
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΩΝ-ΝΣ 

ΡΣΛΟΚΗΠΩΛΑΘΙΞΘ  ΙΑΜΞΜΕΡ  ΔΘΕΝΑΓΗΡ  ΑΓΩΜΩΜ  ΕΠΓΞΛΕΠΩΜ 

1. Οη αζιεηέο κπνξνύλ λα ξπζκίζνπλ ηελ αληίζηαζε ηνπ εξγνκέηξνπ εθεί πνπ 

ζέινπλ ΠΡΙΝ ΞΔΚΙΝΗΔΙ Ο ΑΓΩΝΑ ΣΟΤ. 

2.       ηε ζθπηαινδξνκία  ΓΔΝ κπνξεί ζηελ πνξεία ηνπ αγώλα λα αιιάδεη ε 
αληίζηαζε. 

3.       ε πεξίπησζε πνπ ζε κία νκάδα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ αγσληδνκέλσλ, 
απηή  ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ 

4.       ε πεξίπησζε πνπ έλαο από ηνπο 4 εγθαηαιείςεη,  νη ππόινηπνη 
ΜΠΟΡΟΤΝ  λα ζπλερίζνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγσλίζκαηνο. 

ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΣΑΜΑΣΗΔ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΊ ΝΑ ΤΝΔΥΙΔΙ ΣΗΝ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ 
ΙΓΙΟΤ ΑΓΩΝΑ. Ο ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ  ΚΑΙ ΜΔ ΛΙΓΟΣΔΡΟΤ 
ΣΩΝ 3  ΚΩΠΗΛΑΣΩΝ. 

5.       Γηα ηδηώηεο ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο, ΓΔΝ ρξεηάδεηαη ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ζηελ Τ.Γ.       Η ΑΣΤΝ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ  ΓΙΑ 
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ. 

6.  Ο πξνπνλεηήο θάζεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εξγνκέηξνπ θαη δίλεη κόλν 
πξνθνξηθέο νδεγίεο. Γελ αθνπκπά ηίπνηε επάλσ ζην εξγόκεηξν. Απιά εάλ 
απηό κεηαθηλεζεί  πξνο ηα πίζσ κπνξεί λα    βάιεη θόληξα κε ην πόδη ηνπ. 
Σίπνηε άιιν, αιιηώο αθπξώλεηαη ν αζιεηήο. 

ηε ζθπηαινδξνκία ηα κέιε ηνπ «πιεξώκαηνο» κπνξνύλ λα βνεζηνύληαη  
κεηαμύ ηνπο πρ. Κξάηεκα ππνπνδίσλ θαη όρη δέζηκν γηα γξεγνξόηεξεο 
αιιαγέο. 

7   ΛΞΜΞ ΕΜΑΡ ζπλνδόο έρεη ηελ άδεηα λα κπεη ζην ρώξν κε ηνλ αζιεηή γηα 
ηνλ θάζε αγώλα. Όκσο κπνξεί ν όκηινο ε ην γπκλαζηήξην λα έρνπλ 
πνιινύο  πξνπνλεηέο. 

8.  ΟΞΘΜΕΡ 

Οη ιόγνη πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή αθύξσζεο είλαη αλ ν αζιεηήο δερηεί 
βνήζεηα από ηξίην άηνκν ή αλ αιιάμεη ζεηξά ζην νκαδηθό. Όζνλ αθνξά 
αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο κπνξεί λα απνβιεζνύλ γηα αληηαζιεηηθή 
ζπκπεξηθνξά όπσο πξνβιέπεη ν θαλνληζκόο αγώλσλ θσπειαζίαο ε γηα 
παξαβίαζε θαλόλσλ δηαθήκηζεο. 

9. ΔΘΑΦΗΛΘΡΕΘΡ -ΞΛΞΘΞΛΞΠΦΘΑ 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί όζνλ αθνξά ηε δηαθήκηζε παξά κόλν απηέο πνπ 
αθνξνύλ ζηα ΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ  ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΟΤ ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ. ΔΠΙΗ  
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ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΣΟ ΝΟΤΜΔΡΟ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΟΛΩΝ ΟΩΝ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ.  

Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη νκνηνκνξθία κεηαμύ ησλ αζιεηώλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην νκαδηθό. 

10. ΑΚΚΑΓΕΡ. 

Δεν επηηξέπνληαη ζην αηνκηθό . 

 ην νκαδηθό επηηξέπνληαη  νη αιιαγέο κέρξη θαη κηα ώξα πξηλ ηνλ αγώλα ηνπ 
αζιεηή. Η αιιαγή δειώλεηαη ζηε γξακκαηεία γξαπηώο θαη ν αληηθαηαζηάηεο 
ιακβάλεη θαη ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό έγγξαθν ην νπνίν πξνζθνκίδεη  ζην 
δηαηηεηή ηνπ αγώλα. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο πγείαο θάπνηνο πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί ζε ιηγόηεξν από 1  ώξα, ε αιιαγή ζα γίλεη κόλν κεηά 
από  γξαπηή επηβεβαίσζε ηνπ γηαηξνύ ησλ αγώλσλ  θαη ε δήισζε ηεο 
αιιαγήο ζα γίλεη ζηελ γξακκαηεία  από όπνπ ν αληηθαηαζηάηεο ζα πάξεη ην 
βξαρηόιη ηνπ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε  πνπ δελ ππάξρεη αληηθαηαζηάηεο , ην 
πιήξσκα κπνξεί λα εθθηλήζεη  κε  ηνπο  3 θσπήιαηεο. 

 13. Ο Γηαηηεηήο ΈΥΔΙ ΣΟ ΓΙΚΑΙΩΜΑ λα δηαθόςεη ηνλ αγώλα ελόο θσπειάηε 

όηαλ δηαπηζηώζεη όηη ν θσπειάηεο γηα ιόγνπο πγείαο είλαη επικίνδυνο να 

ζυνεχίζει. ε απηή ηελ πεξίπησζε δηαθόπηεη ηνλ θσπήιαηε θαη θαιεί ηνλ 

γηαηξό ησλ αγώλσλ. ην Φ.Α. εκθαλίδεηαη ε έλδεημε   Γ.Σ. ( δελ ηεξκάηηζε) 

14. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξόβιεκα ζε θάπνην εξγόκεηξν θαη ζβήζνπλ 

νη ελδείμεηο ν ΑΘΚΗΗΡ ΡΑΛΑΑΕΘ. Έρεη δηθαίσκα λα  αγσληζηεί ζε άιιε 

ζεηξά ηνπ ίδηνπ αγσλίζκαηνο ΑΦΌΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΘΔΙ Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ. 

Β. ηελ πεξίπησζε πνπ πέζεη ην ζύζηεκα ( δηαθνπή ξεύκαηνο) ΞΘ ΑΘΚΗΕΡ 

ΔΕΜ ΡΑΛΑΞΣΜ. Σα απνηειέζκαηα ηα θαηαρσξνύλ ρεηξόγξαθα νη 

δηαηηεηέο ζε εηδηθή θόξκα  θαη δίπια ζηνλ ρξόλν ππνγξάθεη ν θσπειάηεο   θαη 

ν δηαηηεηήο. 

15. ΖΣΓΘΡΗ. 

Η δύγηζε ησλ αζιεηώλ ζα γίλεηαη 1 κε 2 ώξεο πξηλ ην αγώληζκα ηνπο ζηνλ 

εηδηθό ρώξν δύγηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ππέξβαξνη αζιεηέο θαηά 

βάζε δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε άιιν αγώληζκα παξά κόλν εάλ ε  

εθηειεζηηθή επηηξνπή ησλ αγώλσλ θξίλεη όηη ην ζύζηεκα κπνξεί λα δερηεί 

άιινλ αζιεηή ζηελ  αληίζηνηρε ειηθηαθή ηνπο θαηεγνξία   ή ΟΡΔΝ. ε θάζε 

πεξίπησζε ν Τπεύζπλνο δύγηζεο ελεκεξώλεη ηελ Γξακκαηεία θαη ηνλ Πξόεδξν 

Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο 
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16.ΕΜΑΠΝΗ ΑΓΩΜΑ 

Θα ππάξρεη ερεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ αθξηβή ώξα έλαξμεο ηνπ 

αγσλίζκαηνο, σζηόζν νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη ζηνλ 

αγωνιζηικό χώρο πεξίπνπ ζηα 5 ιεπηά πξηλ ην αγώληζκα ηνπο ελώ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ αθήζεη ηελ ιαβή ηνπ εξγνκέηξνπ ζηε βάζε ηεο, 1 ιεπηό πξηλ 

από ηελ εθθίλεζε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εηνηκαζηεί ην ζύζηεκα γηα ηελ 

αληίζηξνθε κέηξεζε. 

 


