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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Άρσης Βαρών  Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, 

σχ. Έτους 2015-2016»   

         

ΣΧΕΤ: 

1. Η απόφαση της 7ης πράξης/29-3-2016 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών 
Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) για την έκδοση προκήρυξης Πανελλήνιων Αγώνων Άρσης Βαρών  
Λυκείων σχ. Έτους 2015 – 2016. 

2. Η  υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β΄/22-1-2015) Υπουργική  Απόφαση 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. ) 

 

 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 
 

 

  

 

 

 

                              ----- 
Ταχ. Δ/νση     : Α. Παπανδρέου 37 
                          151 80 – Μαρούσι 
Πληροφορίες: Χριστιάνα Αγγελή 
Τηλέφωνο       : 210-3443090,3443516 
FAX                   : 210-3442210 
E-mail              : physea@minedu.gov.gr 
 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
Μαρούσι, 01/04/2016               
Αρ. Πρωτ.   55208/Δ5           

 
 

 

  

 

 

 

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 Ομοσπονδία ‘Άρσης Βαρών  

 

 
 

ΚΟΙΝ: 
 

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) 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Τους Πανελλήνιους Αγώνες  Άρσης Βαρών μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. 

Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2015-2016.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  Παρασκευή  15 Απριλίου 2016 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Ο.Α.Κ.Α. Αίθουσα Άρσης Βαρών 

                                                

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Άρσης Βαρών Γενικών Λυκείων 

και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων 

(Ο.Ε.Σ.Α.) A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Ομοσπονδία  Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.). 

 

     

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο 

ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού 

Λυκείου και διαθέτουν αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Ε.Ο.Α.Β. 

Στους αγώνες μετέχουν  μαθητές/τριες  που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998, 1999, 2000 (& 2001 

με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου) και εφόσον ο αριθμός των απουσιών τους δεν 

υπερβαίνει ( δικαιολογημένες και μη):  

α)  τις  114  για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

β)  τις  164  για τα ΕΠΑ.Λ.  

γ) τις  130 για τα Εσπερινά Λύκεια 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή  08/04/2016 στο φαξ: 210-

9243875 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. (Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, 

Διεύθυνση που ανήκει, Έτος Γέννησης ). 

Στη συνέχεια η τελική κατάσταση συμμετεχόντων θα αποσταλεί από την Ε.Ο.Α.Β. στη 

διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Β΄ Αθήνας μέχρι την Τετάρτη 13/04/2016, καθώς και στη Διεύθυνση 

Φυσικής Aγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο email: physea@minedu.gov.gr.  

 

mailto:physea@minedu.gov.gr
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                                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

παρακάτω δικαιολογητικών :  

 

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα. (Υπόδειγμα 1) 

 

Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να 

έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να 

αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

      α΄ Επώνυμο 

      β΄ Όνομα 

      γ΄ Όνομα πατέρα 

      δ΄ Όνομα μητέρας 

      ε΄ Ημερομηνία και έτος  γεννήσεως 

      στ΄Αριθμός μητρώου μαθητή 

      ζ΄ Τάξη που φοιτά  

 η΄ Βεβαίωση ιατρού με σφραγίδα και ημερομηνία (δε χρειάζεται εάν η βεβαίωση 

ιατρού επισυνάπτεται).     

Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου (σφραγίδα 

και στη φωτογραφία του μαθητή/τριας). 

 

    Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται : 

 

α) Βεβαίωση ιατρού.  Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό του Π.Ε.Δ.Υ, 

Αγροτικό Ιατρό, Γενικής Ιατρικής, ιδιώτη Ιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο),Παιδίατρο 

(χορηγείται μέχρι την ηλικία των 16 ετών). Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει 

ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του 

αγώνα και  να αναγράφεται σε αυτήν ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή 

του/της σε αγώνες. 

β)  Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή. 

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, το σχολείο προέλευσης και τυχόν 

μετεγγραφές του μαθητή  (μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου). 

   δ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε 

σχολικές αθλητικές δραστηριότητες (υπόδειγμα 9). 
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2. Δελτίο αθλητή/τριας από την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών 

 

Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης 

Βαρών υποχρεούνται να επισυνάπτουν ιατρική βεβαίωση όπως περιγράφεται στην παρ. 

8.2.α΄ της υπ΄ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β’/22-1-2015) Υπουργικής Απόφασης.  

 

3. 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 (3) το πολύ 

ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο 

από το Δ/ντή του σχολείου. Επίσης θα αναγράφεται το αγώνισμα (κατηγορία κιλών) στο 

οποίο θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Άρσης Βαρών Λυκείων 

σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα 

παραπάνω πρωτότυπα  δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

                                                                       ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι  κατηγορίες σωματικού βάρους είναι: 

Για τις μαθήτριες:  48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 kg 

Για τους μαθητές:  56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 kg 

 

                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ :  48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 kg 

 Ζύγιση: ώρα 08:30 – 09:30     

 Έναρξη αγώνων: ώρα 10:30  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :  56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 kg 

Ζύγιση: ώρα 10:00 – 11:00                         

Έναρξη αγώνων: ώρα 12:00 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη ζύγιση των αθλητών-αθλητριών, θα διαμορφωθούν 

οι κατηγορίες και τα γκρουπ που θα αγωνιστούν, ανάλογα με το  σωματικό βάρος. 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ΄ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 παρ. 16.1. Υπουργικής 

Απόφασης. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε 

συνεργασία με την Ε.Ο.A.B. με βάση το Διεθνή κώδικα.  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.   

Οργανωτική 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 και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί την 

ημέρα των αγώνων  στις  08:00 - 09:00. 

Όλοι οι συνοδοί –προπονητές- αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο στην Τεχνική 

Σύσκεψη για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για έλεγχο.  

Για κάθε τι το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η       

Οργανωτική Επιτροπή. 

 

 Σημείωση: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.   

                    Τα έξοδα της διοργάνωσης  βαρύνουν την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.  

 

    

                      

 

 

 

 

          Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 
              ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α. 
 
 
 

                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
 

         


