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Μαρούσι, 17-10-2013

Αρ. Πρωτ.: 152117/Γ4

ΘΕΜΑ:  « Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών αγώνων Tραμπολίνο Γενικών
Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΣΧΕΤ:

1. Η Aπόφαση  πράξη 1η /9-10-2013 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής
Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) για την έκδοση προκήρυξης Πανελλήνιων
Σχολικών Πρωταθλημάτων Λυκείων σχ.έτους 2013-2014

2. Η  υπ’ αριθ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

-----
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
                          151 80 – Μαρούσι
Πληροφορίες: Χριστοφιλόπουλος Ε.
                           Σταμοπούλου Ε.
Τηλέφωνο       : 210-3443012
                            210-3442206
FAX                   : 210-3442210
E-mail              : physea@minedu.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΡΟΣ

1) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
(έδρες τους)

2) Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3) Ο.Ε.Σ.Α της χώρας  (μέσω των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )

4) Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες  Β/θμιας
Εκπαίδευσης της χώρας (μέσω των κατά τόπους
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

5) Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Περιφερειακές  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας

(έδρες τους)

2) Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

3) Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των Περιφερειακών
Δ/νσεων Εκπ/σης)

4) Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., Δ/νση Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης

5) Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)



2

3. Οι υπ’ αριθ.  48930/Γ4/10-4-2013 και  υπ’ αριθ.  140897/Γ4/2-10-2013
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της υπ’ αριθ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ
1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής    Απόφασης με θέμα «Αθλητικές
Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης»

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά,

η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.)

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι:

Τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες  Τραμπολίνο  μαθητών και μαθητριών
Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Πέμπτη 24 Οκτωβρίου  2013

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δ.Α.Κ. Γλυφάδας (Διεύθυνση Φοίβης 14 & Ι. Μεταξά).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Τραμπολίνο
στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.)  Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Δ’ Αθήνας, σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

(Ε.Γ.Ο.)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες Λυκείων που έχουν γεννηθεί τα έτη
1996 – 97 -  98. Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων
Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑΛ τις 164 απουσίες αντίστοιχα.

Στους αγώνες  μετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ). Η ταυτότητα υπογράφεται και
σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη
φωτογραφία του μαθητή-τριας).
Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :
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α.  Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες.  Η
ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Σχολίατρο, 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
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
β. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του
μαθητή, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου.
γ. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή, που
αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που
αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο.

2. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2 ) του σχολείου
στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Οι
καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες απουσίες τρεις το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία
έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του
σχολείου.

3. Δελτίο αθλητή, από την ΕΓΟ, στο Τραμπολίνο  (μπορεί να είναι και
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  από Δημόσια υπηρεσία).

4. Η Κατάσταση Συμμετοχής (Υπόδειγμα 4 & 4α) όπου αναγράφονται:

 Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας

 Όνομα πατέρα μητέρας

 Έτος γέννησης

 Σχολείο που φοιτά

 Αριθμός μητρώου μαθητή

 Τάξη

 Το ονοματεπώνυμο  συνοδού δεν είναι απαραίτητο και καλύπτεται από το
υπόδειγμα 9.

Οι καταστάσεις σφραγίζονται και υπογράφονται από την οικεία Δ/νση Β’/θμιας
Εκπαίδευσης. Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής (Υποδείγματα 2,4, 4α) θα
κατατεθούν κατά την Τεχνική Σύσκεψη.

5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μαθητές-τριες θα αγωνιστούν και θα βαθμολογηθούν σε ελεύθερα
προγράμματα, σύμφωνα  με τον Διεθνή Κώδικα Βαθμολογίας 2013 - 2016, της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG).
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Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε μία φάση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της Υ.Π. Γ4/112843/14-10-
2005παρ. 15.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του
αθλήματος και σε συνεργασία με την Ε.Γ.Ο., με βάση το Διεθνή κώδικα F.I.G.  Οι
στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα.
Αποκλείονται από τους αγώνες αθλητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή
αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λ.π.  Η
Διοργανώτρια αρχή  έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει
έλεγχο χρήσης απαγορευμένων  ουσιών.

 Αγωνόδικη  Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της
Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της
οικείας Ομοσπονδίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας την Πέμπτη 24
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 08:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Πρόγραμμα Αγώνων

08:30 ► Τεχνική Σύσκεψη

08:30 – 09:30 ► Προπόνηση μαθητών-τριών
09:30 – 12:30 ► Αγώνας Μαθητών-τριών
13:00 ► Απονομές Αγώνα μαθητών-τριών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


