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1. Σκοπός και στόχοι
Σκοπός
Η διοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων έχει σκοπό τη
δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των
μαθητών με αναπηρία στον αθλητισμό, τη συνολική καλλιέργεια της
προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας,
καθώς και την εκπροσώπησή της σε τυχόν διεθνείς μαθητικές αθλητικές
συναντήσεις.
1.1

Στόχοι

1.2

1.2.1 Σωματικοί – ψυχοκινητικοί
Καλλιέργεια και ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων και κινητικών
δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία.
1.2.2 Συναισθηματικοί – κοινωνικοί
1. Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών όπως: ομαδικό πνεύμα, συνεργασία,
συμμετοχή, επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία
και αυτοπεποίθηση.
2. Διαμόρφωση στάσεων αποδοχής των κανόνων και των αποφάσεων
των κριτών.
3. Βίωση της ψυχαγωγίας και της χαράς που πηγάζει από τη συμμετοχή
στον αγώνα.
4. Ανάπτυξη της αγωνιστικότητας και του συναγωνισμού.
5. Δημιουργία βιωμάτων που συνδέονται με την υψηλή επίδοση και τη
νίκη του καλύτερου.
6. Καλλιέργεια ηθικών αρετών, όπως σεβασμός του αντιπάλου, φίλαθλο
πνεύμα, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.
7. Καλλιέργεια της ένταξης.
Γνωστικοί
Καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό.
Προτροπή για ενεργό αθλητική δράση και δια βίου άσκηση.
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην αντιμετώπιση των αρνητικών
φαινομένων που εμφανίζονται στον αθλητισμό.
4. Εμβάθυνση στη γνώση των κανονισμών, της στρατηγικής και της
τακτικής των αθλημάτων και αγωνισμάτων.

1.2.3
1.
2.
3.
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2. Οργάνωση
2.1 Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Ειδικής
Αγωγής [Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.]
2.1.1 Για την οργάνωση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και
Πρωταθλημάτων συγκροτείται, το μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους, με
Απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων για θέματα σχολικού αθλητισμού, μετά από εισήγηση του
Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Ειδικής
Αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.), η οποία αποτελείται από ένδεκα 11 μέλη ως
ακολούθως :
1. Από το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. ή το νόμιμο
αναπληρωτή του ως Πρόεδρο.
2. Από τον Προϊστάμενο - Υπεύθυνο της Ειδικής Φυσικής Αγωγής
της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Αντιπρόεδρο.
3. Από τον Προϊστάμενο του Β΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής
Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος.
4. Από το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος.
5. Από το Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος.
6. Από το Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος.
7. Από τέσσερις (4) καθηγητές Φυσικής Αγωγής με γνώσεις γύρω από τα
διάφορα αθλήματα και την οργάνωση αγώνων για μαθητές με
Αναπηρία που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση κατά τύπο
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (Νοητική Αναπηρία, Κινητικές
Αναπηρίες, Προβλήματα Όρασης, Προβλήματα Ακοής), ως Μέλη.
8. Από ένα (1) καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος και Γραμματέα
της Επιτροπής.
2.1.2 Έργο της Επιτροπής είναι:
1. Ο συντονισμός του έργου των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών
Αγώνων Ειδικής Αγωγής [Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.], η συνεργασία με την
Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, την Ελληνική
Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, την Ομοσπονδία Σωματείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι και όσες Ομοσπονδίες για
άτομα με αναπηρία τυχόν δημιουργηθούν στο μέλλον, με τις Διοικήσεις
των Εθνικών Γυμναστηρίων και με άλλους φορείς, όπως η Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων
και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), κ.λπ. κατά
περίπτωση, για την καλύτερη οργάνωση όλων των φάσεων των
Σχολικών Αγώνων.
2. Η οργάνωση της τελικής φάσης (Β΄ Φάσης) των Πανελλήνιων
Σχολικών Αγώνων με την Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. που θα οριστεί για την τέλεση
των αγώνων.
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Η προβολή των αγώνων της τελικής φάσης.
Η εποπτεία όλων των σχολικών αγώνων.
Η εκδίκαση των ενστάσεων σε δεύτερο βαθμό.
Η ακύρωση αγώνων οποιασδήποτε φάσης μετά από ένσταση σε κάθε
περίπτωση παραβάσεων της προκήρυξης, των κανονισμών των
αθλημάτων, δυσφήμιση του αθλήματος κ.λπ.
7. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της τελικής (Β΄ Φάσης) των
Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ατομικών αθλημάτων που θα
αποστέλλονται από τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. (σύνταξη
πρακτικού).
8. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της τελικής (Β΄ Φάσης) των
Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων που θα
αποστέλλονται από τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., όσον αφορά στις
ομάδες και από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής (Ειδική Φυσική Αγωγή)
του Υπ.Ε.Π.Θ., όσον αφορά στις συμμετοχές των μαθητών –
μαθητριών.
9. Η έγκριση διεξαγωγής αγώνων σε αθλήματα μη ενταγμένα στο
πρόγραμμα των σχολικών αγώνων, μετά από σχετικά αιτήματα
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., καθώς και ο συντονισμός αγώνων μη ενταγμένων
αθλημάτων, τα οποία μπορεί να εγκρίνονται και να διεξάγονται σε
επίπεδο περιφέρειας, μαζί με την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
10. Η επιλογή διαιτητών για τα ομαδικά αθλήματα και κριτών για τα ατομικά
αθλήματα από πίνακες που θα πρέπει να ζητηθούν από τις οικείες
Αθλητικές Ομοσπονδίες και να περιλαμβάνουν τους Διεθνείς ή Εθνικών
Κατηγοριών Διαιτητές ή Κριτές, κατά προτίμηση καθηγητές Ειδικής
Φυσικής Αγωγής, καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικούς. Τους
πίνακες αυτούς θα πρέπει να τους έχει λάβει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση της Β΄ Φάσης του κάθε
αθλήματος.
11. Η επιλογή ταξινομητών (classifiers), έργο των οποίων είναι η κατάταξη
των αθλητών ανάλογα με τον τύπο και το βαθμό λειτουργικότητάς τους
για κάθε άθλημα συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
της International Paralympic Committee (IPC) και των επιμέρους
διεθνών Ομοσπονδιών. Η επιλογή των ταξινομητών θα
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες
Α.μεΑ. Τους πίνακες αυτούς θα πρέπει να τους έχει λάβει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α. τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την διοργάνωση του κάθε
αθλήματος.
12. Η κατάρτιση ετήσιας λίστας αθλητών (Master List), στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αθλητού, το άθλημα ή τα αθλήματα
στα οποία συμμετέχει, η κατηγοριοποίηση ανά άθλημα και ο
χαρακτηρισμός αυτής. Η συγκεκριμένη λίστα θα παραδίδεται σε κάθε
επόμενη Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. μετά τη λήξη της θητείας αυτής. Η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α. θα προμηθεύει τη λίστα αυτή στις αρμόδιες διοργανώτριες
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
3.
4.
5.
6.

2.1.3. Για τον επιμερισμό του έργου της, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. συγκροτεί κατά
την πρώτη συνεδρίασή τις τριμελείς Υποεπιτροπές, από μέλη της, ως
ακολούθως:
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1. Υποεπιτροπή Ενστάσεων: Έργο της Υποεπιτροπής είναι η
συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν τις ενστάσεις σε δεύτερο
βαθμό και η σχετική εισήγηση προς την ολομέλεια της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.,
για να ληφθεί απόφαση. Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά σε
παράβαση διεθνών κανονισμών αθλήματος, η Υποεπιτροπή υποβάλλει
προτάσεις.
2. Υποεπιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Έργο της Υποεπιτροπής είναι
σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ.
3. Η κατανομή των πιστώσεων σε κάθε Νομαρχία, ανάλογα με τις
ανάγκες αυτού και σύμφωνα με το πρόγραμμα αθλητικών
δραστηριοτήτων, από τις εγκεκριμένες πιστώσεις για τους σχολικούς
αγώνες του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Ε.Π.Θ.
4. Η μετακίνηση των Ελληνικών Σχολικών Ομάδων που τυχόν θα
εκπροσωπήσουν την πατρίδα μας σε αγώνες του εξωτερικού.
5. Η προμήθεια αθλητικού υλικού, κυπέλλων, μεταλλίων, διπλωμάτων,
αναμνηστικών κ.λπ. για τους σχολικούς αγώνες.
6. Υποεπιτροπή Προβολής Σχολικών Αγώνων. Έργο της Υπο-επιτροπής
είναι η υποβολή προτάσεων στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. για τη δημόσια
προβολή των σχολικών αγώνων και η υλοποίησή τους μετά την
έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
2.2
Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων Ειδικής Αγωγής
[Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.]
2.2.1 Σε κάθε νομό, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους,
μετά από πρόταση του Προϊστάμενου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής,
Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων [Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.] για την οργάνωση
κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων. Ειδικά για τους νομούς Αττικής
και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2)
Ο.Ε.Σ.Α.Ε.Α., όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Αθήνας Α΄, Αθήνας Β΄, Αθήνας Γ΄, Αθήνας Δ΄, Ανατολικής
Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής
Θεσσαλονίκης). Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. αποτελείται:
1. Από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο.
2. Από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Α΄ Αντιπρόεδρο.
3. Από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
4. Από το Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με
την Επιτροπή, ως Α΄ Επόπτης με δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση
που στην ίδια έδρα υπηρετούν περισσότεροι από ένας Σχολικοί
Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής, ο δεύτερος κ.λπ. θα μετέχουν σε άλλη
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους με δική τους επιλογή.
Ευνόητο είναι ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής, αν και θα
μετέχουν μόνο σε μία Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., θα μπορούν να ασκούν εποπτεία
σε όλη την περιφέρεια αρμοδιότητάς τους και μπορούν να μετέχουν
στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. της περιφέρειας
αρμοδιότητάς τους αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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5. Από τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με
την Επιτροπή ως Β΄ Επόπτης με δικαίωμα ψήφου.
6. Από τρεις (3) καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην
Ειδική Αγωγή.
7. Από ένα (1) καθηγητή ή μόνιμο εν ενεργεία Δημόσιο Υπάλληλο που
υπηρετεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής ως Γραμματέας της Επιτροπής
και Μέλος. Ο ίδιος θα εκτελεί επιπλέον και καθήκοντα Υπολόγου
Χ.Ε.Π.
2.2.2 Αρμοδιότητες Επιτροπών.
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. έχει αρμοδιότητα για όλους τους σχολικούς αγώνες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων η διοργάνωση
γίνεται από όλα τα μέλη της από κοινού.
2.2.3 Έργο κάθε Επιτροπής είναι:
1. Η σύνταξη των προκηρύξεων διεξαγωγής των αγώνων για την
περιφέρειά της, η εξασφάλιση των αθλητικών χώρων και του
απαιτούμενου υλικού, καθώς και η μέριμνα για την άρτια διεξαγωγή
των αγώνων.
2. Ο ορισμός διαιτητών, κριτών, ταξινομητών κ.λπ., σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση, καθώς και η φροντίδα για την υποχρεωτική
παρουσία ιατρού στους αγώνες.
3. Η προσπάθεια για καθολική συμμετοχή των μαθητών και των
καθηγητών Φυσικής Αγωγής στους αγώνες (ένταξη).
4. Η εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθμό για τους αγώνες που
διοργανώνονται από αυτήν.
5. Η συνεργασία με τους αθλητικούς-πολιτιστικούς συλλόγους και
λοιπούς φορείς Α.μεΑ. και μη της περιοχής, καθώς και με την τοπική
αυτοδιοίκηση.
6. Η γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης [τύπος, ραδιόφωνο,
τηλεόραση] των εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων των αγώνων.
7. Η γενική εποπτεία των αγώνων που διοργανώνονται στην περιφέρεια
αρμοδιότητάς της.
8. Η κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητάς της των αποφάσεων,
εγκυκλίων κ.λπ., της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. και ο
έλεγχος αν κοινοποιήθηκαν.
9. Η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοιχεία της Α΄ Φάσης των
αθλημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολικών
αγώνων, καθώς και των μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη
διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
Ομοίως, η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και
μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητάς της σε όσα αθλήματα
διεξάγονται αγώνες Α΄ Φάσης που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. Τα στατιστικά αυτά δελτία θα αποστέλλονται αμέσως
μετά τη λήξη της Α΄ Φάσης στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ.
10. Η κοινοποίηση στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. της
συγκρότησης της Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., των προκηρύξεων αγώνων και των
πρωταθλητριών ομάδων της Νομαρχίας.
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11. Η κοινοποίηση, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κάθε αγώνα
ομαδικού αθλήματος Α΄ Φάσης, με τηλεομοιοτυπία (fax) στην
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. του αποτελέσματος του
αγώνα, ώστε να ενημερώνεται η σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
12. Η αποστολή στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., με απλό
ταχυδρομείο, θεωρημένων αντιγράφων των φύλλων αγώνα Α΄ φάσης
όλων των ομαδικών αθλημάτων των πρωταθλητριών ομάδων της
περιοχής της, καθώς και θεωρημένων αντιγράφων των καταστάσεων
συμμετοχής των ιδίων ομάδων σε όλους τους αγώνες, αμέσως μετά τη
λήξη της φάσης αυτής.
13. Η αποστολή στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., με απλό
ταχυδρομείο, θεωρημένων αντιγράφων των φύλλων αγώνα Β΄ (τελικής)
φάσης όλων των ομαδικών αθλημάτων που θα διοργανώσει η Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α., καθώς και θεωρημένων αντιγράφων των καταστάσεων
συμμετοχής των ομάδων που μετείχαν στους αγώνες αυτούς, την
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον αγώνα.
14. Η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που
διοργάνωσε. Στο αρχείο αυτό, εκτός από τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, θα ευρίσκονται όλα τα πρωτότυπα πινάκια και οι
πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής αγώνων ατομικών αθλημάτων
και όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνα με τις πρωτότυπες καταστάσεις
συμμετοχής των δύο ομάδων των αγώνων ομαδικών αθλημάτων. Στο
αρχείο αυτό θα τηρούνται αποτελέσματα και συνοδευτικά αγώνων Α΄
Φάσης, τουλάχιστον για μία πενταετία, και αγώνων Β΄ Φάσης,
τουλάχιστον για μία δεκαετία.
15. Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Β΄ Φάσης
ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν, στο οποίο να φαίνεται η
κατάταξη των ομάδων. Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού
(γραμμένο με Η/Υ σε χαρτί Α4) θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.,
ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού που θα
συντάξει αυτή για την επικύρωση των αποτελεσμάτων, μαζί με τους
πίνακες που θα δημιουργήσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ. (Ειδική Φυσική Αγωγή) με τις συμμετοχές μαθητών και
μαθητριών σε όλους τους αγώνες.
16. Η οικονομική υποστήριξη των αγώνων του νομού, καθώς και των
εκδηλώσεων της Β΄ (Πανελλήνιας) φάσης που θα οργανωθούν στο
νομό.
17. Η Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. υποβάλλει τον προγραμματισμό των αθλητικών
δραστηριοτήτων του έτους συνοδευόμενο από τον προϋπολογισμό της
οικονομικής δαπάνης στο Β΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
του Υπ.Ε.Π.Θ.
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3. Αγώνες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθητών με
Αναπηρία
3.1

Γενικές διατάξεις

3.1.1 Συμμετοχή
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες από 9 έως 14 ετών.
2. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος σε ένα ομαδικό
άθλημα και σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση, για τη συμμετοχή στους αγώνες, είναι η
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
4. Έτος τέλεσης των αγώνων υπολογίζεται αυτό που λήγει το σχολικό
έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2006 - 2007 υπολογίζεται σαν 2007].
3.2

Ενδοσχολικοί αγώνες

3.2.1 Οργάνωση
1. Την οργάνωση των ενδοσχολικών αγώνων στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν μαθητές με αναπηρία,
αναλαμβάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το
Σύλλογο των διδασκόντων και τους τεχνικούς των Ομοσπονδιών.
2. Τα αθλήματα στα οποία μπορούν να διεξαχθούν ενδοσχολικοί αγώνες
είναι τα ίδια για τα οποία διεξάγονται αγώνες στα πλαίσια της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Οι αγώνες διεξάγονται στο χώρο του σχολείου, όπου υπάρχει η
ανάλογη υποδομή ή σε αθλητικές εγκαταστάσεις κοντά στο σχολείο.
4. Μαθητής-μαθήτρια με αναπηρία που φοιτά σε τυπικό σχολείο και δεν
υπάρχει άλλος μαθητής με αντίστοιχη αναπηρία να συναγωνιστεί μαζί
του, περνά απευθείας στην επόμενη φάση.
3.2.2 Ομαδικά - Ατομικά Αθλήματα
1. Τα εσωτερικά πρωταθλήματα - αγωνίσματα προγραμματίζονται από
τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου σε συνεργασία με το
Διευθυντή του σχολείου και διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια του έτους
(ένταξη).
2. Οι αγώνες διεξάγονται με τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών για τις
αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών – μαθητριών. Οι κανονισμοί είναι
δυνατόν να διαφοροποιηθούν από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής,
ανάλογα με τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων.
3. Κριτές – Διαιτητές στους ενδοσχολικούς αγώνες ορίζονται από τους
ίδιους τους μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
3.3

Αγώνες Α΄ φάσης

3.3.1 Διοργάνωση
Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει η αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
3.3.2 Συμμετοχή και Αθλήματα
1. Μετέχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης, στα οποία φοιτούν
μαθητές με αναπηρία.
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2. Σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα διεξάγονται αγώνες μόνο σε
επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Για τα ομαδικά αθλήματα κάθε σχολείο μετέχει με μία ομάδα μαθητών
και με μία ομάδα μαθητριών σε όλα τα αθλήματα. Οι αγώνες
διεξάγονται σε ομίλους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού.
4. Για τα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των μαθητών – μαθητριών, οι
οποίοι θα λάβουν μέρος από κάθε σχολείο, ορίζεται από την Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α., έτσι ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν σε 1-2 ημέρες.
3.3.3 Επιλογή αθλητών
Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Ειδικής
Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολείο δεν
υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής την επιλογή κάνουν οι δάσκαλοι του
σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του μαθητή - μαθήτριας
στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου.
3.3.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών
σε αγώνες τόσο ομαδικών αθλημάτων όσο και ατομικών αθλημάτων είναι η
Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα και η Κατάσταση Συμμετοχής του Σχολείου.
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4. Αγώνες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Κύκλου Μαθητών
με Αναπηρία
4.1

Γενικές διατάξεις

4.1.1 Συμμετοχή
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες από 12 έως 18 ετών.
2. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος σε ένα ομαδικό
άθλημα και σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες είναι η
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
4. Έτος τέλεσης των αγώνων υπολογίζεται αυτό που λήγει το σχολικό
έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2006 - 2007 υπολογίζεται σαν 2007].
4.2

Ενδοσχολικοί αγώνες

4.2.1 Οι ενδοσχολικοί αγώνες είναι απαραίτητη μαθητική διαδικασία. Την
οργάνωση των εσωτερικών αγώνων σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αναλαμβάνει ο Μαθητικός Όμιλος Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.). Σε περίπτωση που
δεν έχει συγκροτηθεί ο Μ.Ο.Α., τους αγώνες οργανώνει το Μαθητικό
Συμβούλιο σε συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, το Σύλλογο
των διδασκόντων και τους τεχνικούς των Ομοσπονδιών.
4.2.2 Ο προγραμματισμός των εσωτερικών πρωταθλημάτων και αγώνων
γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου υποχρεωτικά και
ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους. Κοινοποιείται μέχρι 30 Οκτωβρίου στο
Διευθυντή του σχολείου, τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και
στο Μαθητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου. Ο προγραμματισμός των ομαδικών αθλημάτων γίνεται
ανεξάρτητα από τους αγώνες μεταξύ σχολείων που διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α.
E.A. (ένταξη). Οι αγώνες μπορούν να επεκτείνονται σε όλο το διδακτικό έτος
και οι τελικοί των αθλημάτων να γίνουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα προς το
τέλος της χρονιάς. Οι τελικοί αγώνες, διοργανώνονται σε μία ημέρα που θα
αφιερωθεί στον αθλητισμό, την Αθλητική Ημέρα.
4.2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες
που φοιτούν στο σχολείο. Ο κάθε μαθητής - μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος
σε ένα ομαδικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος.
4.2.4 Στα εσωτερικά πρωταθλήματα και αγώνες, χρέη διαιτητών- κριτώνγραμματείας αναλαμβάνουν οι μαθητές με τη συμμετοχή του Συλλόγου
Διδασκόντων. Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι που μπορούν να
ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα και ορίζονται με κλήρωση πριν
από τον αγώνα. Οι διαιτητές πρέπει να είναι ουδέτεροι με τις αγωνιζόμενες
ομάδες.
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4.2.5 Οι ενδοσχολικοί αγώνες θα διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή
τους χώρους του σχολείου, καθώς και σε αθλητικούς χώρους κοντά στο
σχολείο. Οι αθλητικοί χώροι και γενικώς οι χώροι του σχολείου, όταν αυτό δεν
λειτουργεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διοργάνωση ενδοσχολικών
αγώνων. Για το λόγο αυτό θα ορισθούν οι ώρες που οι χώροι αυτοί θα είναι
στη διάθεση των μαθητών του σχολείου και θα ορίζεται υπεύθυνος, για να
τους ανοίξει και να τους κλείσει, καθώς και για το φωτισμό αυτών, εφόσον
χρειάζεται, ή τη χρήση διαφόρων οργάνων. Οι μαθητές θα μπορούν να
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του σχολείου αλλά με προγραμματισμό και
υπό τον έλεγχο του σχολείου.
4.2.6 Οι ενδοσχολικοί αγώνες μπορούν να γίνονται μέσα στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του σχολείου, ύστερα από συνεργασία του καθηγητή Φυσικής
Αγωγής με το Διευθυντή του σχολείου και το Σύλλογο των Διδασκόντων.
4.2.7 Μαθητής - μαθήτρια με αναπηρία που φοιτά σε τυπικό σχολείο και δεν
υπάρχει άλλος μαθητής με αντίστοιχη αναπηρία να συναγωνιστεί μαζί του/
της, περνά απευθείας στην επόμενη φάση.
4.2.8 Όπως και η διάταξη 3.2.2.2.
4.3

Αγώνες Α΄ φάσης.

4.3.1 Διοργάνωση
Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει η αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
4.3.2 Συμμετοχή και Αθλήματα
1. Μετέχουν όλα τα Γυμνάσια, στα οποία φοιτούν μαθητές με αναπηρία,
τα Τ.Ε.Ε. A’ βαθμίδας, καθώς και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Διεύθυνσης.
2. Σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα διεξάγονται αγώνες μόνο σε
επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Για τα ομαδικά αθλήματα κάθε σχολείο μετέχει με μία ομάδα μαθητών
και με μία ομάδα μαθητριών σε όλα τα αθλήματα. Οι αγώνες
διεξάγονται σε ομίλους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού.
4. Για τα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των μαθητών – μαθητριών, οι
οποίοι θα λάβουν μέρος από κάθε σχολείο, ορίζεται από την Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α., έτσι ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν σε 1-2 ημέρες.
4.3.3 Επιλογή αθλητών
Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 και
4.2.3 της παρούσας πρότασης. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί, την
επιλογή κάνουν μόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε
περίπτωση που στο σχολείο δεν υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής την
επιλογή κάνουν οι καθηγητές του σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη
η επίδοση του μαθητή - μαθήτριας τόσο στους εσωτερικούς αγώνες του
σχολείου όσο και οι επιδόσεις τους σε επίσημους αγώνες της αντίστοιχης
Αθλητικής Ομοσπονδίας.
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4.3.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών
σε αγώνες τόσο ομαδικών αθλημάτων όσο και ατομικών αθλημάτων είναι η
Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα και η Κατάσταση Συμμετοχής του Σχολείου.
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5. Αγώνες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλου Μαθητών
με Αναπηρία
5.1

Γενικές διατάξεις

5.1.1 Συμμετοχή
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες από 15 έως 22 ετών.
2. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος σε ένα ομαδικό
άθλημα και σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος.
3. Οι Φάσεις διεξαγωγής των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων είναι
δύο (2), Α΄ και Β΄ (τελική) Φάση, αγώνες σε επίπεδο Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Πανελλήνιο επίπεδο αντίστοιχα.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες είναι η
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
5. Έτος τέλεσης των αγώνων υπολογίζεται αυτό που λήγει το σχολικό
έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2006 - 2007 υπολογίζεται σαν 2007].
5.2 Ενδοσχολικοί αγώνες
5.2.1 Οι ενδοσχολικοί αγώνες είναι απαραίτητη μαθητική διαδικασία. Την
οργάνωση των εσωτερικών αγώνων σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αναλαμβάνει ο Μαθητικός Όμιλος Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.). Σε περίπτωση που
δεν έχει συγκροτηθεί ο Μ.Ο.Α., τους αγώνες οργανώνει το Μαθητικό
Συμβούλιο σε συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής τον Σύλλογο
των Διδασκόντων και τους τεχνικούς των Ομοσπονδιών.
5.2.2 Ο προγραμματισμός των εσωτερικών πρωταθλημάτων και αγώνων
γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου υποχρεωτικά και
ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους. Κοινοποιείται μέχρι 30 Οκτωβρίου στο
Διευθυντή του σχολείου, τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και
στο Μαθητικό Συμβούλιο. Επιπλέον αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου. Ο προγραμματισμός των ομαδικών αθλημάτων γίνεται
ανεξάρτητα από τους αγώνες μεταξύ σχολείων που διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α.
E.A. Οι αγώνες μπορούν να επεκτείνονται σε όλο το διδακτικό έτος και οι
τελικοί των αθλημάτων να γίνουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα προς το τέλος της
χρονιάς. Οι τελικοί αγώνες διοργανώνονται σε μία ημέρα που θα αφιερωθεί
στον αθλητισμό, την Αθλητική Ημέρα.
5.2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες με
αναπηρίες του σχολείου. Ο κάθε μαθητής - μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος
σε ένα ομαδικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος.
5.2.4 Στα εσωτερικά πρωταθλήματα και αγώνες, χρέη διαιτητών – κριτών γραμματείας αναλαμβάνουν οι μαθητές. Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι
που μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα και ορίζονται με
κλήρωση πριν από τον αγώνα. Οι διαιτητές πρέπει να είναι ουδέτεροι με τις
αγωνιζόμενες ομάδες.
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5.2.5 Οι ενδοσχολικοί αγώνες θα διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή
τους χώρους του σχολείου, καθώς και σε αθλητικούς χώρους κοντά στο
σχολείο. Οι αθλητικοί χώροι και γενικώς οι χώροι του σχολείου, όταν αυτό δε
λειτουργεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση ενδοσχολικών
αγώνων. Για το λόγο αυτό θα ορισθούν οι ώρες που οι χώροι αυτοί θα είναι
στη διάθεση των μαθητών του σχολείου και θα ορίζεται υπεύθυνος, για να
τους ανοίξει και να τους κλείσει, καθώς και για το φωτισμό αυτών, εφόσον
χρειάζεται, ή τη χρήση διαφόρων οργάνων. Οι μαθητές θα μπορούν να
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του σχολείου αλλά με προγραμματισμό και
υπό τον έλεγχο του σχολείου.
5.2.6 Οι ενδοσχολικοί αγώνες μπορούν να γίνονται μέσα στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του σχολείου, ύστερα από συνεργασία του καθηγητή Φυσικής
Αγωγής με το Διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο των διδασκόντων.
5.2.7 Μαθητής-μαθήτρια με αναπηρία που φοιτά σε τυπικό σχολείο και δεν
υπάρχει άλλος μαθητής με αντίστοιχη αναπηρία να συναγωνιστεί μαζί τουτης, περνά απευθείας στην επόμενη φάση.
5.2.8 Ομαδικά - Ατομικά Αθλήματα
1. Τα εσωτερικά πρωταθλήματα - αγωνίσματα προγραμματίζονται από
τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου σε συνεργασία με το
Διευθυντή του σχολείου και διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια του έτους
(ένταξη).
2. Οι αγώνες διεξάγονται με τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών για τις
αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών – μαθητριών.
3. Κριτές – Διαιτητές στους ενδοσχολικούς αγώνες ορίζονται από τους
ίδιους τους μαθητές με την βοήθεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
5.3

Αγώνες Α΄ φάσης

5.3.1 Διοργάνωση
Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει η αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
5.3.2 Συμμετοχή και Αθλήματα
1. Μετέχουν όλα τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑ.Λ., στα οποία φοιτούν
μαθητές με αναπηρία, καθώς και τα Τ.Ε.Ε. Β΄ βαθμίδας και τα
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Διεύθυνσης.
2. Για τα ομαδικά αθλήματα κάθε σχολείο μετέχει με μία ομάδα μαθητών
και με μία ομάδα μαθητριών σε όλα τα αθλήματα. Οι αγώνες
διεξάγονται σε ομίλους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού.
3. Για τα ατομικά αθλήματα το κάθε σχολείο μετέχει με δύο (2) μαθητές μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα και σε κάθε κατηγορία, οι οποίοι - οποίες
επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μαθήτρια κατά
αγώνισμα, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά
τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ή τους αγώνες της Αθλητικής
Ομοσπονδίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1.1 κατά το
προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες
νομού όπου προβλέπονται.
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5.3.3 Επιλογή αθλητών
Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου,
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3 και
5.3.2 του παρόντος σχεδίου. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί, την
επιλογή κάνουν μόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε
περίπτωση που στο σχολείο δεν υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής, την
επιλογή κάνουν οι καθηγητές του σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη
η επίδοση του μαθητή - μαθήτριας τόσο στους εσωτερικούς αγώνες του
σχολείου όσο και οι επιδόσεις τους σε επίσημους αγώνες της αντίστοιχης
Αθλητικής Ομοσπονδίας.
5.3.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών
σε αγώνες τόσο ομαδικών αθλημάτων όσο και ατομικών αθλημάτων είναι η
Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα και η Κατάσταση Συμμετοχής του Σχολείου.
5.4

Αγώνες Β΄ (τελικής) φάσης

5.4.1 Διοργάνωση
Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνουν η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. και
η Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. που έχει ορισθεί για κάθε άθλημα.
5.4.2 Συμμετοχή και Αθλήματα
1. Για τα ομαδικά αθλήματα μετέχουν τουλάχιστον τέσσερις (4)
ομάδες που ανακηρύχθηκαν πρώτες σε επίπεδο Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Για τα ατομικά αθλήματα μετέχουν τουλάχιστον έξι έως δέκα έξι (16)
αθλητές - αθλήτριες για κάθε αγώνισμα και για κάθε κατηγορία, όπως
αυτές ορίζονται από την I.P.C. για κάθε Παραολυμπιάδα (ενοποιημένες
ή μη) που πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις κατά τους αγώνες της Α΄
φάσης.
5.4.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών
σε αγώνες τόσο ομαδικών αθλημάτων όσο και ατομικών αθλημάτων είναι η
Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα και η Κατάσταση Συμμετοχής του Σχολείου.
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6. Αθλήματα
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στον Α΄κύκλο της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ακολουθούνται οι κανονισμοί των Διεθνών Ομοσπονδιών
τροποποιημένοι ανά άθλημα.
Στο Β΄ Κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθούνται οι
κανονισμοί της των Διεθνών Ομοσπονδιών χωρίς τροποποιήσεις.
6.1.

Ομαδικά αθλήματα

6.1.1 Καλαθοσφαίριση (Νοητική αναπηρία, INAS-FID)
Κανονισμοί
Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA.
Κατηγοριοποίηση
Mετέχουν μόνο μαθητές με νοητική αναπηρία, με I.Q. 75 και κάτω.
6.1.2 Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο (IWAS, CP-ISRA)
Κατηγοριοποίηση
Από το 1983, οι κατηγορίες στην καλαθοσφαίριση, για την οποία
αναπτύχθηκε το σύστημα κατηγοριοποίησης, ήταν τέσσερις και οι αθλητές
βαθμολογούνταν με βαθμούς 1,2,3 και 4. Αργότερα προστέθηκε και η
κατηγορία με βαθμό 4.5 για κάποιον αθλητή που έχει την ελάχιστη αναπηρία
και δεν επηρεάζει καθόλου το παίξιμό του. Αλλά και πάλι, αν κάποιος αθλητής
δεν ταιριάζει σε μία κατηγορία, μπορεί να βαθμολογηθεί με μισό βαθμό ήτοι με
1.5 ή 2.5 ή 3.5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IWBF (Διεθνής
Oμοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια), σε κάθε στιγμή του αγώνα η
συνολική βαθμολογία της ομάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 14 βαθμούς.
Κανονισμοί
Οι κανονισμοί του αθλήματος ορίζονται από τη IWBF και την IPC.
Ο αγωνιστικός χώρος που προορίζεται για αγώνες Καλαθοσφαίρισης
με αμαξίδιο, καθώς και το ύψος της ρακέτας από το έδαφος δεν
παρουσιάζουν διαφορές από τον αγωνιστικό χώρο της Καλαθοσφαίρισης
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Κάθε ομάδα αποτελείται από πέντε παίκτες (βασικούς) και επτά
αναπληρωματικούς. Ακολουθούνται οι κανονισμοί της FIBA σε ότι αφορά τη
διάρκεια του αγώνα, τις ανάπαυλες, τα σφάλματα, το χρόνο επίθεσης, τα
δίποντα, τα τρίποντα και τις περιόδους.
Υπάρχουν τρεις βασικές διαφορές στους κανονισμούς της Ολυμπιακής
Καλαθοσφαίρισης και της Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο:
1. Σε κάθε περίοδο καθώς και στις παρατάσεις, το παιχνίδι ξεκινά όταν ο
διαιτητής ρίξει τη μπάλα στον κεντρικό κύκλο του αγωνιστικού χώρου
(jump ball). Σε ενδεχόμενα επόμενα jump ball δεν επαναλαμβάνεται
αναπήδηση, αλλά η μπάλα δίνεται στην ομάδα που δεν κέρδισε την
αρχική.
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2. Ο επιθετικός παίκτης πρέπει να κάνει μία ντρίπλα, δηλαδή να χτυπήσει
ή να ρίξει τη μπάλα στο δάπεδο, ανά μία ή δύο ωθήσεις των τροχών.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στη περίπτωση που ο αθλητής κάνει
τρεις ή περισσότερες ωθήσεις χωρίς να κάνει ντρίπλα, ο διαιτητής
χρεώνει «βήματα».
3. Ο παίκτης δεν έχει το δικαίωμα να αγγίζει το έδαφος με οποιοδήποτε
σημείο του σώματος του ή να γέρνει εμπρός ή πίσω το αμαξίδιο του
κάνοντας το να κλείνει και να αγγίζει το έδαφος με οποιοδήποτε μέρος
του.
Διάρκεια Αγώνων
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η διάρκεια του αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι 4 περίοδοι των επτά
λεπτών (7΄). Σε περίπτωση ισοπαλίας δίνονται παρατάσεις των τριών λεπτών
(3΄) μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. Ακολουθούνται οι κανονισμοί για τη mini
Καλαθοσφαίριση.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄ Κύκλος
Η διάρκεια του αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι 4 περίοδοι των οκτώ
λεπτών (8΄). Σε περίπτωση ισοπαλίας δίνονται παρατάσεις των τριών λεπτών
(3΄) μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. Ακολουθούνται οι κανονισμοί της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος
Ακολουθούνται οι κανονισμοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης [η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α έχει δικαίωμα στην
προκήρυξη των αγώνων να μειώσει τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας των
αγώνων].
Διαιτητές-Κριτές
Οι διαιτητές, κριτές και ταξινομητές των αγώνων ορίζονται από την
Ο.Ε.Σ.Α. και είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν,
επιλέγονται από δασκάλους ή καθηγητές άλλης ειδικότητας, οι οποίοι είναι
επίσημοι Διαιτητές ή Κριτές στο αντίστοιχο άθλημα ή έχουν εμπειρία στο
άθλημα.
Για κάθε αγώνα ορίζονται:
 Διαιτητές (3),
 Σημειωτής (1),
 Χρονομέτρης Αγώνων (1),
 Χρονομέτρης 24΄΄ (1).
6.1.3 Καλαθοσφαίριση κωφών (CISS)
Κατηγοριοποίηση
Συμμετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι βάσει
ακουογράμματος αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής 55db στο «καλύτερο» αυτί
(με μέσο όρο ακουστικής απώλειας στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz).
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Κανονισμοί
Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι κανονισμοί της
Mini Καλαθοσφαίρισης.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται η χρήση ακουστικών
βοηθημάτων για λόγους προστασίας των μαθητών-μαθητριών, αλλά και
ισότιμης συμμετοχής τους στους αγώνες.
Όπου είναι απαραίτητο, τα ηχητικά σήματα αντικαθίστανται με οπτικά
σήματα (χρήση ειδικών λαμπτήρων).
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί της FIBA.
Διαιτητές-Κριτές
 Διαιτητές (2),
 Σημειωτής (1),
 Χρονομέτρης (1),
 Χρονομέτρης 24΄΄ (1),
 Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (2).
6.1.4 Καθιστή πετοσφαίριση (IWAS – CP-ISRA)
Κατηγοριοποίηση
Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες με φυσικές αναπηρίες, οι οποίοι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της ελάχιστου βαθμού αναπηρίας.
Κανονισμοί
Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
επιτροπής Πετοσφαίρισης της IPC. Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες με
κινητικά προβλήματα σε ξεχωριστές ομάδες. Οι διαφοροποιήσεις που
υπάρχουν είναι οι εξής:
 Μπορεί να γίνει μπλοκ στο σερβίς.
 Τα πόδια του αθλητή μπορούν να περάσουν κάτω από το φιλέ αρκεί να
μην ενοχλούν τον αντίπαλο.
 Στο σερβίς θέση ορισμού ορίζεται η λεκάνη η οποία πρέπει να
βρίσκεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση τα
πόδια μπορούν να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
 Oι διαστάσεις του γηπέδου είναι 10 Χ 6 μ. και το ύψος του φιλέ στο
1.15 για τους μαθητές Λυκείου και 1.05 για τις μαθήτριες.
Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ακολουθούνται οι κανονισμοί για τη
mini Πετοσφαίριση.
Διάρκεια Αγώνων
Σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης νικήτρια θεωρείται η ομάδα που
θα πάρει δύο νικηφόρα σετ. Σε περίπτωση ισοπαλίας παίζεται ένα τρίτο σετ,
το οποίο τελειώνει στους 15 πόντους.
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Διαιτητές-Κριτές
Οι διαιτητές, κριτές και ταξινομητές των αγώνων ορίζονται από την
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. και είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν δεν επαρκούν, ορίζονται δάσκαλοι ή
καθηγητές άλλης ειδικότητας που είναι επίσημοι Διαιτητές ή Κριτές στο
αντίστοιχο άθλημα ή έχουν εμπειρία στο άθλημα. Για κάθε αγώνα ορίζονται:
 Διαιτητής (1),
 Σημειωτής (1),
 Επόπτες (4).
6.1.5 Πετοσφαίριση κωφών (CISS)
Κατηγοριοποίηση
Συμμετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι βάσει
ακουογράμματος αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής 55db στο «καλύτερο» αυτί
(με μέσο όρο ακουστικής απώλειας στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz).
Κανονισμοί
Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι κανονισμοί της
Mini Πετοσφαίρισης.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται η χρήση ακουστικών
βοηθημάτων για λόγους προστασίας των μαθητών-μαθητριών, αλλά και
ισότιμης συμμετοχής τους στους αγώνες.
Όπου είναι απαραίτητο, τα ηχητικά σήματα αντικαθίστανται με οπτικά
σήματα (χρήση ειδικών λαμπτήρων).
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί της FIVB.
Διαιτητές-Κριτές
 Διαιτητές (2),
 Σημειωτής (1),
 Επόπτες γραμμών (2),
 Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (2).
6.1.6 Ποδόσφαιρο 7Χ7 (Εγκεφαλικής παράλυσης-CP-ISRA)
Κατηγοριοποίηση
Στο ποδόσφαιρο (Football) μετέχουν μόνο μαθητές με εγκεφαλική
παράλυση (CP-ISRΑ) των κατηγοριών C5, C6, C7 και C8. Κάθε ομάδα
πρέπει σε κάθε στιγμή του αγώνα να έχει ένα μαθητή της C5 ή της C6
κατηγορίας.
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Κανονισμοί
Το άθλημα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
Επιτροπής 7Χ7 της CP – ISRA. Συμμετέχουν μόνο μαθητές με εγκεφαλική
παράλυση. Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν είναι οι εξής:
 Συμμετέχουν επτά αθλητές.
 Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι μικρότερες.
 Δεν υπάρχει το off-side.
 Η επαναφορά της μπάλας μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να γίνει
με το ένα χέρι.
 Η διάρκεια του αγώνα είναι 2 Χ 30 λεπτά.
6.1.7 Ποδόσφαιρο 5Χ5 τυφλών (IBSA)
Συμμετέχουν μόνο μαθητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης οι
οποίοι χρησιμοποιούν ειδικές καλύπτρες για τα μάτια. Επιτρέπεται να λάβουν
μέρος και μαθητές με κανονική όραση ως τερματοφύλακες. Ο αγώνας έχει
διάρκεια 50 λεπτών που διεξάγεται σε 2 ημίχρονα των 25 λεπτών με
ενδιάμεσο διάλειμμα 10 λεπτών. Για τη διεξαγωγή του αγώνα, ακολουθούνται
οι κανονισμοί της Διεθνούς Επιτροπής Ποδοσφαίρου 5Χ5 της IBSA. Δεν
ισχύει ο κανονισμός του off-side.
6.1.8 Ποδόσφαιρο 5Χ5 ΚΑΙ 11Χ11 Νοητικής αναπηρίας (INAS-FID)
Συμμετέχουν μαθητές με Νοητική Αναπηρία, χωρίς να υπάρχει κάποια
διαφοροποίηση στους κανονισμούς που ορίζει η FIFA.
Διαιτητές-Κριτές
Οι διαιτητές, κριτές και ταξινομητές των αγώνων ορίζονται από την
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. και είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν δεν επαρκούν, τοποθετούνται δάσκαλοι ή
καθηγητές άλλης ειδικότητας που είναι επίσημοι Διαιτητές ή Κριτές στο
αντίστοιχο άθλημα ή έχουν εμπειρία στο άθλημα. Για κάθε αγώνα ορίζονται:
 Διαιτητές (2),
 Επόπτες (2),
 Γραμματεία (2).
6.1.9 Ποδόσφαιρο κωφών (CISS)
Κατηγοριοποίηση
Συμμετέχουν οι μαθητές, οι οποίοι βάσει ακουογράμματος
αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής 55db στο «καλύτερο» αυτί (με μέσο όρο
ακουστικής απώλειας στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz).
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Κανονισμοί
Συμμετέχουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Για τους
μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παίζεται το ποδόσφαιρο 5Χ5, ενώ
οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αγωνίζονται με ομάδες των 11
παικτών.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται η χρήση ακουστικών
βοηθημάτων για λόγους προστασίας των μαθητών, αλλά και ισότιμης
συμμετοχής τους στους αγώνες.
Όπου είναι απαραίτητο, τα ηχητικά σήματα αντικαθίστανται με οπτικά
σήματα (χρήση ειδικών λαμπτήρων).
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί της FIFA.
Διαιτητές-Κριτές
 Διαιτητές (3) (οι δύο επόπτες γραμμών),
 Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (2).
6.1.10 Γκόλπολ (IBSA)
Κατηγοριοποίηση
Στο Γκόλμπολ μετέχουν μόνο τυφλοί αθλητές των κατηγοριών B1, B2
και B3.
Κανονισμοί
Διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής
Γκόλμπολ της IBSA, στην οποία συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες.
Πρόκειται για ομαδικό άθλημα, στο οποίο συμμετέχουν μόνο τυφλοί μαθητές ή
μαθήτριες με μειωμένη όραση. Το Γκόλμπολ διεξάγεται σε κλειστό γήπεδο
Πετοσφαίρισης. Παίζεται από μαθητές και μαθήτριες και κάθε ομάδα
αποτελείται από τρεις βασικούς παίκτες και τρεις αναπληρωματικούς. Σκοπός
του παιχνιδιού είναι η μία ομάδα να κυλήσει τη μπάλα με το χέρι προς την
αντίπαλη πλευρά και να σημειώσει γκολ, ενώ οι αντίπαλοι παίκτες
προσπαθούν να την αποκρούσουν με οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους.
Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ. Η
μπάλα του Γκόλμπολ είναι από καουτσούκ και στο εσωτερικό της υπάρχουν
κουδουνάκια, τα οποία βοηθούν τον προσανατολισμό των παιχτών. Τέλος,
όλες οι διαγραμμίσεις, εκτός των τελικών γραμμών είναι ανάγλυφες για να
επιτρέπουν τον απτικό προσανατολισμό των παιχτών.
Διάρκεια του αγώνα
Σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, η διάρκεια του αγώνα είναι δύο
ημίχρονα των δέκα λεπτών με ενδιάμεσο διάλειμμα πέντε λεπτών.
Διαιτητές-Κριτές
Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
και είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Αν δεν επαρκούν τοποθετούνται δάσκαλοι ή καθηγητές άλλης
ειδικότητας που είναι επίσημοι Διαιτητές ή Κριτές στο αντίστοιχο άθλημα ή
έχουν εμπειρία στο άθλημα. Για κάθε αγώνα ορίζονται:
 Διαιτητές (12).
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6.2.

Ατομικά αθλήματα

6.2.1. Κλασικός αθλητισμός (CP-ISRA, INAS-FID, IBSA, IWAS)
Οι κατηγορίες ορίζονται με κωδικούς που προσδιορίζουν την κατηγορία
αναπηρίας (disability category), το άθλημα και την αθλητική κατηγορία (class).
O κωδικός αυτός αποτελείται από ένα γράμμα και από έναν διψήφιο αριθμό.
Tα γράμματα είναι δύο το T (Track – δρόμοι) και το F (Field – ρίψεις και
άλματα). Tο πρώτο νούμερο από το διψήφιο αριθμό συμβολίζει την μία από
τις πέντε διεθνείς κατηγορίες αναπηρίας και το δεύτερο νούμερο συμβολίζει τη
βαρύτητα της αναπηρίας, την κατηγορία (class).
Oι τυφλοί αθλητές (IBSA) συμβολίζονται με τους αριθμούς Τ11-13 (Τ
για τους δρόμους, το δέκα είναι για την κατηγορία των τυφλών και το 1,2 και 3
είναι για την βαρύτητα της τύφλωσης, έτσι όπως έχει εξηγηθεί
προηγουμένως). Με τους κωδικούς F11-13 αντίστοιχα ορίζονται οι αθλητές
ρίψεων και αλμάτων
Oι αθλητές με νοητική αναπηρία (INAS - FID) συμβολίζονται με τον
αριθμό 20 (Τ και F).
Oι αθλητές με εγκεφαλική παράλυση (CP-ISRA) συμβολίζονται με
τους αριθμούς 31-38 (το τριάντα για την εγκεφαλική παράλυση και οι αριθμοί
1-8 για τις κατηγορίες, ανάλογα με την βαρύτητα, Τ και F)
Oι ακρωτηριασμένοι και οι Les Autres (όλες οι άλλες κινητικές
αναπηρίες) αθλητές συμβολίζονται με τους αριθμούς 42-46 (το σαράντα για
τις αναπηρίες αυτές και οι αριθμοί 2-6 για τις κατηγορίες, Τ και F).
Oι αθλητές με παραπληγία, τετραπληγία και πολιομυελίτιδα
συμβολίζονται με τους αριθμούς 51-58 (το πενήντα για αναπηρίες αυτές και οι
αριθμοί 1-8 για τις κατηγορίες).
Πιο αναλυτικά:
Δρόμοι
T11, T12, T13 : Oι τρεις κατηγορίες των τυφλών αθλητών. Aγωνίζονται
όρθιοι.
T20 : Aγωνίσματα δρόμων για αθλητές με νοητική αναπηρία.
Aγωνίζονται όρθιοι.
T33-T38 : Aγωνίσματα δρόμων για τους αθλητές με εγκεφαλική
παράλυση των κατηγοριών C3-C8. Oι αθλητές με κωδικούς T33 και T34,
αγωνίζονται με αναπηρικό αμαξίδιο. Tων κωδικών T35-T38 αγωνίζονται
όρθιοι.
T42-T46. Kωδικοί για τα αγωνίσματα δρόμων των ακρωτηριασμένων
και των «Les Autres». Aγωνίζονται όρθιοι.
T51-T54. Aγωνίσματα δρόμων μόνο με αναπηρικά αμαξίδια. Mετέχουν
οι αθλητές με παραπληγία, τετραπληγία, πολιομυελίτιδα αλλά και οι
ακρωτηριασμένοι και οι «Les Autres» αθλητές που δεν μπορούν να
αγωνιστούν όρθιοι. Για παράδειγμα στην κατηγορία Τ51, ο τετραπληγικός
αθλητής δεν έχει εκτείνοντες μύες του αγκώνα, ο Τ53 παραπληγικός δρομέας
έχει καλά άνω άκρα αλλά του λείπει ο κορμός.
Mαραθώνιoς
Στο Μαραθώνιο όλοι οι αθλητές από όλες τις κατηγορίες αναπηριών
αγωνίζονται μαζί. Ανεξάρτητα από τη θέση τερματισμού όλων των αθλητών, ο
πρώτος αθλητής από κάθε κωδικό που θα τερματίσει, π.χ. T11, T52, θα πάρει
την πρώτη θέση στην κατηγορία του.
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Ρίψεις
F11, F12, F13 : Oι τρεις κατηγορίες των τυφλών αθλητών. Aγωνίζονται
όρθιοι.
F20 : Aγωνίσματα ρίψεων για αθλητές με νοητική αναπηρία.
Aγωνίζονται όρθιοι.
F32-F38 : Aγωνίσματα ρίψεων για τους αθλητές με εγκεφαλική
παράλυση των κατηγοριών C3-C8. Oι αθλητές με κωδικούς F33 και F34,
αγωνίζονται με αναπηρικό αμαξίδιο. Tων κωδικών F35-F38 αγωνίζονται
όρθιοι.
F42-F46. Kωδικοί για τα αγωνίσματα ρίψεων των ακρωτηριασμένων
και των «Les Autres». Aγωνίζονται όρθιοι.
F51-F58. Aγωνίσματα ρίψεων μόνο με αναπηρικά αμαξίδια. Μετέχουν
οι αθλητές με παραπληγία, τετραπληγία, πολιομυελίτιδα αλλά και οι
ακρωτηριασμένοι και οι «Les Autres» αθλητές που δεν μπορούν να
αγωνιστούν όρθιοι. Για παράδειγμα ο F52 τετραπληγικός αθλητής έχει
εκτείνοντες μύες του αγκώνα αλλά δεν έχει σύλληψη, ο F55 αθλητής έχει
φυσιολογικά άνω άκρα και από κάποιους έως πλήρεις κοιλιακούς, ενώ στην
F-57 (F7/Α1/Α9/LAF3) στην οποία ανήκουν οι αθλητές με παραπληγία και
πολιομυελίτιδα που έχουν ακόμα και έκταση ισχίου, καθώς και με διπλό άνω
του γόνατος ακρωτηριασμό.
Αγωνίσματα
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κατηγορία
11-12-13(Τυφλοί)

Φύλο
Μαθητές & Μαθήτριες

Αγώνισμα
50μ
Άλμα εις μήκος
Ελαστική σφαίρα
600μ
50μ
Άλμα εις μήκος
Άλμα εις ύψος
Ελαστική σφαίρα (200γρ)
600μ

20 (Νοητική Αναπηρία)

Μαθητές & Μαθήτριες

32-33-34
(Εγκεφαλική
Παράλυση, Καθιστοί)

Μαθητές & Μαθήτριες

50μ
Ελαστική σφαίρα (200γρ)
Σακουλάκι
Κορίνα (397γρ)

35-36-37-38
(Εγκεφαλική
Παράλυση, Όρθιοι)

Μαθητές & Μαθήτριες

50μ
Ελαστική Σφαίρα (200γρ)
Άλμα εις μήκος
600μ (εκτός της 35)

40 (Αχονδροπλασία)

Μαθητές & Μαθήτριες

Ελαστική σφαίρα

42-44-46
(Ακρωτηριασμοί
και λοιπές αναπηρίες

Μαθητές & Μαθήτριες

25μ, 50μ (κατηγορία 46)
άλμα εις μήκος
ελαστική σφαίρα

51-52-53-54 (Δρόμοι)

Μαθητές & Μαθήτριες

50μ

51-52-53-54-55-56-57-58
(Ρίψεις)

Μαθητές & Μαθήτριες

Ελαστική Σφαίρα
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄ Κύκλος
Κατηγορία
11-12-13(Τυφλοί)

Φύλο
Μαθητές & Μαθήτριες

Αγώνισμα
80μ, 150μ, 300μ, 600μ
Άλμα σε μήκος, Άλμα σε ύψος,
Ακόντιο, Σφαίρα.

20 (Νοητική Αναπηρία)

Μαθητές & Μαθήτριες

80μ, 150μ, 300μ, 1000μ,
Άλμα σε μήκος, Άλμα τριπλούν,
Άλμα σε ύψος, Σφαίρα, Δίσκος,
Ακόντιο

32-33-34 (Εγκεφαλική
Παράλυση. Χρήστες
αναπηρικού αμαξιδίου.
35-36-37-38 (Εγκεφαλική
Παράλυση, Όρθιοι)

Μαθητές & Μαθήτριες

80μ, 150μ, 300μ, Σφαίρα,
Κορίνα (397γρ ΜΟΝΟ Η 32)

Μαθητές & Μαθήτριες

80μ, 150μ, 300μ, 600μ, Σφαίρα
, Άλμα σε μήκος
(Στα 300μ, 600μ δεν συμμετέχει
η 35)

40 (Αχονδροπλασία)

Μαθητές & Μαθήτριες

Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο

42-44-46 (Ακρωτηριασμοί
και λοιπές αναπηρίες)

Μαθητές & Μαθήτριες

80μ, 150μ ,300μ, 600μ μόνο για
την 46.
Άλμα σε μήκος, Άλμα σε ύψος,
Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο

51-52-53-54 (Δρόμοι)

Μαθητές & Μαθήτριες

80μ, 150μ, 300μ, 600μ.

51-52-53-54-55-56-57-58
(Ρίψεις)

Μαθητές & Μαθήτριες

Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο,
Κορίνα μόνο για την 51
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος
Κατηγορία
20 (Νοητική Αναπηρία)

Φύλο
Μαθητές & Μαθήτριες

Αγώνισμα
100μ, 200μ, 400μ, 800μ,
1500μ, 3000μ για μαθήτριες,
5000μ, 10000μ
Άλμα σε μήκος, Άλμα τριπλούν,
Άλμα σε ύψος, Σφαίρα, Δίσκος,
Ακόντιο, Σκυταλοδρομίες
4Χ100, 4Χ400

32-33-34 (Εγκεφαλική
Παράλυση, Χρήστες
αμαξιδίου)
35-36-37-38 (Εγκεφαλική
Παράλυση, Όρθιοι)

Μαθητές & Μαθήτριες

100μ, 200μ, 400μ, 800μ,1500μ,
Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο
Κορίνα (397γρ) μόνο για την 32.
100μ, 200μ, 400μ, 800μ,
1500μ, 5000μ, 10000μ μόνο για
την 38. Σφαίρα, Δίσκος,
Ακόντιο, Άλμα σε μήκος,
Σκυταλοδρομίες 4Χ100, 4Χ400
(Από 800μ μέχρι10000μ και στο
Άλμα σε μήκος δεν συμμετέχει
η 35).

40 (Αχονδροπλασία)

Μαθητές & Μαθήτριες

Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο

42-44-46 (Ακρωτηριασμοί
και λοιπές αναπηρίες)

Μαθητές & Μαθήτριες

100μ, 200μ ,400μ, 800μ,
1500μ, 5000μ, 10000μ
Άλμα σε μήκος, Άλμα σε ύψος,
Τριπλούν, Σφαίρα, Δίσκος,
Ακόντιο, Σκυταλοδρομίες
4Χ100, 4Χ400
(Από τα 800μ μέχρι10000μ και
στο Τριπλούν δεν συμμετέχουν
οι 42 και 44)

51-52-53-54 (Δρόμοι)

Μαθητές & Μαθήτριες

100μ, 200μ, 400μ, 800μ,
1500μ. 5000μ,10000μ.
Σκυταλοδρομίες 4Χ100, 4Χ400

51-52-53-54-55-56-57-58
(Ρίψεις)
11-12-13 (Τυφλοί)

Μαθητές & Μαθήτριες

Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο
Κορίνα (51)
100μ, 200μ, 400μ, 800μ,
1500μ, 5000μ, 10000μ,
Άλμα σε μήκος, Άλμα σε ύψος,
Τριπλούν, Ακόντιο, Σφαίρα,
Δίσκος. Σκυταλοδρομίες
4Χ100, 4Χ400

Μαθητές & Μαθήτριες

Μαθητές & Μαθήτριες
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Κανονισμοί
Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
Επιτροπής Στίβου (IPC – ATHLETICS).
1. Δρόμοι τυφλών: συνοδοί, ακουστικά ή οπτικά βοηθήματα.
2. Άλματα τυφλών: τροποποιήσεις στον βαλβίδα και το σκάμμα,
ακουστικά ερεθίσματα, ακυρώσεις.
3. Δρόμοι με αναπηρικό αμαξίδιο: προδιαγραφές αγωνιστικού αμαξιδίου,
εκκίνηση, τερματισμός και διαδρομές.
4. Δρόμοι Όρθιων: προδιαγραφές των προσθετικών μελών.
5. Ρίψεις με αμαξίδιο: προδιαγραφές του αμαξιδίου ρίψεων, δέσιμο του
αμαξιδίου ρίψεων, βοηθήματα, βοήθεια προς τον αθλητή.
6. Οι δρόμοι διεξάγονται σε τελικές σειρές, με χρονομέτρηση σε εκατοστά
του δευτερολέπτου, για να μειωθούν οι περιπτώσεις ίδιας κατάταξης
και οι νικητές ανακηρύσσονται βάσει χρόνου.
7. Στο άλμα σε μήκος και τριπλούν γίνονται τρεις (3) προσπάθειες. Το
άλμα μετριέται από το σημείο που καταλήγει ο διάδρομος φοράς.
8. Στο άλμα σε ύψος οι μαθητές – μαθήτριες έχουν δικαίωμα για τρεις (3)
προσπάθειες σε κάθε ύψος. Η διοργανώτρια αρχή αποφασίζει το ύψος
της αρχικής τοποθέτησης της πήχη.
9. Στις ρίψεις κάθε μαθητής – μαθήτρια έχει τρεις (3) προσπάθειες.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Α΄ κύκλος
ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F11 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F12 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F13 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F20 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F32 1.00Κιλ.
F33 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F34 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F35 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F36 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F37 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F38 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.
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ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
F40
2.00Κιλ.
0.75Κιλ.
F41
3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F42
3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F43
3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F44
3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F46
3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
F51
1.00Κιλ.
F52 1.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F53 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F54 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F55 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F56 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F57 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F58 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.

ΑΚΟΝΤΙΟ
400γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.

ΑΚΟΝΤΙΟ

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.

ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F11 4.000Κg
1.00Κιλ.
600γρ.
F12 4.000Κg
1.00Κιλ.
600γρ.
F13 4.000Κg
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F20 4.000Κg
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F32 1.00Κιλ.
F33 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F34 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F35 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F36 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F37 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F38 4.00Κιλ.
1.50Κιλ.
600γρ.

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F40 2.00Κιλ.
0.750Κιλ. 400γρ.
F41 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F42 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F43 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F44 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F46 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
F51
1.00Κιλ.
F52 1.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F53 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F54 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F55 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F56 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F57 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F58 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.

ΑΚΟΝΤΙΟ

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Β΄ κύκλος
ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F11 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F12 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F13 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F20 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F32 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F33 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F34 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F35 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F36 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F37 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F38 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
F40 3.00Κιλ.
0.75Κιλ.
F41 6.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F42 6.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F43 6.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F44 6.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F46 6.00Κιλ.
1.00Κιλ.

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

ΑΚΟΝΤΙΟ
400γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
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ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
F51
1.00Κιλ.
F52 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F53 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F54 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F55 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F56 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F57 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F58 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.

ΑΚΟΝΤΙΟ

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.

ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F11 7.26Κg
2.00Κιλ.
800γρ.
F12 7.26Κg
2.00Κιλ.
800γρ.
F13 7.26Κg
2.00Κιλ.
800γρ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F20 7.26Κg
2.00Κιλ.
800γρ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F32 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F33 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F34 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F35 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F36 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F37 5.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F38 5.00Κιλ.
1.50Κιλ.
800γρ.

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ
F40 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
600γρ.
F41 6.00Κιλ.
1.00Κιλ.
800γρ.
F42 6.00Κιλ.
1.50Κιλ.
800γρ.
F43 6.00Κιλ.
1.50Κιλ.
800γρ.
F44 6.00Κιλ.
1.50Κιλ.
800γρ.
F46 6.00Κιλ.
1.50Κιλ.
800γρ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
F51
1.00Κιλ.
F52 2.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F53 3.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F54 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F55 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F56 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F57 4.00Κιλ.
1.00Κιλ.
F58 5.00Κιλ.
1.00Κιλ.

ΑΚΟΝΤΙΟ

ΚΟΡΙΝΑ
397γρ.

600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
600γρ.
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Διαιτητές-Κριτές (Αγωνόδικος Επιτροπή)
Η Αγωνόδικος Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από είκοσι
πέντε (25) άτομα και απαρτίζεται από:
 Αλυτάρχη (1),
 Γυμνασίαρχο (1),
 Αφέτες (2),
 Γραμματεία (4),
 Εφόρους : Δρόμων (1), Αλμάτων (1), Ρίψεων (1), Τάξεως (1),
 Κριτές – Χρονομέτρες κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.
Όλα τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει να είναι καθηγητές
Φυσικής Αγωγής.
6.2.2 Κλασικός αθλητισμός κωφών (CISS)
Κατηγοριοποίηση
Συμμετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι βάσει
ακουογράμματος αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής 55db στο «καλύτερο» αυτί
(με μέσο όρο ακουστικής απώλειας στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz).
Κανονισμοί
Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι κανονισμοί της
mini Καλαθοσφαίρισης.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται η χρήση ακουστικών
βοηθημάτων για λόγους προστασίας των μαθητών-μαθητριών, αλλά και
ισότιμης συμμετοχής τους στους αγώνες.
Όπου είναι απαραίτητο, τα ηχητικά σήματα αντικαθίστανται με οπτικά
σήματα (χρήση ειδικών λαμπτήρων).
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί της FIBA.
Αγωνίσματα
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Φύλο
Μαθητές & Μαθήτριες

Αγώνισμα
50μ
600μ
Άλμα εις μήκος
Ελαστική σφαίρα (200 γρ.)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄ Κύκλος
Φύλο
Μαθητές & Μαθήτριες

Αγώνισμα
80μ, 150μ, 300μ, 600μ
1000 μ
Άλμα σε μήκος
Άλμα σε ύψος
Ακόντιο
Σφαίρα
Δίσκος
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος
Φύλο
Μαθητές & Μαθήτριες

Αγώνισμα
100μ, 200μ, 400μ, 800μ,
1500μ, 3000μ για μαθήτριες,
5000μ για μαθητές
Άλμα σε μήκος
Άλμα σε ύψος
Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο,
Σκυταλοδρομίες 4Χ100, 4Χ400

Κανονισμοί
Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
Επιτροπής Στίβου της CISS και της IAAF.
1. Οι δρόμοι διεξάγονται σε τελικές σειρές, με χρονομέτρηση σε εκατοστά
του δευτερολέπτου, για να μειωθούν οι περιπτώσεις ίδιας κατάταξης
και οι νικητές ανακηρύσσονται βάσει χρόνου.
2. Στο άλμα σε μήκος και τριπλούν γίνονται τρεις (3) προσπάθειες.
3. Στο άλμα σε ύψος οι μαθητές – μαθήτριες έχουν δικαίωμα για τρεις (3)
προσπάθειες σε κάθε ύψος. Αρχική τοποθέτηση του ύψους είναι το 1
μ. Επόμενο ύψος το 1,10 μ., επόμενο το 1,20 μ. και στην συνέχεια
κάθε πέντε (5) εκατοστά.
4. Στις ρίψεις κάθε μαθητής – μαθήτρια έχει τρεις (3) προσπάθειες.
Βάρη των Οργάνων
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄ Κύκλος
ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
4.000 Κιλ.
1.000 Κιλ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
3.000 Κιλ.
1.000 Κιλ.

ΑΚΟΝΤΙΟ
600γρ.
600γρ.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος
ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
ΣΦΑΙΡΑ
ΔΙΣΚΟΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
5.000 Κιλ.
1.500 Κιλ.
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
4.000 Κιλ.
1.000 Κιλ.

ΑΚΟΝΤΙΟ
700γρ.
600γρ.

Κριτές (Αγωνόδικος Επιτροπή)
Η Αγωνόδικος Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από είκοσι
πέντε (25) άτομα και απαρτίζεται από:
 Αλυτάρχη (1),
 Γυμνασίαρχο (1),
 Αφέτες (2),
 Γραμματεία (4),
 Εφόρους : Δρόμων (1), Αλμάτων (1), Ρίψεων (1), Τάξεως (1),
 Κριτές – Χρονομέτρες κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.,
 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας (2).
Όλα τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει να είναι καθηγητές
Φυσικής Αγωγής.
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6.2.3 Κολύμβηση (CP-ISRA, INAS-FID, IBSA, IWAS)
Κατηγοριοποίηση
Το πιο περίπλοκο και δύσκολο σύστημα είναι αυτό που
χρησιμοποιείται στην κολύμβηση, στην οποία μπορούν να αγωνίζονται όλες οι
κινητικές αναπηρίες μαζί. Το παλαιότερο σύστημα κατηγοριοποίησης
βασιζόταν στην ιατρική εξέταση και κάθε κατηγορία αναπηρίας αγωνιζόταν
μόνη της. H ιατρική εξέταση μετρά και αξιολογεί την υπολειπόμενη μυϊκή ισχύ,
το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, το δυσυντονισμό ή την αταξία ή την
αθέτωση, τη μέτρηση του μήκους των κολοβωμάτων των ακρωτηριασμένων
και την μέτρηση του ύψους σώματος σε περιπτώσεις νανισμού. Ακολουθεί η
λειτουργική εξέταση, η οποία γίνεται στο νερό και εξετάζεται η εκκίνηση, η
στροφή, ο κύκλος προώθησης των άνω άκρων, η θέση των ισχίων σε σχέση
με την επιφάνεια του ύδατος, η συμμετρικότητα της κίνησης, η ικανότητα
προώθησης από τα σκέλη, κ.λπ. Oι βαθμοί που θα λάβει ο αθλητής από τις
δύο αυτές διαδικασίες καθορίζουν την κατηγορία του.
Το νέο λειτουργικό σύστημα περιλαμβάνει 10 μόνο κατηγορίες (από S1
έως S10) για το ελεύθερο, το ύπτιο, και την πεταλούδα, 9 κατηγορίες για το
πρόσθιο (από SΒ1 έως SΒ9) και 10 κατηγορίες για την μικτή (από SM1 έως
SM10). Η κατηγορία S1 περιλαμβάνει αθλητές με βαρεία αναπηρία, όπως η
σπαστική τετραπληγία της εγκεφαλικής παράλυσης ενώ η κατηγορία S10
περιλαμβάνει αθλητές με ελάχιστη αναπηρία, όπως ο ακρωτηριασμός της
παλάμης. Αυτές οι 10 κατηγορίες των κινητικά ανάπηρων θα προέλθουν από
τις 31 επιμέρους κατηγορίες, δηλαδή τις 8 κατηγορίες της εγκεφαλικής
παράλυσης, τις 9 κατηγορίες των Ακρωτηριασμών, τις 8 κατηγορίες των
κακώσεων νωτιαίου μυελού και τις 6 κατηγορίας των «Les Autres». Σε
ξεχωριστές κατηγορίες μετέχουν οι τυφλοί αθλητές (S11-S13), καθώς και
αθλητές με νοητική αναπηρία (S14).
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Αγωνίσματα
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κατηγορία
S1- S7

Φύλο
Μαθητές &
Μαθήτριες

S8 – S10

Μαθητές &
Μαθήτριες

S11 – S13

Μαθητές &
Μαθήτριες

S14

Μαθητές &
Μαθήτριες

Αγώνισμα
25μ Ελεύθερο
50μ Ελεύθερο
25μ Ύπτιο
50μ Ύπτιο
25μ Πρόσθιο
50μ Πρόσθιο
50μ Ελεύθερο
100μ Ελεύθερο
50μ Ύπτιο
100μ Ύπτιο
50μ Πρόσθιο
100μ Πρόσθιο
50μ πεταλούδα
50μ Ελεύθερο
100μ Ελεύθερο
50μ Ύπτιο
100μ Ύπτιο
50μ Πρόσθιο
100μ Πρόσθιο
50μ Πεταλούδα
50μ Ελεύθερο
100μ Ελεύθερο
50μ Ύπτιο
100μ Ύπτιο
50μ Πρόσθιο
100μ Πρόσθιο
50μ Πεταλούδα
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄ Κύκλος
Κατηγορία
S1 – S10

Φύλο
Μαθητές &
Μαθήτριες

S11 – S13

Μαθητές &
Μαθήτριες

S14

Μαθητές &
Μαθήτριες

Αγώνισμα
50μ Ελεύθερο S1 –S10
100μ Ελεύθερο S1 - S10
200μ Ελεύθερο S1 – S5
400μ Ελεύθερο S6 – S10
50μ Ύπτιο S1 – S5
100μ Ύπτιο S1 – S10
50μ Πρόσθιο SB1- SB4
100μ Πρόσθιο SB5 – SB9
50μ Πεταλούδα S1-S7
100μ Πεταλούδα S8 –S10
150 μ Μικτή Ατομική SM1- SM6 (ΟΧΙ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
200μ Μικτή Ατομική SM7 –SM10
50μ, 100μ, 400μ Ελεύθερο
100μ Ύπτιο
100μ Πρόσθιο
100μ Πεταλούδα
200μ Μ. Ατομική
4 Χ50μ Ελεύθερο
4Χ 100μ Ελεύθερο
Συμμετέχουν μαζί μαθητές και μαθήτριες στις
σκυτάλες
50μ, 100μ, 400μ Ελεύθερο
100μ Ύπτιο
100μ Πρόσθιο
100μ Πεταλούδα
200μ Μ. Α.
4Χ50 Ελεύθερο
4Χ100 Ελεύθερο
Συμμετέχουν μαζί μαθητές και μαθήτριες στις
σκυτάλες
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος
S1 – S10

Μαθητές &
Μαθήτριες

S11 – S13

Μαθητές &
Μαθήτριες

S14

Μαθητές &
Μαθήτριες

50μ Ελεύθερο S1 –S10
100μ Ελεύθερο S1 –S10
200μ Ελεύθερο S1 – S5
400μ Ελεύθερο S6 –S10
50μ Ύπτιο S1 – S5
100μ Ύπτιο S6 – S10
50μ Πρόσθιο SB1 – SB3
100μ Πρόσθιο SB4 –SB9
50μ Πεταλούδα S1 – S7
100μ Πεταλούδα S8 – S10
150μ Μ.Α. SM1 –SM4 (Εκτός πεταλούδας)
200μ Μ.Α SM5 –SM10
4Χ50 Ελεύθερο 20 max
4Χ100 Ελεύθερο 34 max
4Χ50 Μικτή 20 max
4Χ100 Μικτή 34 max
50μ, 100μ,400μ Ελεύθερο
100μ Ύπτιο
100μ Πρόσθιο
100μ Πεταλούδα
200μ Μ.Α.
4Χ100 Ελεύθερο 49 max
4Χ100 Μικτή 49 max
50μ, 100μ, 400μ Ελεύθερο
100μ Ύπτιο
100μ Πρόσθιο
100μ Πεταλούδα
200μ Μ.Α.
4 Χ 100 Ελεύθερο
4 Χ 100 Μικτή

Κανονισμοί
Οι Αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
Επιτροπής Κολύμβησης της IPC (IPC – Swimming).
1. Αγωνίσματα τυφλών: επιτρέπονται βοηθοί που θα προειδοποιούν τον
κολυμβητή, όταν φτάνει στη στροφή με ένα ελαφρό κτύπημα στο
κεφάλι.
2. Αγωνίσματα κινητικά αναπήρων:
 Σε κάποιες κατηγορίες επιτρέπεται η βοήθεια προς τον αθλητή να
μπει και να βγει από το νερό.
 Στις κατηγορίες που η εκκίνηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
πάνω από τον βατήρα, τότε γίνεται μέσα από το νερό είτε καθιστός
είτε δίπλα από τον βατήρα εκκίνησης.
 Η εκκίνηση σε ορισμένες κατηγορίες μπορεί να γίνει, αφού ένας
βοηθός κρατά τα πόδια του αθλητή σε επαφή με τον τοίχο.
 Οι αιτίες ακύρωσης ενός αθλητή για αντικανονική κολύμβηση
(ώθηση με δύο πόδια) τροποποιούνται ατομικά ανάλογα με την
αναπηρία και δηλώνονται στη διαδικασία της κατηγοριοποίησης.
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Διαιτητές-Κριτές (Αγωνόδικος Επιτροπή)
Κάθε Αγωνόδικος Επιτροπή απαρτίζεται από:
 Αλυτάρχη ( 1 ),
 Εφόρους ( 3 ) [ Κριτών, Χρονομετρών, Τάξεως.],
 Χρονομέτρες ( 1 για κάθε διαδρομή ),
 Κριτές στροφών ( 1 για κάθε δύο διαδρομές ),
 Κριτές ορθής κολύμβησης ( 2 ),
 Αφέτη ( 1 ),
 Κριτή ανάσχεσης ( 1 ),
 Κριτή άφιξης ( 1 ),
 Γραμματεία ( 2 ).
6.2.4 Κολύμβηση (CISS)
Κατηγοριοποίηση
Συμμετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι βάσει
ακουογράμματος αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής 55db στο «καλύτερο» αυτί
(με μέσο όρο ακουστικής απώλειας στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz)
Αγωνίσματα
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Φύλο
Μαθητές &
Μαθήτριες

Αγώνισμα
25μ Ελεύθερο
50μ Ελεύθερο
25μ Ύπτιο
50μ Ύπτιο
25μ Πρόσθιο
50μ Πρόσθιο

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄ Κύκλος
Φύλο
Μαθητές &
Μαθήτριες

Αγώνισμα
50μ Ελεύθερο
100μ Ελεύθερο
200μ Ελεύθερο
400μ Ελεύθερο
50μ Ύπτιο
100μ Ύπτιο
50μ Πρόσθιο
100μ Πρόσθιο
50μ Πεταλούδα
100μ Πεταλούδα
200μ Μικτή Ατομική
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος
Μαθητές &
Μαθήτριες

50μ Ελεύθερο
100μ Ελεύθερο
200μ Ελεύθερο
400μ Ελεύθερο
50μ Ύπτιο
100μ Ύπτιο
50μ Πρόσθιο
100μ Πρόσθιο
50μ Πεταλούδα
100μ Πεταλούδα
200μ Μ.Α
4Χ100 Ελεύθερο
4Χ100 Μικτή

Κανονισμοί
Οι Αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
Επιτροπής Κολύμβησης της CISS.
Διαιτητές-Κριτές (Αγωνόδικος Επιτροπή)
Κάθε Αγωνόδικος Επιτροπή απαρτίζεται από:
 Αλυτάρχη (1),
 Εφόρους (3) [Κριτών, Χρονομετρών, Τάξεως],
 Χρονομέτρες (1 για κάθε διαδρομή),
 Κριτές στροφών (1 για κάθε δύο διαδρομές),
 Κριτές ορθής κολύμβησης (2),
 Αφέτη (1),
 Κριτή ανάσχεσης (1),
 Κριτή άφιξης (1),
 Γραμματεία (2),
 Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (2).
6.2.5. Μπότσια (CP-ISRA)
Το Μπότσια είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα, το οποίο διεξάγεται
μεταξύ δύο αθλητών, ζευγαριών ή ομάδων των τριών ατόμων έκαστη. Το
Μπότσια αποτελεί άθλημα για άτομα με εγκεφαλική παράλυση και μυϊκή
δυστροφία που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Το άθλημα απαιτεί
αυτοσυγκέντρωση, συντονισμό, δυνατότητα ελέγχου των μυών, ακρίβεια,
ομαδικότητα, συνεργασία και στρατηγική.
Οι αγώνες διεξάγονται σε κλειστό χώρο, στον οποίο χαράσσονται
ειδικές γραμμές που οριοθετούν τον αγωνιστικό χώρο.
Κατηγοριοποίηση
Στο Μπότσια μετέχουν αθλητές με βαριάς μορφής εγκεφαλική
παράλυση, των κατηγοριών C1 και C2. Oι κατηγορίες είναι τρεις:
 Class BC1: Βαρείες τετραπληγίες κατηγοριών C1 και C2-ποδιού που
χρησιμοποιούν βοηθό.
 Class BC2: Τετραπληγίες κατηγορίας C2-χεριού που δεν
χρησιμοποιούν βοηθό.
 Class BC3: Άλλες βαρείες κινητικές αναπηρίες (όπως μυϊκή
δυστροφία) που χρησιμοποιούν βοηθό.
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Class BC4: Άλλες βαρείες κινητικές αναπηρίες (όπως μυϊκή
δυστροφία) που δεν χρησιμοποιούν βοηθό.
Συμμετέχουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης.

Κανονισμοί
Ισχύουν οι κανονισμοί της Διεθνούς Επιτροπής Μπότσια της CP –
ISRA. Στόχος των παικτών είναι να προωθήσουν τις δερμάτινες κόκκινες ή
μπλε μπάλες τους, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια άσπρη μπάλα-στόχο,
που καλείται “jack”. Η σειρά των παικτών καθορίζεται με κλήρωση. Ο αθλητής
ή η ομάδα που κερδίζει την κλήρωση έχει το δικαίωμα να διαλέξει αν θα
αγωνιστεί με τις κόκκινες ή τις μπλε μπάλες.
O πρώτος γύρος ξεκινάει με τον παίκτη που θα παίξει με τις κόκκινες
μπάλες, ο οποίος ρίχνει πρώτα την άσπρη και στη συνέχεια μια κόκκινη
μπάλα. Η προώθηση της μπάλας μπορεί να γίνει με το χέρι, με το πόδι ή με
τη βοήθεια μιας συσκευής, όταν οι παίκτες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο
κινητικό περιορισμό στα άνω και κάτω άκρα. Στη συνέχεια οι αντίπαλοι
ρίχνουν τις μπάλες τους, προσπαθώντας να φτάσουν τη μπάλα-στόχο. Στο
τέλος κάθε γύρου μετρώνται από το διαιτητή οι πιο κοντινές προς το στόχο
αποστάσεις και συγκεντρώνεται η βαθμολογία για να αναδειχθεί ο νικητής.
Αγωνίσματα
 Ατομικό ΒC1, BC2, BC3, BC4,
 Ομαδικό BC1+BC2,
 Ζευγάρια BC3, BC4.
Διαιτητές-Κριτές
 Κριτής κεντρικός (1),
 Χρονομέτρης (1),
 Γραμματεία (1).
6.2.6. Τζούντο (IBSA)
Κατηγοριοποίηση
Στο Judo μετέχουν μόνο τυφλοί αθλητές των Kατηγοριών B1, B2 και
B3.
Συμμετέχουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης.
Κανονισμοί
Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες με μερική ή ολική απώλεια
όρασης. Ισχύουν οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Τζούντο και
της Επιτροπής Τζούντο της IBSA. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να
υπάρχει συνεχής επαφή με τον αντίπαλο ακόμα και πριν από την έναρξη του
αγώνα. Οι μαθητές χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το σωματικό τους
βάρος.
Διαιτητές-Κριτές
 Κεντρικοί (3),
 Χρονομέτρης (1),
 Γραμματεία (1).
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7. Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες
Για την συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών σε σχολικούς αγώνες είναι
απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω.
Μαθητική αθλητική ταυτότητα
Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος
του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της
μαθήτριας και να αναγράφονται τα ατομικά του στοιχεία, το άθλημααγώνισμα και η ταξινόμηση. Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από
τον Διευθυντή του σχολείου.
Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτεται βεβαίωση ιατρού
ότι ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να
μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί
να είναι από Σχολικό Ιατρό, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα,
Αγροτικό Ιατρό, ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει
ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα.
7.1

Τίτλος
Σχολείου
ΜΑΘΗΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατέρα
Θέση

Όνομα Μητέρας

Φωτογραφίας

Έτος Γεννήσεως
Τάξη
Αριθμός Μητρώου
Άθλημα
Αγώνισμα
Ταξινόμηση
………………………………………………….. 20 …...

Ο Καθηγητής Φ. Α.

Ο Διευθυντής

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο παραπάνω μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να
μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε σχολικούς αγώνες
………………………………………………….. 20 …...
Ο Ιατρός
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Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ατομικά αθλήματα
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία των
μαθητών, το αγώνισμα, η ταξινόμηση και ο συνοδός καθηγητής. Οι
καταστάσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Διευθυντή του
σχολείου.
Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις
Οργανωτικές Επιτροπές των αγώνων τρεις (3) ημέρες πριν από την τέλεση
των αγώνων, ώστε να συμπληρωθούν τα πινάκια. Σε όλες τις ειδικές
περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να
γίνουν δεκτές οι συμμετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ
του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διευθυντή του
Σχολείου. Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες παραδίδονται στον αρμόδιο
Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσματος και παραλαμβάνονται μετά
τη λήξη του αγωνίσματος. Οι καταστάσεις συμμετοχής παραμένουν στην
Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με τα πρωτότυπα των
πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία τριετία.
7.2

Τίτλος
Σχολείου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ
α/α

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα

Όνομα

Έτος

Αριθμός

Πατέρα

Μητέρας

Γεννήσεως

Μητρώου

Τάξη

Αγώνισμα

………………………………… 20 …..
Συνοδός Καθηγητής ορίζεται
………

Ο Διευθυντής του Σχολείου
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Ταξινόμηση

7.3

Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ομαδικά αθλήματα
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται τα ατομικά του στοιχεία των
μαθητών, το άθλημα, η ταξινόμηση και ο συνοδός καθηγητής. Οι
καταστάσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από το Διευθυντή του
σχολείου.
Οι καταστάσεις της παραγράφου αυτής, πρέπει να κατατίθενται στην
Γραμματεία του αγώνα είκοσι λεπτά (20΄) πριν από την έναρξη του αγώνα
προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα, ενώ στους αγώνες Β΄
(τελικής) Φάσης παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων
κατά την Τεχνική Σύσκεψη, πριν από την κλήρωση των αγώνων.
Τίτλος
Σχολείου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ
α/α

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα

Όνομα

Έτος

Αριθμός

Πατέρα

Μητέρας

Γεννήσεως

Μητρώου

Τάξη

Άθλημα

………………………………… 20 …..
Συνοδός Καθηγητής ορίζεται
………

Ο Διευθυντής του Σχολείου
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Ταξινόμηση

Κατάσταση συμμετοχής για ατομικά αθλήματα Β΄ φάσης
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται τα ατομικά του στοιχεία των
μαθητών, η ταξινόμηση το αγώνισμα, η επίδοση και οι συνοδοί καθηγητές.
Οι καταστάσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Προϊστάμενο του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις
Οργανωτικές Επιτροπές των αγώνων τρεις (3) ημέρες πριν από την τέλεση
των αγώνων, ώστε να συμπληρωθούν τα πινάκια. Σε όλες τις ειδικές
περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να
γίνουν δεκτές συμμετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ
του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Προϊστάμενου του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες
παραδίδονται στον αρμόδιο Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσματος
και παραλαμβάνονται μετά τη λήξη του αγωνίσματος. Οι καταστάσεις
συμμετοχής παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί
με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία
τριετία.
7.4

Γραφείο Φυσικής Αγωγής
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ
α/α

Επώνυμο

Όνομα Πατέρα

Έτος

Σχολείο

Αρ. Μ.

Όνομα

Όνομα Μητέρας

Γεννήσεως

που φοιτά

Τάξη

Ταξινόμηση

Αγώνισμα
Επίδοση

Συνοδοί Καθηγητές ορίζονται……
………………………………… 20 …..
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής
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8. Συνοδοί σχολικών αγώνων
8.1 Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα, στην κάθε φάση,
συνοδεύει καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και
ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των
καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ο Διευθυντής μπορεί :
1. Να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.
2. Σε περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό δε δέχεται
να συνοδεύσει την ομάδα, μπορεί να ζητήσει από την Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
να ορίσει συνοδό που να υπηρετεί σε άλλο σχολείο της Διεύθυνσης
(Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας αναλόγως).
3. Στην περίπτωση που και πάλι υπάρχει αδυναμία για εξεύρεση
συνοδού, την ομάδα μπορεί να συνοδεύσει γονέας ή κηδεμόνας που
θα ορισθεί από τον Διευθυντή του σχολείου.
4. Σε περίπτωση που παρά τις παραπάνω ενέργειες δε βρεθεί λύση, η
ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει σε αγώνες.
Κατά την διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους
αναπληρωματικούς παίκτες, ως προπονητής μπορεί να ευρίσκεται μόνο
συνοδός που είναι καθηγητής του σχολείου ή έχει ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α. Μόνο σε αγώνα της Β΄ Φάσης, εκτός από τον προπονητή, μπορεί να
ευρίσκεται και δεύτερο άτομο, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. που συμμετέχει ως
Αρχηγός της αποστολής.
8.2 Στα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των συνοδών είναι ένας συνοδός
ανά έξι (6) μαθητές.
1. Την κάθε σχολική ομάδα στα ατομικά αθλήματα στην Α΄ Φάση
συνοδεύουν καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής ή δάσκαλοι που
υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από τον Διευθυντή. Σε
περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής του
σχολείου, ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει άλλα πρόσωπα, όπως
καθηγητή άλλης ειδικότητας ή μέλος του συμβουλίου του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων.
2. Στους αγώνες ατομικών αθλημάτων Β΄ Φάσης τους συνοδούς ορίζει
η Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής που
υπηρετούν στη Διεύθυνση. Στην αποστολή της κάθε Διεύθυνσης
περιλαμβάνεται και ένας (1) Αρχηγός της αποστολής. Στην
περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας συνοδός θα πρέπει αρχηγός και
συνοδός να είναι διαφορετικού φύλου, εκτός αν η αποστολή
απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από κορίτσια που στην
περίπτωση αυτή θα είναι άνδρας συνοδός για αγόρια ή γυναίκα
συνοδός για κορίτσια.
8.3 Οι συνοδοί καθηγητές ή δάσκαλοι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Όλα τα μέλη των Αγωνοδικών Επιτροπών (διαιτητές, κριτές και
γραμματεία), εφόσον έχουν την Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε
διατεταγμένη υπηρεσία.
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9. Ειδικές διατάξεις
9.1 Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος
αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις [φανέλα και φόρμα] αθλητών
απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή
της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος του αθλητικού
συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει μέρος στον
αγώνα.
1. Η αναγραφή του ονόματος ή σήματος του κατασκευαστή σε κάθε
αθλητικό είδος δεν θεωρείται διαφήμιση εφόσον είναι, σύμφωνα με
τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού Χάρτη, μέχρι 9 τετραγωνικά
εκατοστά.
2. Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρείας μέσα στο
περίγραμμα του αριθμού παίκτη στο πίσω μέρος της φανέλας δεν
θεωρείται διαφήμιση.
3. Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής
Επιτροπής των αγώνων και σε απουσία του ο Έφορος του
αγωνίσματος ή ο Α' Διαιτητής του αγώνα. Στην απόφασή τους δεν
μπορεί να γίνει ένσταση.
9.2 Οι Ο.Ε.Σ.Α Ε.Α. έχουν το δικαίωμα να κάνουν έλεγχο χρήσης
αναβολικών ουσιών ύστερα από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
9.3 Συμμετοχή αθλητή σε αγώνα εννοείται ότι ο αθλητής έλαβε μέρος στον
αγώνα και όχι η αναγραφή του ονόματός του στο φύλλο αγώνα.
9.4 Η ανακήρυξη Πανελληνιονικών γίνεται από την Κεντρική
Οργανωτική Επιτροπή. Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται:
1. Στα ατομικά αγωνίσματα ανακηρύσσονται 1ος, 2ος και 3ος
Πανελληνιονίκης οι 1ος, 2ος και 3ος νικητής στο κάθε αγώνισμα
2. Στα ομαδικά αθλήματα ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες οι αθλητές,
μαθητές - μαθήτριες που η ομάδα τους κατέκτησε στη Β΄ Φάση των
σχολικών αγώνων την πρώτη θέση.
3. Ομοίως στα ομαδικά αθλήματα ανακηρύσσονται δεύτεροι και τρίτοι
Πανελληνιονίκες οι αθλητές, μαθητές και μαθήτριες που η ομάδα
τους κατέκτησε την δεύτερη ή τρίτη νίκη αντίστοιχα στη Β΄ Φάση των
σχολικών αγώνων.
9.5 Σε περίπτωση που κάτι δεν προβλέπεται στους επίσημους
κανονισμούς των αθλημάτων, τους κανονισμούς πρωταθλημάτων των
Ομοσπονδιών και στις διατάξεις της προκήρυξης του Υπ.Ε.Π.Θ. αρμόδια
για να αποφασίσει είναι η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
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10. Ποινές
10.1 Σε ατομικά αγωνίσματα
1. Στην
περίπτωση
αντικανονικής
συμμετοχής
ή
χρήσης
απαγορευμένων ουσιών (Dopping) σε οποιαδήποτε φάση ο αθλητής
μαθητής - μαθήτρια ακυρώνεται και τη θέση του παίρνει ο επόμενος
αθλητής. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης χρήσης απαγορευμένων
ουσιών (Dopping), ο αθλητής μαθητής – αθλήτρια μαθήτρια
αποκλείεται επιπλέον από τους σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια
είναι μαθητής - μαθήτρια, αναφέρεται δε στην οικεία Ομοσπονδία και
στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος.
2. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, αρμόδια για να
αποφασίσει είναι η Αγωνόδικος Επιτροπή. Η επιβληθείσα ποινή
επικυρώνεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
10.2 Σε ομαδικά αθλήματα
1. Μαθητής αθλητής – μαθήτρια αθλήτρια που θα αποβληθεί από
αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση,
αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες όχι μόνο του
αθλήματος που απεβλήθη, αλλά από όλους τους αγώνες ομαδικών
ή ατομικών αθλημάτων κατά την ίδια σχολική χρονιά.
2. Μαθητής αθλητής – μαθήτρια αθλήτρια που θα αποβληθεί από
αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση και η
ποινή που προβλέπεται από τους κανονισμούς του αθλήματος είναι
από πέντε (5) αγωνιστικές και άνω, αποκλείεται από όλους τους
σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια είναι ακόμη μαθητής.
3. Μαθητής αθλητής – μαθήτρια αθλήτρια που θα αποβληθεί από
αγώνα για κάθε άλλη αιτία (σκληρό παιχνίδι κ.λπ.), τιμωρείται
σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος και επανέρχεται μετά
την έκτιση της προβλεπόμενης ποινής.
4. Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητή σε οποιοδήποτε
ομαδικό άθλημα η ομάδα μηδενίζεται και σε περίπτωση που
ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια αφαιρείται ο τίτλος.
5. Σε περίπτωση που μαθητής – μαθήτρια έχει κάνει χρήση
απαγορευμένων ουσιών (Dopping) σε οποιοδήποτε ομαδικό
άθλημα, αποκλείεται από τους σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια
είναι ακόμη μαθητής - μαθήτρια, αναφέρεται δε στην οικεία
Ομοσπονδία και στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος.
6. Σε περίπτωση επεισοδίων από μαθητές αθλητές - μαθήτριες
αθλήτριες ή ακόμη και από φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και
μετά τον αγώνα σε οποιαδήποτε φάση, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. έχει το
δικαίωμα, μετά από εισήγηση της διοργανώτριας του αγώνα
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., να επιβάλει τον αποκλεισμό αθλητή, ομάδας, αλλά
και σχολείου.
7. Η δικαιοδοσία επιβολής αποκλεισμού στις περιπτώσεις των δύο
προηγουμένων παραγράφων είναι για τις Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. δύο (2)
σχολικά χρόνια και για την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. τρία (3) σχολικά χρόνια.
Ως πρώτος σχολικός χρόνος λογίζεται ο διανυόμενος.
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8. Για την επιβολή ποινών πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται από τους κανονισμούς πρωταθλήματος της
αντίστοιχης Ομοσπονδίας.
9. Έφεση κατά επιβληθείσης ποινής αποκλεισμού αθλητή, ομάδας,
σχολείου από Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., μπορούν οι τιμωρούμενοι να ασκήσουν
στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., μέσα σε αποκλειστικό διάστημα ενός μηνός
από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ποινή, χωρίς η έφεση να έχει
ανασταλτικό χαρακτήρα.
10. Η κάθε Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. έχει την ευθύνη να κρατά ποινολόγιο αθλητών
όλων των ομάδων του νομού μέχρι και την τελική Πανελλήνια φάση
και να ενημερώνει την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. για κάθε ποινή πέραν του
έτους που επιβάλει στον νομό της.
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11. Ενστάσεις
11.1 Σε ατομικά αγωνίσματα
Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε αθλήματος.
Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί Ελλανόδικος Επιτροπή,
ενστάσεις που απευθύνονται στην επιτροπή αυτή εκδικάζονται από την
διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
Έφεση κατά απόφασης Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. μπορεί να γίνει μόνο σε
περίπτωση εκδίκασης ένστασης αντικανονικής συμμετοχής, και
υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης της Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. Κάθε
έγγραφη Ένσταση ή Έφεση συνοδεύεται από παράβολο 20 € (έντυπο
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία), άλλως δεν γίνεται δεκτή για εξέταση.
Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται με κάθε ένσταση ή έφεση
παραμένει χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία μέχρι την τελική εκδίκαση
της υπόθεσης. Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία στον καταθέτη. Ομοίως επιστρέφεται
εφόσον γίνει στην συνέχεια δεκτή η τυχόν υποβληθείσα έφεση. Στην
περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί και στην συνέχεια απορριφθεί και
πιθανή έφεση, τα δύο παράβολα (ένστασης και έφεσης) συμπληρώνονται
και επιστρέφονται στον καταθέτη φωτοτυπίες ολοκλήρων των παραβόλων
συμπληρωμένων με όλα τα στοιχεία και τα αποκόμματα αυτών.
Σε ομαδικά αθλήματα
Ενστάσεις που αφορούν παράβαση των διεθνών κανονισμών,
μπορούν να γίνουν στην πρώτη διακοπή του αγώνα ή αργότερα,
υποχρεωτικά όμως πριν από την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον
διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή. Για να εκδικαστούν θα πρέπει:
1. Να αναγραφεί η ένσταση στο φύλλο αγώνα και να υπογραφεί από
τον αρχηγό της ομάδας ή το συνοδό καθηγητή. Ακολουθείται η
προβλεπόμενη διαδικασία από τους κανονισμούς του αθλήματος, αν
ο διαιτητής ή άλλοι παράγοντες του αγώνα, πρέπει να απαντήσουν
συνοπτικά επί του φύλλου αγώνα.
2. Για αγώνες Α΄ Φάσης να υποστηριχτεί η ένσταση με έγγραφο του
σχολείου προς την Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. που διοργάνωσε τον αγώνα εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών, ανεξάρτητα από ποιο χρονικό διάστημα
προβλέπεται στους κανονισμούς της αντίστοιχης αθλητικής
ομοσπονδίας. Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία).
3. Για αγώνες Β΄ Φάσης να υποστηριχθεί η ένσταση με έγγραφο που
θα υπογράφουν ο συνοδός καθηγητής και ο αρχηγός της ομάδας
προς την Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων ή την διοργανώτρια
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. εντός δύο (2) ωρών από την λήξη του αγώνα.
Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο χωρίς να
συμπληρωθούν τα στοιχεία).
11.2
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Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή, μπορούν να
γίνουν οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, υποχρεωτικά όμως πριν από την
υπογραφή του φύλλου αγώνα από το διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή. Για να
εκδικαστούν θα πρέπει:
1. Να αναγραφεί η ένσταση στο φύλλο αγώνα και να υπογραφεί από
τον αρχηγό της ομάδας ή το συνοδό καθηγητή. Πρέπει να
αναφερθεί συγκεκριμένος αθλητής ή συγκεκριμένοι αθλητές για τους
οποίους γίνεται η ένσταση. Αόριστες ενστάσεις για αντικανονική
συμμετοχή αθλητών ή για αντικανονική συμμετοχή όλων των
αθλητών της αντιπάλου ομάδας δεν γίνονται δεκτές. Δεν απαιτείται
καμία παρατήρηση από τον διαιτητή ή άλλον παράγοντα του αγώνα
επί του φύλλου αγώνα.
2. Για αγώνες Α΄ Φάσης, να υποστηριχτεί η ένσταση με έγγραφο του
σχολείου προς την Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. που διοργάνωσε τον αγώνα εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών, ανεξάρτητα από ποιο χρονικό διάστημα
προβλέπεται στους κανονισμούς της αντίστοιχης αθλητικής
ομοσπονδίας. Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία).
3. Για αγώνες Β΄ Φάσης να υποστηριχθεί η ένσταση με έγγραφο που
θα υπογράφουν ο συνοδός καθηγητής και ο αρχηγός της ομάδας
προς την Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων ή την διοργανώτρια
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. εντός δύο (2) ωρών από την λήξη του αγώνα.
Συνυποβάλλεται παράβολο 20 € (έντυπο χωρίς να συμπληρωθούν
τα στοιχεία).
4. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι
λόγοι που συνιστούν την αντικανονικότητα της συμμετοχής αθλητή ή
αθλητών.
Ενστάσεις που αφορούν πλαστοπροσωπία, μπορούν να γίνουν την
στιγμή, την οποία ο αθλητής που κατηγορείται για πλαστοπροσωπία
μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί ή όταν αυτή γίνει
αντιληπτή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται έλεγχος του αθλητή με την
φωτογραφία της μαθητικής - αθλητικής ταυτότητας και της φωτοτυπίας της
αστυνομικής του ταυτότητας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά,
κατάσχονται η μαθητική – αθλητική ταυτότητα και το θέμα παραπέμπεται
στην διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
Όλες οι ενστάσεις εκδικάζονται από τη διοργανώτρια του αγώνα
Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. ή την ορισμένη από αυτήν Επιτροπή Ενστάσεων. Αν
ένσταση δεν υποστηριχθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια ή
δεν κατατεθεί το σχετικό παράβολο, η ένσταση δεν εκδικάζεται αλλά
απορρίπτεται για τυπικούς λόγους.
Έφεση για εκδικασθείσα ένσταση υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α.
το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης
της Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. για την ένσταση. Για ενστάσεις που δεν εκδικάσθηκαν σε
πρώτο βαθμό και απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους δεν είναι δυνατή η
υποβολή Έφεσης και αν υποβληθεί δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται για
τυπικούς λόγους. Με κάθε έφεση καταβάλλεται παράβολο 20 € (έντυπο
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία).
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Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται με κάθε ένσταση ή έφεση,
παραμένει χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία μέχρι την τελική εκδίκαση
της υπόθεσης. Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται,
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία στο σχολείο που το κατέθεσε.
Ομοίως επιστρέφεται, εφόσον γίνει στην συνέχεια δεκτή η τυχόν
υποβληθείσα έφεση. Στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί και στην
συνέχεια απορριφθεί και πιθανή έφεση, τα δύο παράβολα (ένστασης και
έφεσης) συμπληρώνονται και επιστρέφονται στο σχολείο που τα κατέθεσε
φωτοτυπία ολοκλήρων των παραβόλων συμπληρωμένων με όλα τα
στοιχεία και τα αποκόμματα αυτών.
Ενστάσεις ή εφέσεις κατευθείαν στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., χωρίς να έχει
ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ή μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής έφεσης, απορρίπτονται για τυπικούς λόγους. Οι ενστάσεις ή
εφέσεις αυτές εξετάζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α Ε.Α. μόνο σαν καταγγελίες.
Αν οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμες και προκύπτουν στοιχεία για
εσκεμμένες ενέργειες φυσικών προσώπων εμπλεκομένων στην υπόθεση
που να συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, ο φάκελος της υπόθεσης
διαβιβάζεται στον Διοικητικό Προϊστάμενο των προσώπων αυτών για
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Το αποτέλεσμα του αγώνα δεν
μπορεί να τροποποιηθεί.
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12. Ταξινομήσεις
Τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο οι ταξινομητές επισκέπτονται τις
νομαρχίες της χώρας με ευθύνη του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής
Αγωγής σε καθορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο χώρο για την ταξινόμηση
όλων των αθλητών μαθητών με αναπηρίες.
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13. Λοιπές διατάξεις
13.1 Πειθαρχικές ποινές
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., κατά την
εκδίκαση ένστασης ή μετά από καταγγελία, στοιχεία για εσκεμμένες
ενέργειες φυσικών προσώπων που να συνιστούν πειθαρχικά
παραπτώματα, εφόσον τα στοιχεία ή οι καταγγελίες αφορούν σε αγώνα Α΄
Φάσης, διαβιβάζεται ο φάκελος της υπόθεσης στον αρμόδιο Διευθυντή
Εκπαίδευσης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Εφόσον τα στοιχεία ή οι καταγγελίες αφορούν αγώνα Β΄ Φάσης,
ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α., για να εξετάσει
την υπόθεση και στην περίπτωση που διαπιστωθούν στοιχεία που να
συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. οφείλει να
διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης στο Διοικητικό Προϊστάμενο των
προσώπων αυτών για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Καταγγελίες για εσκεμμένες ενέργειες φυσικών προσώπων που να
συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, μπορούν να γίνουν στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Ε.Α. οποιαδήποτε χρονική στιγμή ασχέτως από το πότε έγιναν οι ενέργειες
που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.
Οι καταγγελίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι έγγραφες,
τεκμηριωμένες και να προέρχονται από άτομα που να έχουν άμεση σχέση
με την υπόθεση και να έχουν έννομο συμφέρον.
13.2 Μετακινήσεις αθλητικών ομάδων
Για τις μετακινήσεις όλων των αθλητικών ομάδων και αποστολών,
ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν στις μετακινήσεις μαθητών για σχολικές
εκδρομές.
Αναβολές αγώνων
Σε περίπτωση που με εντολή Νομάρχη τα σχολεία κάποιου νομού
παραμείνουν κλειστά λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή για άλλους
λόγους οι προγραμματισμένοι αγώνες Α΄ Φάσης αναβάλλονται.
Ομοίως στην περίπτωση που μία ομάδα αδυνατεί να μεταβεί στον
χώρο διεξαγωγής του αγώνα λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών ο αγώνας
αναβάλλεται. Στην περίπτωση που δεν ενημερώθηκε το Γραφείο Φυσικής
Αγωγής και έχει συμπληρωθεί φύλλο αγώνα στο οποίο η ομάδα που δεν
προσήλθε μηδενίζεται, εφόσον η μηδενισμένη ομάδα προσκομίσει
βεβαίωση Τροχαίας ότι ο δρόμος ήταν κλειστός ή Λιμεναρχείου ότι το
δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε ή αντίστοιχη βεβαίωση, σε κάθε περίπτωση το
φύλλο αγώνα που συμπληρώθηκε ακυρώνεται και ο αγώνας
επαναλαμβάνεται.
Στην περίπτωση που κάποιοι αγώνες, παρ’ όλη την απαγόρευση,
πραγματοποιηθούν από άγνοια της απαγόρευσης ή άλλους λόγους, το
αποτέλεσμα των αγώνων αυτών, εφόσον έληξαν κανονικά είναι ισχυρό και
δεν ακυρώνονται.
13.3
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Εποπτεία σχολικών αγώνων
Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα Μέλη της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. ασκούν
εποπτεία στους σχολικούς αγώνες όλων των φάσεων σε όλη την χώρα. Η
μετακίνηση εκτός έδρας για την εποπτεία σχολικών αγώνων γίνεται μετά
από Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Ε.Π.Θ.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής ασκούν
εποπτεία στους σχολικούς αγώνες των νομών της περιφέρειάς τους.
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι των Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. ασκούν
εποπτεία στους σχολικούς αγώνες που διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. στην
οποία ανήκουν.
13.4
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14. Τελευταία διάταξη
Σε περίπτωση που κάτι δεν προβλέπεται από την Απόφαση αυτή,
αρμόδια είναι να αποφασίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ε.Α. και να υποβάλει σχέδιο
συμπληρωματικής ή τροποποιητικής Απόφασης στον αρμόδιο Υφυπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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