχολικού έτους 2017-18, για τη συμμετοχή των νικητριών
ομάδων, στους Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες Χειροσφαίρισης»
10. την υπ’ αριθ. 3/07-2-18 πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας
11. την υπ’ αριθ. 6/15-2-18 πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας
12. την απόφαση δέσμευσης και ανάληψης πληρωμής όλων των εξόδων που αφορούν στη
διοργάνωση και διεξαγωγή της Γ΄ Φάσης (FINAL-4) Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας- Κύπρο, Σχ. έτους 2017-2018, από τη Διεύθυνση Φυσικής
Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Προκηρύσσει
τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Τελικής Φάσης (FINAL-4) Χειροσφαίρισης μαθητών μαθητριών ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2017 – 2018 ως εξής :
-

Τόπος Διεξαγωγής: Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Π.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ

-

Χώροι Διεξαγωγής των Αγώνων:
«ΟΑΚΑ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ»
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΠΕΥΚΑΚΙΑ)»

-

Ημερομηνία Διεξαγωγής: ΚΥΡΙΑΚΗ 18-02-2018 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-02-2018.

-

με την συμμετοχή των νικητριών ομάδων μαθητών και μαθητριών του 1ου, 2ου, 3ου Ομίλου
Γ΄ Φάσης και Κύπρου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας
Αντλιοστασίου & Αγίου Γεωργίου 40, Νέα Ιωνία

20:00
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ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ηµιτελικοί αγώνες
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ»
Χαιρετισµός – Εθνικός ύµνος – «Ορκος του Αθλητή» - Εναρξη των αγώνων
ος

(Θέση 1 - Θέση 2)

08:30

ος

(Θέση 1 - Θέση 2)

10:00

ος

(Θέση 3 «Κύπρος» – Θέση 4)

11:30

ος

(Θέση 3 «Κύπρος» – Θέση 4)

13:00

•

1 αγώνας αγοριών

•

2 αγώνας κοριτσιών

•

3 αγώνας αγοριών

•

4 αγώνας κοριτσιών

•

Διαιτητές : θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

•

Σημειωτής : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

•

Χρονόμετρο : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

•

Γιατρός αγώνα : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Τελικοί αγώνες
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ»
•

1ος αγώνας Μικρός τελικός κοριτσιών

(Θέσεις 3-4)

08:30

•

2ος αγώνας Μικρός τελικός αγοριών

(Θέσεις 3-4)

11:00

•

Διαιτητές : θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

•

Σημειωτής : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

•

Χρονόμετρο : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

•

Γιατρός αγώνα : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ» - ΟΑΚΑ
•

1ος αγώνας ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

(Θέσεις 1-2)

09:30

•

2ος αγώνας ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ

(Θέσεις 1-2)

12:00

•

Ανακήρυξη νικητών – Απονοµές – Λήξη

13:30
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•

Διαιτητές : θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

•

Σημειωτής : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

•

Χρονόμετρο : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

•

Γιατρός αγώνα : θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί
πρωταθλημάτων, των Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που
σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν
έναντι κάθε άλλης διάταξης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
1. Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες μαθητών-τριών των τριών (3) ομίλων της προημιτελικής
φάσης και οι εκπρόσωποι της Κύπρου, σχ. Έτους 2017-2018.
2. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι
συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.
3. Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί το 2000,
2001, 2002 (και 2003 εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για τη συμμετοχή μαθητών - μαθητριών στους αγώνες, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των
παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι
σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο
(πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες.
Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο,
καρδιολόγο, γενικής ιατρικής. Για τους μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄
τάξη Λυκείου, μπορεί να είναι και από Παιδίατρο.
2. Κατάσταση συμμετοχής της Δ.Δ.Ε. (Υπόδειγμα-4β) με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία
(Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα
κατάσταση συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το
αντίστοιχο πεδίο).
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3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου (Υπόδειγμα-3) με συμπληρωμένα τα ζητούμενα
στοιχεία
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε
κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή
τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
5. την αρχική πρωτότυπη λίστα με τα ονόματα των μαθητών/τριων που είχαν καταθέσει στην
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της οικείας Διεύθυνσης που ανήκει το σχολείο πριν την έναρξη των αγώνων Α΄
φάσης καθώς και την επικαιροποιημένη λίστα με τους μαθητές/τριες που συνεχίζουν να
φοιτούν κανονικά. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών-μαθητριών στη λίστα και στην κατάσταση
συμμετοχής είναι στη λίστα είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι (16).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής των μαθητών - μαθητριών, οι μαθητικές αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, στους αγώνες της προημιτελικής
Φάσης, παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική Σύσκεψη, πριν
από την κλήρωση των αγώνων.
Οι μαθητικές – αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα,
επιστρέφονται στους αρχηγούς των αποστολών και πρέπει να παραδίδονται στη Γραμματεία του
αγώνα 30΄ λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι μαθητικές- αθλητικές ταυτότητες
επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα εκτός αν υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας για τον
μαθητή-αθλητή ή παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή η
μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και επιστρέφεται μόνο
μετά τη απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι οι
μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική εγγραφή ή
μετεγγραφή σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ. Α' / 7-2-1979).
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ: ο συνοδός καθηγητής-τρια που είναι και προπονητής-τρια της
ομάδας καθώς και ο-η αρχηγός της αποστολής, είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να
παρευρίσκονται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι τρεις (3) ομάδες που θα προκύψουν από τις νικήτριες ομάδες των ομίλων της προημιτελικής
φάσης και η ομάδα της Κύπρου τόσο στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια, μετά από κλήρωση που
θα γίνει κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης, θα συγκροτήσουν τα δύο ζευγάρια των
ημιτελικών αγώνων. Οι νικητές των δύο αυτών ημιτελικών αγώνων θα αγωνιστούν στο μεγάλο
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τελικό (για την 1η και 2η θέση), ενώ οι ηττημένοι των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν στο μικρό
τελικό (για τις θέσεις 3η και 4η).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας. Στη σύσκεψη θα λάβουν
μέρος Εκπρόσωποι του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β’ Αθήνας, οι
Υπεύθυνοι των Ομάδων Φυσικής Αγωγής που θα συνοδεύουν τις αποστολές τους, ένας συνοδός
καθηγητής από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κάθε Νομού που μετέχει στους αγώνες και το όνομά του
αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, καθώς και εκπρόσωποι τύπου. Στη σύσκεψη θα γίνει
κατ’ αρχήν ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των αγώνων, ο έλεγχος των
δικαιολογητικών και στη συνέχεια η κλήρωση των ομάδων των ημιτελικών και θα διευκρινιστούν
όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα και τις παραπάνω
σχετικές εγκυκλίους.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής - οι μαθητικέςαθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, για τους αγώνες της Γ’ φάσης,
παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική Σύσκεψη. Αφού
ελεγχθούν άμεσα, επιστρέφονται στους αρχηγούς των αποστολών και πρέπει να παραδίδονται
στην Γραμματεία του αγώνα τριάντα (30’) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι μαθητικέςαθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα εκτός αν υπάρχει ένσταση
πλαστοπροσωπίας για τον μαθητή-αθλητή ή παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Στην
περίπτωση αυτή η μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και
επιστρέφεται μόνο μετά τη απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ: Κάθε ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δύο ομοιόμορφες εμφανίσεις,
διαφορετικού χρώματος δίχως να αναγράφονται σε αυτές διαφημίσεις ή τίτλοι σωματείων και
συλλόγων. Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής–τρια υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή
επικάλυψη της διαφήμισης ή του τίτλου του συλλόγου ή σωματείου. Προς αποφυγή ταύτισης
χρωμάτων θα πρέπει οι ομάδες, όπως αναφέρεται και παραπάνω, να ενημερώσουν εγκαίρως την
Οργανωτική Επιτροπή.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κλήρωση, η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη κατά την
Τεχνική Σύσκεψη, θεωρείται γηπεδούχος, τόσο στους ημιτελικούς αγώνες, όσο και στους
τελικούς (μικρό και μεγάλο) και είναι υποχρεωμένη να αλλάξει εμφάνιση σε περίπτωση που
συμπέσει το χρώμα εμφάνισης με την ομάδα που θα κληρωθεί δεύτερη.
Σας ενημερώνουμε ότι η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα-3)
και τα χρώματα των εμφανίσεων των ομάδων, θα πρέπει αρχικά να σταλούν με e-mail στη Δ.Δ.Ε.
Β’ Αθήνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

fysagogi@dide-v-ath.att.sch.gr
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.
190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β’/21-11-2016) Υ.Α. ) και την Διόρθωση αυτής με την αριθ.
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220861/Δ5/23-12-2016Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30-12-2016), με θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Δ/ντης Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

Αθανάσιος Φαλούκας
Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος

