
ΙΓ' ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ  Πρώτη Σερρών, 18-22 Μαϊου 2018               
Προκήρυξη Αθλήματος Μοντέρνου Πεντάθλου  

[1] 

 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 
 

Α. Αγωνίσματα 

• Μοντέρνο Πένταθλο Αγοριών     Κωδ. 087. 

• Μοντέρνο Πένταθλο Κοριτσιών   Κωδ. 088. 
 
Β. Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν 
087. Μοντέρνο Πένταθλο Αγοριών     -  Μέχρι δύο (2) μαθητές από κάθε Σχολείο 
088. Μοντέρνο Πένταθλο Κοριτσιών   -  Μέχρι δύο (2)  μαθήτριες από κάθε Σχολείο 

• Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια είναι 
    087. Μοντέρνο Πένταθλο Αγοριών      = 6 
    088. Μοντέρνο Πένταθλο Κοριτσιών   = 5 

• Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες επιβάλλεται να ξέρει καλό 
κολύμπι (25μ. ελεύθερο). Δεν χρειάζεται να έχει καμία εμπειρία συμμετοχής στα άλλα 
αγωνίσματα. 

 
Γ. Στολές αθλητών-εξοπλισμός 

• Οι στολές των αθλητών θα είναι κάθε φορά διαφορετικές ανάλογα με το αγώνισμα που θα 
κάνουν (δες τις προκηρύξεις των αθλημάτων ξιφασκία, κολύμβηση, ιππασία) [δίνονται από 
την Οργανωτική Επιτροπή]. 

• Ξιφασκία = Ψηλές άσπρες κάλτσες- αθλητικό παπούτσι 

• Κολύμβηση = Μαγιό - Παντόφλες - Μπουρνούζι ή πετσέτα - Γυαλιά 

• Ιππασία = Κολάν ή Παντελόνι μαύρο - Άσπρο πουκάμισο - Ζώνη Μαύρη - Μαύρα 
παπούτσια.  

• Laser Run (Σκοποβολή και Δρόμος) = Μπλουζάκι, παντελονάκι, καπέλο. Τα όπλα δίνονται 
από την Οργανωτική Επιτροπή. 

 
Δ. Κανονισμοί 

• Ξιφασκία:  
• Αγωνίζονται όλοι με όλους σε έναν γύρο. 
• Κάθε γύρος τελειώνει σε σύνολο χτυπημάτων, που θα δώσουν και oι δύο 

αντίπαλοι. Aνάλογα με τις συμμετοχές υπολογίζεται η βαθμολογία (ο πρώτος 6 
βαθμούς ο δεύτερος 5 βαθμούς κ.ο.κ.). 

• Κολύμβηση (25 μέτρα ελεύθερο για Αγόρια και Κορίτσια): 
• Aνάλογα με τις συμμετοχές υπολογίζεται η βαθμολογία (ο πρώτος 6 βαθμούς ο 

δεύτερος 5 βαθμούς κ.ο.κ.). 

• Ιππασία (Ιππική δεξιοτεχνία -Ντεσσάζ): 
• Aνάλογα με τις συμμετοχές υπολογίζεται η βαθμολογία (ο πρώτος 6 βαθμούς ο 

δεύτερος 5 βαθμούς κ.ο.κ.). 
• Την επίδοση βαθμολογούν οι κριτές της ιππασίας και καταγράφουν τα λάθη της 

πορείας. 

• Laser-Run (Δρόμος και Σκοποβολή) 
• Ο αγώνας ξεκινά με σκοποβολή από απόσταση 7 μέτρων. Η εκκίνηση δίνεται 

σε απόσταση πέντε μέτρων από το σημείο σκόπευσης. Οι αθλητές πρέπει να 
ακουμπούν το όπλο στο τραπέζι μετά από κάθε βολή. Μετά την πάροδο 50 
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δευτερολέπτων ή την επιτυχή στόχευση πέντε στόχων, ο αθλητής/τρια συνεχίζει 
με δρόμο 300 μέτρων που καταλήγει στο σημείο σκόπευσης. Εκεί 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία στόχευσης και ο αγώνας ολοκληρώνεται με 
τερματισμό μετά από δρόμο 300 μέτρων. 

• Η διαδρομή είναι σε φυσικό έδαφος (χώμα ή γρασίδι). 
• Aνάλογα με τις συμμετοχές υπολογίζεται η βαθμολογία στο δρόμο (ο πρώτος 6 

βαθμούς ο δεύτερος 5 βαθμούς κ.ο.κ.). 
• Κάθε επιτυχή προσπάθεια στη σκοποβολή βαθμολογείται με 1 πόντο. 

 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 

▪ Στην ξιφασκία θα παίξουν όλοι-ες με όλους-ες 
▪ Στην κολύμβηση θα κολυμπήσουν σε σειρές με χρόνο. 
▪ Στην ιππασία όλοι-ες οι αθλητές-τριες θα κάνουν από μία προσπάθεια ο καθένας-μία. 
▪ Στο Laser Run (σκοποβολή και δρόμος) θα αγωνιστούν όλοι μαζί. 

 
ΣΤ. Πρόγραμμα Αγώνων 
 
087. Μοντέρνο Πένταθλο Αγοριών 
ΣΑΒΒΑΤΟ ,    Πρώτη Σερρών - Κλειστό Σταδίου 
12:30 μ.μ.   Ξιφασκία  Όλοι με όλους 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ ,   Κάρυανη, πισίνα τσαφ-τσουφ, χώρος Ιππασίας 
18:00 π.μ.  Κολύμβηση     2 σειρές 
19:00 μ.μ.  Ιππασία 
19:30 μ.μ. Laser Run (Δρόμος και Σκοποβολή) 
20:30 μ.μ.  Απονομή 
 
 
088. Μοντέρνο Πένταθλο Κοριτσιών 
ΣΑΒΒΑΤΟ ,    Πρώτη Σερρών - Κλειστό Σταδίου 
19:00 μ.μ.  Ξιφασκία  Όλοι με όλους  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ ,    Κάρυανη, πισίνα τσαφ-τσουφ, χώρος Ιππασίας 
19:00 μ.μ.  Κολύμβηση  2 σειρές 
19:30 μ.μ.  Ιππασία   
20:00 μ.μ. Laser Run (Δρόμος και Σκοποβολή) 
21:00 μ.μ.  Απονομή 


