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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Ημερομηνίες γέννησης. Στα αγωνίσματα της ΙΓ’ Πανελλήνιας Μαθητιάδας μπορούν να
συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Γυμνάσια που συμμετέχουν στη
Μαθητιάδα και γεννήθηκαν από το 2002 έως και το 2005.
2. Πιστοποιητικά υγείας – Κάρτα διαπίστευσης. Τα Δελτία Υγείας (φόρμα των οποίων έχει
αποσταλλεί στα σχολεία) μετά από την βασική ιατρική εξέταση των μαθητών-τριών
υπογράφονται και σφραγίζονται από ιατρό και τον Διευθυντή του Γυμνασίου. Τα Δελτία
Υγείας των μαθητών-τριών θα προσκομίζονται
στους υπεύθυνους Φιλοξενίας
υποχρεωτικά από τον συνοδό του σχολείου κατά την προσέλευση των αποστολών για να
παραληφθούν οι Κάρτες Διαπίστευσης του σχολείου. Κανείς μαθητής-τρια δεν θα γίνεται
δεκτός σε οποιοδήποτε άθλημα χωρίς την Κάρτα Διαπίστευσης σε όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Μαθητιάδας, η οποία θα επέχει τη θέση αθλητικής
ταυτότητας.
3. Συμμετοχή στα αγωνίσματα με νερό. Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στα
αγωνίσματα αυτά, απαραίτητο είναι να βεβαιώνεται η καλή γνώση κολύμβησης από τον
κηδεμόνα στους συνοδούς καθηγητές του σχολείου και η άδειά του να συμμετέχει σε αυτά,
συμπληρώνωντας το αντίστοιχο πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Οι υπεύθυνοι
συνοδοί δηλώνουν τη συμμετοχή των μαθητών-τριών τους στα αθλήματα νερού, το
απόγευμα της Δευτέρας 21-05-2018, μόνο εάν υπάρχει η άδεια από τον κηδεμόνα. Η
δήλωση αυτή αποτελεί αυτόματα για την Οργανωτική Επιτροπή απόδειξη ανάληψης
ευθύνης από τους συνοδούς ότι έχουν την έγκριση των κηδεμόνων για την συμμετοχή των
μαθητών-τριών στα αγωνίσματα αυτά.
4. Ευθύνη συμμετοχής. Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στα αγωνίσματα της
Πανελλήνιας Μαθητιάδας την ευθύνη έχει εξ ολοκλήρου ο υπεύθυνος συνοδός του
σχολείου που δηλώνει τη συμμετοχή, όσον αφορά στην καλή γνώση του αθλήματος(όπου
αυτή απαιτείται) ή στη δυσκολία (που πιθανόν κάποια να παρουσιάζουν).
5. Συμμετοχή αθλητών υψηλού επιπέδου. Οι μαθητές-τριες που θα δηλωθούν στα
αθλήματα και αγωνίσματα της Πανελλήνιας Μαθητιάδας, δεν θα πρέπει να είναι αθλητέςτριες υψηλού αγωνιστικού επιπέδου στο άθλημα που θα δηλωθούν (με ευθύνη των
συνοδών). Δεν μπορούν να έχουν υψηλές επιδόσεις στην κατηγορία τους και οπωσδήποτε
να μην είναι Πανελληνιονίκες σε πρωταθλήματα τελικής φάσης Παίδων - Κορασίδων –
Παμπαίδων - Παγκορασίδων. Εννοείται ότι αυτοί οι μαθητές-τριες δεν αποκλείονται από την
Πανελλήνια Μαθητιάδα, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα ή
αγώνισμα.
6. Αγωνιστικό πρόγραμμα. Χωρίζεται σε 6 περιόδους. Οι αγωνιστικές περίοδοι είναι οι
παρακάτω: α. Σάββατο πρωί 19-05-2018, β. Σάββατο απόγευμα 19-05-2018, γ. Κυριακή
πρωί 20-05-2018, δ. Δευτέρα πρωί 21-05-2018, ε. Δευτέρα απόγευμα 21-05-2018, Τρίτη
πρωί 22-05-2018.
7. Συμμετοχή μαθητή. Κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα άθλημα σε
κάθε περίοδο. Σε περίπτωση που κάποιο άθλημα διαρκεί περισσότερο από μία περίοδο, ο
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αθλητής-τρια είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το συγκεκριμένο άθλημα σε όλες τις
περιόδους που αυτό διαρκεί π.χ. μπάσκετ.
8. Υποχρέωση συμμετοχής. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φιλοξενηθούν από την
Οργανωτική Επιτροπή της Μαθητιάδας θα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα τουλάχιστον
αγώνισμα.
9. Αριθμός συμμετοχών ανά αγώνισμα. Δικαίωμα συμμετοχής στο κάθε αγώνισμα έχουν
τόσοι μαθητές-τριες από κάθε σχολείο όσοι-ες αναφέρονται στις ειδικές προκηρύξεις των
αθλημάτων. Σε κάθε αγώνισμα υπάρχει μέγιστος αριθμός συμμετοχών, ο οποίος
αναφέρεται στις ειδικές προκηρύξεις των αθλημάτων. Μόλις συμπληρωθεί ο μέγιστος
αριθμός συμμετοχών το σύστημα κλειδώνει και δεν δέχεται άλλες δηλώσεις.
10. Δράσεις αθλημάτων. Συμμετοχή μαθητών-τριών και συνοδών εκτός συναγωνισμού, θα
γίνεται δεκτή μόνο σε κάποια αθλήματα που στο πρόγραμμα θα αναφέρονται ως Δράσεις
Κοινού. Οι συμμετοχές αυτές αφορούν 22 δράσεις, 16 αθλημάτων και θα δηλώνονται την
ημέρα της Δράσης.
11. Παραολυμπιακά. Μέρος των εκδηλώσεων της Μαθητιάδας αποτελούν και 13
Παραολυμπιακές Δράσεις υπό την μορφή επιδείξεων από αθλητές παραολυμπιακών
αθλημάτων. Σε 12 από αυτές θα μπορεί να συμμετάσχει το κοινό.
12. Προθεσμίες. Τα σχολεία που συμμετέχουν στην Πανελλήνια Μαθητιάδα θα πρέπει να
δηλώσουν τις συμμετοχές των μαθητών και μαθητριών στα αθλήματα μέχρι και τη Δευτέρα
14 Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται μόνο με τη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Μαθητιάδας
www.mathitiada.gr (εφιστούμε την προσοχή στους χειριστές του συστήματος δηλώσεων
συμμετοχών να διαγράφουν τις συμμετοχές που αλλάζουν έτσι ώστε να μην τις κρατά το
σύστημα). Η τελική δήλωση συμμετοχής εκτυπώνεται, σφραγίζεται από τον Διευθυντή του
Γυμνασίου και αποστέλλεται με φαξ στα γραφεία της Μαθητιάδας. Μετά την ανωτέρω
ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές των μαθητών στα αθλήματα. Οι
υπεύθυνοι των συμμετοχών συμπληρώνουν το έντυπο και το στέλνουν με φαξ στο 23240
61604.
13. Δήλωση συμμετοχής κατά τη Μαθητιάδα. Το πρωί κάθε ημέρας και αμέσως μόλις οι
αποστολές των σχολείων φτάσουν στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Μαθητιάδας, ο
υπεύθυνος συνοδός συμμετοχών προσέρχεται στην Διεύθυνση Συμμετοχών, επιβεβαιώνει
την δήλωση συμμετοχής του με την βοήθεια των χρηστών δικτύου, ανακοινώνει τις πιθανές
αλλαγές που του προέκυψαν και υπογράφει την τελική κατάσταση συμμετοχών.
14. Κλήρωση ομάδων. Η κλήρωση των ομίλων για τις συμμετέχουσες ομάδες και η κλήρωση
των μαθητών-τριών, όταν μετέχουν σε ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα, διενεργείται την
ημέρα του αγώνα, ακριβώς πριν την έναρξη του συγκεκριμένου αθλήματος.
15. Νέες συμμετοχές. Υπάρχει περίπτωση κάποιος αθλητής-τρια ή ομάδα που δεν έχει
δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο αγώνισμα, να συμμετέχει σε αυτό μόνο με την προϋπόθεση
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ότι θα το δηλώσει ο υπεύθυνος συνοδός συμμετοχών το πρωί της ημέρας του αγώνα και
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις συμμετοχής στο αγώνισμα.
16. Παρουσία αθλητών. Όλοι οι μαθητές-τριες θα πρέπει να βρίσκονται στους χώρους
διεξαγωγής των αθλημάτων τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη του αθλήματος. Σε
περίπτωση που ο μαθητής-τρια ή ο αρχηγός ομάδας δεν παραβρεθεί στην
προκαθορισμένη ώρα έναρξης δεν μπορεί να συμμετέχει στο άθλημα.
17. Κανονισμοί αθλημάτων. Οι κανονισμοί κάποιων αθλημάτων είναι ελαφρώς
τροποποιημένοι και προσαρμοσμένοι στην ηλικία των μαθητών-τριών, στον βαθμό
εμπειρίας τους και σε θέματα ασφάλειας.
18. Ενστάσεις. Στα αθλήματα της Πανελλήνιας Μαθητιάδας απαγορεύονται οι ενστάσεις, γιατί
η έννοιά τους δεν συμβαδίζει με το πνεύμα και το σκοπό της Πανελλήνιας Μαθητιάδας.
19. Παρουσία ομάδων. Κάθε σχολείο θα φροντίσει για την άψογη και ομοιόμορφη παρουσία
των μαθητών-τριών του στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και για τη διατήρηση της
ευπρέπειας και της κόσμιας συμπεριφοράς των μαθητών-τριών του. Κάθε γεωγραφική
περιφέρεια θα πρέπει να έχει το χρώμα που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια:
ΘΡΑΚΗ
ΓΚΡΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΑΛΑΖΙΟ
ΔΥΤIKH ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΥΡΚΟΥΑΖ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΜΠΕΖ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΑΦΕ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΑΤΤΙΚΗ
ΜΠΟΡΝΤΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΙΟΝΙΟ
ΚΡΟΚΙ
ΑΙΓΑΙΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΚΡΗΤΗ
ΜΑΥΡΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΒΕΡΑΜΑΝ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΛΑΔΙ
ΑΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΛΑΧΑΝΙ
ΑΦΡΙΚΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ
20. Αλλαγές στο πρόγραμμα. Γενικά θα ισχύουν οι προκηρύξεις του κάθε αθλήματος. Η
Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και με έγκαιρη
ενημέρωση, να τροποποιήσει τις επιμέρους προκηρύξεις, το πρόγραμμα και τα συστήματα
διεξαγωγής αγώνων.

[3]

