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Τηλέφωνο: 211 1877735    
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        Αριθμ. Πρωτ:……………                     Αθήνα,     5  Σεπτεμβρίου    2022 
 

 
 
 
 

Προς: • Γενική Γραμματεία  Αιγαίου και  Νησιωτικής  Πολιτικής. 

           • Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  Λέσβου, Χίου – Σάμου,   Δωδεκανήσου, Κυκλάδων. 
             (Για ενημέρωση σωματείων) 
      

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
33ων  ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΣΤΙΒΟΥ  

ΛΗΜΝΟΣ     8 – 9  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2022  

 
Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής και την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Λέσβου, με συνδιοργανωτές  
την περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λήμνου και τις Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
Χίου – Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, προκηρύσσει τους 33ους 

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΤΙΒΟΥ, οι οποίοι θα διεξαχθούν 
σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων στίβου που θα 
ισχύει τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων  και  σύμφωνα τους  παρακάτω 
όρους:  
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 

2022 στη  Λήμνο, στο Δημοτικό Στάδιο Μύρινας. 
 
 

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
      ΑΝΔΡΩΝ  
100μ – 400μ – 800μ – 3.000μ – 400μ Εμπ.- 3.000μ Βάδην – Άλμα σε Ύψος – 
Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία  – Ακοντισμός – 4Χ100μ. 

       ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
100μ – 400μ – 1.500μ – 3.000μ Βάδην – Άλμα σε Ύψος – Άλμα σε Μήκος – 
Σφαιροβολία  – Ακοντισμός - 4Χ100μ. 

      Κ18  (ΑΝΔΡΩΝ) 
100μ - 200μ –  Άλμα Τριπλούν - Σφαιροβολία – Ακοντισμός  

      Κ18  (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
200μ  – Ακοντισμός 
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      Κ16   (ΑΓΟΡΙΩΝ) 
80μ – 1.200μ. –  Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία  

      Κ16  (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 
80μ –  1.200μ. –  Άλμα σε Μήκος - Σφαιροβολία. 

      Κ14  (ΑΓΟΡΙΩΝ) 
150μ – 1.200μ. - Σφαιροβολία 

      Κ14  (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 
150μ – 1.200μ. -  Σφαιροβολία 
 
 

3. ΗΛΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

• Οι αθλητές – τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα αγωνίσματα, ανάλογα 
με την ηλικία τους και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω: 

 
ΑΝΔΡΩΝ: 

Σφαίρα:   Γεννηθέντες το 2004 και μεγαλύτεροι. 
Ακόντιο – 400μ Εμπ:  Γεννηθέντες το 2005 και μεγαλύτεροι. 
800μ:   Γεννηθέντες το 2006  και μεγαλύτεροι 
400μ:   Γεννηθέντες το 2007 και μεγαλύτεροι.  
100μ -  3.000μ – 3.000μ. Βάδην - Μήκος – 4Χ100μ: Γεννηθέντες το 2008  και μεγαλύτεροι 
Ύψος:  Γεννηθέντες το 2009  και μεγαλύτεροι 
 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
Ακόντιο:  Γεννηθείσες το 2005 και μεγαλύτερες.  
Σφαίρα:  Γεννηθείσες το 2006 και μεγαλύτερες.  
400μ:  Γεννηθείσες το 2007 και μεγαλύτερες.  
100μ – 1.500μ - 3.000μ Βάδην – Μήκος – 4Χ100μ: Γεννηθείσες το 2008 και μεγαλύτερες. 
Ύψος: Γεννηθείσες το 2009 και μεγαλύτερες 
 

Κ18 - ΑΝΔΡΩΝ: 
100μ - 200μ:  Γεννηθέντες το 2005 – 06 – 07 - 08. 
Τριπλούν - Σφαίρα - Ακόντιο: Γεννηθέντες το 2005 – 06 - 07. 
 

Κ18 - ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
200μ –  Ακόντιο: Γεννηθείσες 2005 – 06 – 07 - 08 
 

Κ16 - ΑΓΟΡΙΩΝ: 
80μ. - Σφαίρα:   Γεννηθέντες το  2007 – 08 - 09. 
1.200μ - Μήκος:  Γεννηθέντες το  2007 – 08 – 09 - 10. 
 

Κ16 - ΚΟΡΙΤΙΣΙΩΝ: 
80μ:    Γεννηθείσες το 2007 – 08 - 09. 
1.200μ - Μήκος – Σφαίρα: Γεννηθείσες το 2007 – 08 – 09 - 10. 
 

Κ14 - ΑΓΟΡΙΩΝ: 
150μ – 1.200μ - Σφαίρα: Γεννηθέντες το 2009 και το 2010. 
 

Κ14 - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 
150μ – 1.200μ - Σφαίρα: Γεννηθείσες το  2009  και το 2010. 
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► ΠΡΟΣΟΧΗ:  
1) Οι  αθλητές - αθλήτριες  της κατηγορίας Κ16  (Αγοριών - Κοριτσιών) 

2007 – 2008 που θα  συμμετέχουν στο Άλμα σε Μήκος της κατηγορίας 
τους, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να συμμετέχουν και στο αντίστοιχο αγωνίσματα  της 
κατηγορίας  Ανδρών - Γυναικών. 
 2) Οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2005 - 2008, μπορούν να 
συμμετέχουν  στα 100μ Κ18 Ανδρών ή στα 100μ. Ανδρών.  
 3) Οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2007, μπορούν να συμμετέχουν  στη 
Σφαίρα Κ16 Αγοριών ή στη Σφαίρα Κ18 Ανδρών.  
 4) Οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2009, μπορούν να συμμετέχουν  στη 
Σφαίρα Κ14 Αγοριών ή στη Σφαίρα Κ16  Αγοριών.  
 5) Οι αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2009 - 2010, μπορούν να 
συμμετέχουν  στη Σφαίρα Κ14 Κοριτσιών ή στη Σφαίρα Κ16 Κοριτσιών.  
 
 

4.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 
 

• Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ οι αθλητές-
τριες των σωματείων που ανήκουν στις Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Αιγαίου 
Πελάγους: Λέσβου, Χίου – Σάμου, Δωδεκανήσου και  Κυκλάδων.               

• Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν: 
1) Σε κάθε αγώνισμα των κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών, με τρεις 

(3) το ανώτερο αθλητές και τρεις (3) αθλήτριες. 
Ειδικά στα αγωνίσματα του Βάδην, το κάθε Σωματείο μπορεί να 
συμμετέχει με 4 αθλητές και 4 αθλήτριες, αλλά ο 4ος και η 4η  
αθλήτρια του Σωματείου στην τελική κατάταξη του αγωνίσματος 
ΔΕΝ θα βαθμολογείται.  

2) Σε κάθε αγώνισμα των κατηγοριών  Κ18 (Ανδρών - Γυναικών), Κ16 
(Αγοριών - Κοριτσιών) και Κ14 (Αγοριών - Κοριτσιών), με δύο (2) το 
ανώτερο αθλητές και δύο (2) αθλήτριες, σε κάθε κατηγορία. 

 

• Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Α-Γ & Κ20 (γεν. το 2004 και μεγαλύτεροι-
ες), έχουν δικαίωμα να δηλωθούν και να αγωνισθούν σε δύο (2) ατομικά 
αγωνίσματα και στη σκυταλοδρομία. 

• Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ18  (2005 - 2006), έχουν δικαίωμα να 
δηλωθούν και να αγωνισθούν σε δύο (2) συνολικά αγωνίσματα. 

• Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ16 (2007 - 2008), έχουν δικαίωμα να 
δηλωθούν και να αγωνισθούν σε δύο (2) συνολικά αγωνίσματα, εκτός από 
δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων.  

• Οι αθλητές - τριες της κατηγορίας Κ14 (2009 - 2010), έχουν δικαίωμα να 
δηλωθούν και να αγωνισθούν σε ΕΝΑ (1) ΜΟΝΟ αγώνισμα (ανεξάρτητα σε 
ποια κατηγορία ανήκει αυτό το αγώνισμα). 

• Στα αγωνίσματα: Άλμα σε Μήκος και Σφαιροβολία της κατηγορίας 
Κ16 (Αγοριών - Κοριτσιών) και στη Σφαιροβολία της κατηγορίας Κ14 
(Αγοριών - Κοριτσιών), εάν οι τελικές συμμετοχές είναι περισσότερες από 
12, θα αποφασιστεί από την οργανωτική επιτροπή ο αριθμός των 
προσπαθειών που θα αγωνιστούν οι αθλητές – αθλήτριες. 

•  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε κανένα 
αγώνισμα. 
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5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

► Ο αριθμός δήλωσης  συμμετοχής και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και 
φιλοξενίας αθλητών και ενός συνοδού το ανώτερο από κάθε σωματείο, εκτός 
από τα σωματεία της Λήμνου (όπως ισχύει κάθε χρόνο για τα σωματεία στο 
νησί των οποίων διεξάγονται οι αγώνες), αναγράφεται στον συνημμένο πίνακα 
1 και είναι ανάλογος με την μεταξύ τους θέση κατάταξης των σωματείων του 
Αιγαίου, στην αξιολόγηση (μέχρι 30/8) των σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. το 2022. 

► Ο υπολογισμός του αριθμού συμμετοχής του κάθε σωματείου, γίνεται 
ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των αθλητών - συνοδών τα έξοδα των 
οποίων μπορούν να καλυφθούν από την οργανωτική επιτροπή και σύμφωνα 
με την συνάρτηση: F(X) = (k-x) * t 

                                     k 
k= Το σύνολο των σωματείων του Αιγαίου που βαθμολογήθηκαν στην 

αξιολόγηση του 2022 (Κ=34 – τα δύο σωματεία της Λήμνου δεν υπολογίζονται) 
x= Η θέση του κάθε σωματείου, στην εσωτερική κατάταξη μεταξύ των 

σωματείων του Αιγαίου το 2022 και μέχρι 30/8 (πίνακας 1) 
t = Η αριθμητική σταθερά που εκφράζει τον σχετικό αριθμό των ατόμων,  

σε σχέση με το συνολικό αριθμό που καλύπτει η οργανωτική επιτροπή (t=14) 
 

Έτσι π.χ. για το σωματείο  Α.Σ. Αθλοκίνηση,   ισχύουν τα παρακάτω :  
F = (34 – 5)  Χ 14  =  11 άτομα  

                          34 
 

 Μετά την κατάθεση των αρχικών δηλώσεων συμμετοχής και ανάλογα 
με τον τελικό προϋπολογισμό, ο αριθμός των αθλητών – τριών των οποίων θα 
καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους μπορεί να αυξηθεί για κάθε σωματείο 
και συνολικά, έτσι ώστε η συμμετοχή στα αγωνίσματα να είναι ικανοποιητική. 

 Για τα σωματεία που μέχρι 30/8  αξιολογήθηκαν το 2022 
(ανεξάρτητα από τη θέση κατάταξής τους), ο μικρότερος αριθμός των αθλητών 
– τριών και συνοδών των οποίων θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους 
καθορίζεται στα τέσσερα (4)  άτομα, για κάθε ένα από αυτά τα σωματεία. 

 Για τα σωματεία που δεν αξιολογήθηκαν, ο αριθμός των αθλητών 
– τριών και συνοδών των οποίων  θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους 
καθορίζεται στα τρία (3)  άτομα, για κάθε ένα από αυτά τα σωματεία. 

 Επίσης για κάθε νέο σωματείο που θα εγκριθεί από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
μέχρι και δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, ο αριθμός των 
αθλητών – τριών και συνοδών των οποίων θα καλύπτονται τα έξοδα 
μετακίνησής τους καθορίζεται στα τρία  (3) άτομα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

► Τα σωματεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και με  επιπλέον  αθλητές 
- αθλήτριες (χωρίς περιορισμό στον συνολικό αριθμό των επιπλέον 
αθλητών - τριών), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι το σωματείο θα 
αναλάβει όλα τα έξοδα αυτών των αθλητών – τριών,  όπως  επίσης και τις 
διαδικασίες εξασφάλισης  της μετακίνησης, διαμονής και  διατροφής τους. 
       Τα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν στην οργανωτική επιτροπή, τρεις  
ημέρες πριν από τους αγώνες, το ξενοδοχείο διαμονής των επιπλέον αθλητών 
– τριών τους.   

► Οι οργανωτές σε κάθε περίπτωση, θα υπολογίζουν τα σωματεία (στα 
θέματα εισιτηρίων, εσωτερικών μετακινήσεων και φιλοξενίας) σύμφωνα με την 
αριθμητική συμμετοχή, όπως αυτή αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα. 
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6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

• Για τη συμμετοχή των σωματείων στους αγώνες, απαιτείται η υποβολή 
ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ότι 
αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης των αγώνων και την εφαρμογή των 
κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

 

• Τα σωματεία θα στέλνουν τη  δήλωση συμμετοχής τους στις κατά τόπους 
Ε.Α.Σ.  μέχρι την ΤΡΙΤΗ  27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.  Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι θα 
ελέγξουν την ορθότητα των δηλώσεων με βάση τους όρους της προκήρυξης 
και θα τις υπογράφουν (ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα συμμετοχής, 
σύμφωνα με το έτος γέννησης «παρ. 3–4» και σύμφωνα με την 
αριθμητική συμμετοχή «παρ. 5»). 

 

• Οι Ε.Α.Σ. υποχρεούνται μέχρι την  Παρασκευή  30  Σεπτεμβρίου 2022 
να έχουν στείλει στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Λέσβου, τις τελικές - ελεγμένες 
δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων τους.  

 
 
 

7. ΕΠΑΘΛΑ 
 

• Στους 1ους νικητές-τριες των αγωνισμάτων, θα απονεμηθούν κύπελλα, 
μετάλλια και διπλώματα. 
       Στους 2ους και 3ους  νικητές-τριες των αγωνισμάτων, θα απονεμηθούν 
μετάλλια και διπλώματα. 
 

• Στους τρεις (3) πρώτους συλλόγους της βαθμολογίας ξεχωριστά των 
Ανδρών και των Γυναικών, θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και 
διπλώματα. 
 

• Στον νικητή σύλλογο της συνολικής βαθμολογίας (Ανδρών και Γυναικών), 
θα απονέμεται ειδικό βαρύτιμο έπαθλο. 
 

• Στον σύλλογο με τις περισσότερες πρώτες νίκες στα αγωνίσματα της 
παρούσας προκήρυξης (παρ. 2 - συνολικά σε όλες τις κατηγορίες), θα 
απονέμεται ειδικό βαρύτιμο έπαθλο στη μνήμη του πρώην Προέδρου και 
Γενικού Γραμματέα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βασίλη Σεβαστή. Σε περίπτωση που δύο ή 
περισσότερα σωματεία έχουν τον ίδιο αριθμό στις πρώτες νίκες, τότε θα 
υπολογίζονται οι δεύτερες νίκες και στη συνέχεια οι τρίτες νίκες κ.λ.π. μέχρι να 
λυθεί η ισοπαλία και τελικά να βραβευτεί ένας μόνο σύλλογος. 
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8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 

• Θα βαθμολογούνται οι έξι πρώτοι-ες νικητές – τριες των αγωνισμάτων: 
  

Η βαθμολογία που θα ισχύσει στα ατομικά αγωνίσματα, θα είναι  7 – 5 – 
4 – 3 – 2 - 1. 
  Αν οι αθλητές-τριες που θα συμμετέχουν είναι λιγότεροι-ες (από 6), τότε 
η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται θα ξεκινά πάλι από 7-5-4-…, 
διατηρούμενης της διαφοράς των δύο (2) βαθμών του πρώτου από τον 
δεύτερο νικητή. 
  

Αν οι αθλητές-τριες είναι 5, η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 7-5-4-3-2.   
Αν είναι 2, η κλίμακα θα είναι 7-5.  
Αν είναι 1, τότε θα πάρει 7 βαθμούς.  
Στις Σκυταλοδρομίες  θα ισχύσει το ίδιο σύστημα, με τη διαφορά ότι οι 
βαθμοί θα είναι διπλάσιοι, δηλαδή  14 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2. 
Αν οι ομάδες είναι 5, η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 14-10-8-6-4.   
Αν είναι 2, η κλίμακα θα είναι 14-10.  
Αν είναι 1, τότε θα πάρει 14 βαθμούς.  

 
 
 

9. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΨΗ 
 
Εάν κριθεί απαραίτητο, θα πραγματοποιηθεί τεχνική σύσκεψη της  

οργανωτικής επιτροπής και των τεχνικών συμβούλων των Ε.Α.Σ. την 
Παρασκευή 7/10 και ώρα 20.00, όπου θα συζητηθούν και θα 
οριστικοποιηθούν τα παρακάτω θέματα: 

 

• Τελικές δηλώσεις συμμετοχής.  
Μετά το τέλος της σύσκεψης  δεν  θα επιτρέπεται καμμία 

απολύτως αλλαγή. 

• Διαδοχικά ύψη στο άλμα  σε ύψος   

• Οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος. 
 
 
 

10.  ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 
 
Οι αθλητές  - τριες όταν παρουσιάζονται στην αίθουσα κλήσης θα  

δείχνουν απαραίτητα το αθλητικό τους δελτίο και την κάρτα υγείας αθλητή, η 
οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από ιατρό σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Οι εκπρόσωποι των σωματείων έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση 
των παραπάνω. 

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα αθλητικά δελτία – 
κάρτες υγείας των αγωνιζομένων και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα 
αθλητή – τρια ο οποίος δεν παρουσιάζει το αθλητικό δελτίο και την κάρτα 
υγείας  θεωρημένη ιατρικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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11.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

• Το Δημοτικό Στάδιο Μυρίνας Λήμνου  διαθέτει στίβο με ελαστικό 
τάπητα 400μ, οκτώ (8) διαδρομών, κονίστρα με φυσικό χλοοτάπητα και 
ηλεκτροφωτισμό. 

• Τα όργανα των ρίψεων  θα είναι αυτά που αντιστοιχούν στις 
αντίστοιχες  κατηγορίες των αθλητών-τριών, σύμφωνα με τις τεχνικές διατάξεις 
2022 του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.   

• Οι αθλητές-τριες θα πρέπει μέχρι και 1 ώρα πριν από την έναρξη του 
αγωνίσματός τους, να δηλώνουν την παρουσία τους αυτοπροσώπως στην 
αίθουσα κλήσης και να προσκομίζουν το δελτίο τους  νόμιμα θεωρημένο από 
ιατρό. 

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων 
στίβου της WA έκδοσης 2022  καθώς και  του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.   

• Ότι δεν αναφέρεται σ’ αυτή την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον 
Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. 

• Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου τα σωματεία του Αιγαίου θα 
συμμετέχουν με τη σημαία τους στην πρωινή παρέλαση που θα γίνει στο 
νησί στο πλαίσιο του εορτασμού για την απελευθέρωση της Λήμνου.  

• Η επίσημη έναρξης των αγώνων θα διεξαχθεί κανονικά στο στάδιο την 
ίδια ημέρα στις 16.00 και πριν από  την έναρξη των αγωνισμάτων.  
 
 

12.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

• Ο Δήμος Λήμνου, ως  τοπικός συνδιοργανωτής, θα πρέπει να 
εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας για τους αθλητές – 
αθλήτριες.  

• Εκτός από την παρουσία ιατρού, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί εάν είναι δυνατόν και η παρουσία ασθενοφόρου 
στο στάδιο, καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. 

   
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 
Η  Πρόεδρος                                            Ο Γενικός  Γραμματέας 

 
 
 
        Σοφία  Σακοράφα                                      Γιώργος   Γιατρουδάκης                                   
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων 
Αριθμητικός πίνακας συμμετοχών ανά σωματείο 
Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου 
Δήμο  Λήμνου 
Σύνδεσμο Κριτών Λέσβου 
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33οι ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ   ΣΤΙΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΣ 2022 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Α΄ ΗΜΕΡΑ:  ΣΑΒΒΑΤΟ  8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

16.00 ΤΕΛΕΤΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ 

16.45 100 μ. Γυναικών 

16.45 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 Κοριτσιών 

16.55 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γυναικών 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Ανδρών 

17.05 100 μ. Ανδρών & Κ18 (Ανδρών) 

17.45 1.200 μ. Κ16 (Κοριτσιών) 

17.50 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 (Αγοριών) 

17.55 1.200 μ. Κ16 (Αγοριών) 

18.10 1.200 μ. Κ14 (Κοριτσιών) 

18.15 ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ18 (Ανδρών) 

18.20 1.200 μ. Κ14 (Αγοριών) 

18.35 400 μ. Γυναικών 

18.40 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Ανδρών 

18.45 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 (Ανδρών) 

18.50 400 μ. Ανδρών 

19.05 800 μ. Ανδρών 

19.15 1.500 μ. Γυναικών 

19.30 3.000 μ. Βάδην Ανδρών - Γυναικών 
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33οι ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΤΙΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΣ 2022 
 
 

Β΄ ΗΜΕΡΑ:   ΚΥΡΙΑΚΗ  9  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

16.00 400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ Ανδρών 

16.00 
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Ανδρών  

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16  (Αγοριών) 

16.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 (Κοριτσιών) 

16.05 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 (Ανδρών) 

16.05 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Γυναικών 

16.15 80 μ. Κ16 (Αγοριών) 

16.35 80 μ. Κ16 (Κοριτσιών) 

17.00 200 μ. Κ18 (Ανδρών) 

17.15 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 (Αγοριών) 

17.20 200 μ. Κ18 (Γυναικών) 

17.25 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Ανδρών 

17.30 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Γυναικών 

17.35 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γυναικών & Κ18 (Γυναικών) 

17.40 150 μ. Κ14 (Αγοριών) 

18.00 150 μ. Κ14 (Κοριτσιών) 

18.15 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 (Κοριτσιών) 

18.25 3.000 μ. Ανδρών 

18.45 4 Χ 100 μ. Ανδρών 

19.00 4 Χ 100 μ. Γυναικών 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα προστεθούν και τα αγωνίσματα για τα  ΑμεΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 
 
Αριθμός αθλητών και συνοδών από κάθε σωματεία των οποίων τα έξοδα 
μετακίνησης και φιλοξενίας θα καλυφθούν από την οργανωτική επιτροπή 
 

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΘΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ 

1 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 13 

2 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 13 

3 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 12 

4 ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 12 

5 Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 11 

6 ΑΓΕΣ  ΚΑΜΕΙΡΟΣ   2009 11 

7 Α.Σ. ΕΒΗΒΟΣ  ΧΙΟΥ 11 

8 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10 

9 ΑΟ ΡΟΔΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 10 

10 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 9 

11 Ο.Κ.Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9 

12 ΟΦΚΑ «ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ» 9 

13 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Π.Σ.  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8 

14 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 8 

15 ΦΙΛΟΠΡ. ΟΜΙΛΟΣ  ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 7 

16 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 7 

17 ΑΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 6 

18 ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 5 

19 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 5 

20 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 4 

21 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 4 

22 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 4 

23 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 4 
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24 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 4 

25 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 4 

26 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΕΑΣ ΔΑΦΝΗ  4 

27 "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" Α.Σ. ΘΗΡΑΣ 4 

28 ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 4 

29 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 4 

30 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 4 

31 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 4 

32 Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΕΡΟΥ 4 

33 ΠΕΨΑΣ «Η  ΡΙΒΑ» 4 

34 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 4 

35 Α.Σ. ΧΙΟΥ  ΙΚΑΡΙΑΣ 3 

36 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ 3 

37 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 3 

38 ΑΡΙΣΤΕΟΣ  ΚΕΑΣ 3 

 ΣΥΝΟΛΟ  2 4 8 

 
 


