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Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 

Αριθ. Πρωτ. 112/17/ΠΜ/λζ 

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016- 2017 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
 
Μετά από τις δηλώσεις συμμετοχής και αφού λήφθηκαν υπόψη η προκήρυξη των αγώνων και οι 

διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΜ αρ.2.2, 2.3 και 2.5, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

 

1. Τόπος, ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής 
 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Β.Α.Κ.), Μεγάλης του Γένους Σχολής 10,  

Άλιμος, σε δυο ημερίδες.  

Ώρες έναρξης των ημερίδων:  

 

      

 Σάββατο 10 Ιουνίου 18:30    

       

 Κυριακή 11 Ιουνίου 11:30    

       

 
 
2. Συμμετοχή 
 
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης με την σύμφωνο γνώμη των διαιτητών, μπορεί κατά την κρίση της να δεχτεί 

ζεύγη που δηλώθηκαν εκπρόθεσμα. Κάθε συμμετέχων με την δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και του παρόντος ειδικού κανονισμού, 

όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/07. 

Τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 15 € ανά αθλητή. Για τους νέους (γεννηθέντες 1992 και μετά) και 

τους στρατευμένους τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 8€, ενώ οι γεννηθέντες το 1999 και μετά δε θα 

καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής. Επίσης δε θα καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής οι αθλητές 

που κατοικούν μόνιμα εκτός Αθηνών και είναι μέλη Σωματείων της Περιφέρειας, καθώς  και οι 

δικαιούμενοι νικητές  της γενικής κατάταξης του 5θήμερου μαθητικού Grand Prix σύμφωνα με την 

προκήρυξη. 

Αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, ως άνεργοι,  θα έχουν επίσης έκπτωση 50% επιδεικνύοντας 

τη σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ.  

Την  Κυριακή  11/6/17  μετά  τη  λήξη  των  αγώνων  θα   γίνει  η  απονομή των επάθλων. 
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3. Τεχνικά στοιχεία- Κίνηση 

Αναλόγως του αριθμού των τελικών συμμετοχών οι διαιτητές θα ορίσουν κατά την κρίση τους την 

κίνηση των αγώνων.  

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με το σύστημα βαθμολογίας «ακεραίου τοπ» κατευθείαν σε τελικό 

στάδιο και σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2007 και τους κανονισμούς της ΕΟΜ. Θα παιχθούν 18 διανομές 

κατ’ ελάχιστο και οι αθλητές θα πάρουν σχόλια των διανομών στη λήξη κάθε ημερίδας. 

 

4. Master Points - Έπαθλα 
 
Το Πρωτάθλημα ανήκει στην 4η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν τα ανάλογα Μαύρα, Χρυσά και  

Πλατινένια Master Points.  

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους  3  πρώτους  νικητές  της  γενικής  κατάταξης, στο πρώτο ζεύγος κάθε 

ημερίδας, στο πρώτο ζεύγος Γυναικών της γενικής κατάταξης, στο πρώτο Μικτό ζεύγος, στο πρώτο 

ζεύγος Ανδρών, στο πρώτο ζεύγος Νέων (γεννηθέντες από 1/1/1992 και μετά), στο πρώτο ζεύγος 

Seniors (γεννηθέντες από 31/12/1957 και πριν)  και στο πρώτο ζεύγος Σωματείου της Περιφέρειας.   

Διευκρινίζεται ότι το κάθε ζεύγος διεκδικεί μόνο ένα έπαθλο, με τη σειρά προτεραιότητας που 

αναγράφεται παραπάνω.  

Κατά τη διάρκεια της απονομής θα δοθούν και τα έπαθλα της γενικής κατάταξης του μαθητικού 

5ημερου Ταυτόχρονου Grand Prix σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, καθώς και τα αναμνηστικά 

δώρα των νικητών του διαγωνισμού αγορών των μαθητών 

 5.  Διαιτητές – Επιτροπή Εφέσεων 
 
Επικεφαλής Διαιτητής θα είναι η  Πτυχιούχος Διαιτητής της ΕΟΜ Μπαμπούλα Α. με συνεργάτες τους 

Πτυχιούχους Διαιτητές της ΕΟΜ Κουτούγκο Μ. Γιαλιράκη Ι., Μπομπολάκη Μ και την Έμπειρη 

Διαιτητή της ΕΟΜ Μπενιού Μ.  και βοηθούς τους Δημητρακόπουλο Δ. και Μακρή Ε.   

Επιτροπή Εφέσεων: Η Επιτροπή Εφέσεων θα αποτελείται από τους παρόντες καθηγητές και 

πτυχιούχους εκπαιδευτές της ΕΟΜ 

 6.  Οργανωτική Επιτροπή  

Είναι από κοινού οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ, που αποφασίζουν με τα παρόντα 

μέλη τους, τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.  

  

 

Από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΟΜ  

 


