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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή της περιφέρειας Λευκωσίας, σε συνεργασία με το γραφείο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού προκηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 το Περιφερειακό Πρωτάθλημα
Πετοσφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης και Χειροσφαίρισης των

σχολείων Μέσης και Τεχνικής

Εκπαίδευσης.
Επίσης προκηρύσσει:
(α) προαιρετικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Σάλας/Futsal Αρρένων Λυκείων.
(β) προαιρετικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Αρρένων/Θηλέων Γυμνασίων.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τα πρωταθλήματα διεξάγονται με βάση τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας, των Διεθνών
κανονισμών και τον Προγραμματισμό Αθλητικών Εκδηλώσεων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής
Εκπαίδευσης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες Λυκείων που γεννήθηκαν το 2002 και μετά. Για τον
Γυμνασιακό κύκλο οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το 2005 και μετά, βάση του προγραμματισμού του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο κάθε μαθητής/αθλητής δικαιούται να συμμετέχει

μόνο σε μία αθλοπαιδιά. Σε περίπτωση

αποκλεισμού της ομάδας του στην Α΄ φάση, δικαιούται συμμετοχής και σε δεύτερη αθλοπαιδιά.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κάθε σχολικής μονάδας (όπου αυτή είναι η έδρα του) υποχρεούται να
αναλάβει μια ομάδα αθλοπαιδιών:
ΛΥΚΕΙΑ: Πετοσφαίριση ή Καλαθοσφαίριση ή Χειροσφαίριση.
Η συμμετοχή με ομάδα Ποδοσφαίρου Αρρένων 5Χ5 είναι προαιρετική.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Πετοσφαίριση ή Καλαθοσφαίριση.
Η συμμετοχή με ομάδα Χειροσφαίρισης είναι προαιρετική (βλέπε Προγραμματισμό Αθλητικών
Εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας).

Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων στα πρωταθλήματα θα γίνουν
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Ε.Ο.Ε.Σ.Α. Λευκωσίας, από το επίσημο email του
σχολείου σας. (Η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα Ε.Ο.Ε.Σ.Α.
Λευκωσίας, στη σελίδα Αθλοπαιδιές, Έντυπα).
Η δήλωση συμμετοχής ομάδων θα πρέπει να συμπληρωθεί απ’ όλους τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής,
να αποσταλεί από το email του σχολείου, (Γραμματεία) και η απόδειξη να παραδοθεί από τον Συντονιστή
της ειδικότητας Φυσικής Αγωγής στον/στη Διευθυντή/τρια.

Για τα Λύκεια οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν στις 07 Οκτωβρίου 2019.
Για τα Γυμνάσια οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν στις 04 Νοεμβρίου 2019.
Για το προαιρετικό πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Γυμνασίων οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν τον
Μάρτιο 2020.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η ομάδα που αναφέρεται πρώτη στο πρόγραμμα, θεωρείται γηπεδούχος και αναλαμβάνει τη διοργάνωση
του αγώνα. Πρέπει να έχει μαζί της φύλλα αγώνα, γραφική ύλη και χρονόμετρο.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Οι αγώνες αρχίζουν στις 14:30.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Οι συνοδοί καθηγητές Φυσικής Αγωγής υποχρεούνται να παρουσιάσουν πριν τον αγώνα:
1. Την τελική ομαδική δήλωση συμμετοχής των μαθητών-αθλητών υπογραμμένη και σφραγισμένη
από τον Διευθυντή του Σχολείου.
2. Σχολική αθλητική ταυτότητα του Υπουργείου Παιδείας για κάθε μαθητή/αθλητή:


Μια ταυτότητα και για τα τρία χρόνια φοίτησης στο σχολείο



Φωτογραφία μαθητή/τριας υπογραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή του Σχολείου



Να αναγράφονται αναλυτικά τα αθλήματα στα οποία θα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές



Μαζί με τις ταυτότητες θα πρέπει να δίνεται στο σχολίατρο και η ομαδική δήλωση συμμετοχής
των αθλητών ώστε να γνωρίζουν πόσους εξετάζουν και εάν πράγματι περιλαμβάνονται στην
ομάδα του σχολείου.
Παρακαλούνται οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να μεριμνήσουν έγκαιρα.
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ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα, αυτός θα διεξάγεται την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας με
ευθύνη των ιδίων σχολείων. Τα σχολεία έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν:


Την οργανωτική επιτροπή εκ των προτέρων



Τους ορισμένους διαιτητές και γραμματείες του αγώνα



Το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Αγωνόδικος Επιτροπή ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος
απουσιάζει, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας και
τους διεθνείς κανονισμούς. Σε περίπτωση κωλύματος ο συνάδελφος υποχρεούται να βρει μόνος του
αντικαταστάτη. Η οργανωτική επιτροπή ενημερώνεται για την αλλαγή εκ των προτέρων και αυτή
αναγράφεται στο φύλλο αγώνος.
Σημείωση: Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής των ιδιωτικών σχολείων που θα συμμετάσχουν στα
πρωταθλήματα, θα ορίζονται και διαιτητές – γραμματεία, βάση της απόφασης του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερομηνίας 01/09/2017. Τα ιδιωτικά σχολεία να
μας αποστείλουν τις ημερομηνίες των ενδιάμεσων εξετάσεων (Half Term) πριν την λήξη των
δηλώσεων συμμετοχής στα περιφερειακά πρωταθλήματα.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό των Αθλητικών Εκδηλώσεων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, απαγορεύεται η παρουσία μαθητών-θεατών σε όλα τα
Περιφερειακά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών.
ΣΤΟΛΗ
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες προσέρχονται στον αγώνα με διαφορετικού χρώματος φανέλες με τους
προβλεπόμενους αριθμούς. Τούτο διευθετείται εκ των προτέρων από τους υπεύθυνους καθηγητές των
ομάδων. Σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση, αλλάζει η ομάδα που αναφέρεται πρώτη στο
πρόγραμμα.
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα, ενημερώνεται άμεσα (και γραπτώς εντός 48 ωρών) από τον Α΄
διαιτητή η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει για τα περαιτέρω.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται στο φύλλο αγώνα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και πριν το κλείσιμό
του. Η ένσταση υποστηρίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου μέσα σε 24 ώρες προς την Επιτροπή
Ενστάσεων. H Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από έναν Ε.Μ.Ε. Φυσικής Αγωγής, τον Β.Δ. πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων της Περιφέρειας και τους τρεις από τους τέσσερις
συντονιστές της Περιφέρειας. Έφεση υποβάλλεται στο γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που
μαζί με τον Συντονιστή Β.Δ. για τις αθλητικές δραστηριότητες της περιφέρειας, και ένα Β.Δ. που θα
οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίζουν τελεσίδικα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Ο συνοδός καθηγητής κάθε σχολείου, πρέπει να έχει μαζί του φαρμακείο.
Η Οργανωτική Επιτροπή αναμένει από όλους να εργαστούν φιλότιμα, να διαγωνιστούν με
αθλητοπρέπεια και να συνεργαστούν με την επιτροπή για την επιτυχία των αγώνων.
Η Οργανωτική Επιτροπή εύχεται σε όλους « Καλή Επιτυχία »

Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2019
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