
 

Αθήνα, 01.04.2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 03 – 04.04.2019 

 

Για τη διευκόλυνση αθλητών, προπονητών, γονέων αλλά και θεατών, σας 

ενημερώνουμε ότι: 

 

- Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΕΑΤΩΝ  θα γίνει από την Κεντρική είσοδο του Δημοτικού Αθλητικού 

Κέντρου Καρδίτσας, επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και θα 

προσέρχονται απευθείας στις κερκίδες του σταδίου. 

 

- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ θα γίνει την Τρίτη 2 Απριλίου και την Τετάρτη 3 Απριλίου 

2019, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καρδίτσας και συγκεκριμένα σε 4 

αποδυτήρια Νο 1,2,3,4, για όλες τις κατηγορίες που εμφανίζονται στο 

πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.  

Οι αθλητές με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του συλλόγου θα 

προσέρχονται  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από την κεντρική είσοδο του σταδίου.   

Δεν επιτρέπεται σε εν ενεργεία αθλητές – αθλήτριες να εξουσιοδοτούνται ως 

αντιπρόσωποι συλλόγων στην διαδικασία των ζυγίσεων. 

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ θα γίνει κατά σύλλογο την ώρα που αναγράφεται στον 

αναλυτικό πίνακα που επισυνάπτουμε.  

Κάθε σύλλογος θα πρέπει να προσέρχεται στην προαναφερόμενη ΕΙΣΟΔΟ την 

συγκεκριμένη ώρα που αναγράφεται στην ανακοίνωση. Ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος του συλλόγου ή ο προπονητής του, θα συνοδεύει τους αθλητές 

και θα παραδίδει στην γραμματεία των αγώνων και στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται :  

 

1. Δελτίο αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., το οποίο θα 

πρέπει να έχει την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένο 

από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο 

βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο 

από το σωματείο. Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο 

θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η 

καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την 

ΕΛ.Ο.Τ.. Απαραίτητα ο κάθε αθλητής/αθλήτρια θα πρέπει να έχει ιατρική 

βεβαίωση σε ισχύ. 

2. Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 

του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του 

myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα 

αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) 

η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε 

αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη 

των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση 

μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και 



παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη 

Λυκείου.  
Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ 

και με ιατρική βεβαίωση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να 

προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 

190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

3. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (το υπόδειγμα 9 που επισυνάπτεται 

στην προκήρυξη των αγώνων), 

4.  Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (το 

υπόδειγμα 2 που επισυνάπτεται στην προκήρυξη των αγώνων), 

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 

 

Η Γραμματεία  θα ελέγχει τα δικαιολογητικά που θα παραδίδει ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου και στη συνέχεια θα 

προσέρχονται οι αθλητές – αθλήτριες στα αποδυτήρια για την ζύγιση. 

 

Ο εγγράφως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου θα πρέπει να έχει 

υποχρεωτικά μαζί του, όλα τα βιβλιάρια των αθλητών-αθλητριών που θα λάβουν 

μέρος στην διαδικασία της ζύγισης. Αθλητής που δεν προσκομίζει τα 

προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από την ζύγιση. 

 

- ΤΥΧΑΙΑ ΖΥΓΙΣΗ  Τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα πραγματοποιείται η 

τυχαία ζύγιση. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες που πέρασαν την προηγούμενη 

ημέρα στην επίσημη ζύγιση θα πρέπει να είναι παρόντες στις 07:00 π.μ. για την 

τυχαία ζύγιση που θα πραγματοποιείται στο στάδιο κάθε πρωί. Η γραμματεία 

των αγώνων θα ανακοινώσει τα ονόματα των αθλητών – αθλητριών που θα 

επιλεχθούν τυχαία με ηλεκτρονικό σύστημα και θα αποτελούν ποσοστό επιλογής 

10% του συνόλου των αθλητών που θα αγωνιστούν την ίδια ημέρα. 

 

  

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 


