Αθήνα, 30.04.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 - 5/5/2019
Για τη διευκόλυνση αθλητών, προπονητών, γονέων αλλά και θεατών, σας
ενημερώνουμε ότι:
- Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΕΑΤΩΝ θα γίνει από την Κεντρική είσοδο του Αθλητικού Κέντρου
Ωραιοκάστρου «Κονταξοπούλειο», επί της οδού Θεσσαλονίκης & Βύρωνα Α.,
στην περιοχή Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης (Τηλ: 2310694348) και θα
προσέρχονται απευθείας στις κερκίδες του σταδίου.
- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ θα γίνει την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, την Παρασκευή 3
Μαΐου 2019 και το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, στο Αθλητικό Κέντρο Ωραιοκάστρου
«Κονταξοπούλειο» και συγκεκριμένα σε 4 αποδυτήρια Νο 1,2,3,4 για όλες τις
κατηγορίες που εμφανίζονται στο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και θα
αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.
Οι αθλητές με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του συλλόγου θα
προσέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από την κεντρική είσοδο του σταδίου.
Δεν επιτρέπεται σε εν ενεργεία αθλητές – αθλήτριες να εξουσιοδοτούνται ως
αντιπρόσωποι συλλόγων στην διαδικασία των ζυγίσεων.
- Η ΖΥΓΙΣΗ θα γίνει κατά σύλλογο την ώρα που αναγράφεται στον αναλυτικό
πίνακα που επισυνάπτουμε.
Κάθε σύλλογος θα πρέπει να προσέρχεται στην προαναφερόμενη ΕΙΣΟΔΟ την
συγκεκριμένη ώρα που αναγράφεται στην ανακοίνωση. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος του συλλόγου ή ο προπονητής του, θα συνοδεύει τους αθλητές
και θα παραδίδει στην γραμματεία των αγώνων την πρωτότυπη απόδειξη
πληρωμής καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ζύγιση : δελτίο
αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., το οποίο θα πρέπει να έχει την
σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του
συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο
αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο. Για τους αθλητές
– αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι
καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του
αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει
σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.. Απαραίτητα ο κάθε αθλητής/αθλήτρια θα πρέπει να
έχει ιατρική βεβαίωση σε ισχύ.
Η Γραμματεία θα ελέγχει τα δικαιολογητικά που θα παραδίδει ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου και στη συνέχεια θα
προσέρχονται οι αθλητές – αθλήτριες στα αποδυτήρια για την ζύγιση.
Ο εγγράφως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου θα πρέπει να έχει
υποχρεωτικά μαζί του, όλα τα βιβλιάρια των αθλητών-αθλητριών που θα λάβουν
μέρος στην διαδικασία της ζύγισης. Αθλητής που δεν προσκομίζει βιβλιάριο
αθλητικής ιδιότητας θα αποκλείεται από την ζύγιση.

- ΤΥΧΑΙΑ ΖΥΓΙΣΗ Τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα πραγματοποιείται η
τυχαία ζύγιση. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες που πέρασαν την προηγούμενη
ημέρα στην επίσημη ζύγιση θα πρέπει να είναι παρόντες ως εξής :
• Η τυχαία ζύγιση για όλες τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την
Παρασκευή 03.05.2019, θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 π.μ.. Η
γραμματεία των αγώνων θα ανακοινώσει τα ονόματα των αθλητών
– αθλητριών που θα επιλεχθούν τυχαία με ηλεκτρονικό σύστημα και
θα αποτελούν ποσοστό επιλογής 10% του συνόλου των αθλητών
που θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες της ίδιας ημέρας. Η
διαδικασία της τυχαίας ζύγισης θα ολοκληρωθεί στις 08:00 π.μ.
• Η τυχαία ζύγιση για όλες τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν το
Σάββατο 04.05.2019, θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 π.μ.. Η
γραμματεία των αγώνων θα ανακοινώσει τα ονόματα των αθλητών
– αθλητριών που θα επιλεχθούν τυχαία με ηλεκτρονικό σύστημα και
θα αποτελούν ποσοστό επιλογής 10% του συνόλου των αθλητών
που θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες της ίδιας ημέρας. Η
διαδικασία της τυχαίας ζύγισης θα ολοκληρωθεί στις 08:00 π.μ.
• Η τυχαία ζύγιση για όλες τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν τη
Κυριακή 05.05.2019, θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 π.μ.. Η
γραμματεία των αγώνων θα ανακοινώσει τα ονόματα των αθλητών
– αθλητριών που θα επιλεχθούν τυχαία με ηλεκτρονικό σύστημα και
θα αποτελούν ποσοστό επιλογής 10% του συνόλου των αθλητών
που θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες της ίδιας ημέρας. Η
διαδικασία της τυχαίας ζύγισης θα ολοκληρωθεί στις 08:00 π.μ.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.

