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ΚΟΙΝ:

∆ηµοτικά Σχολεία Μεσσηνίας

1. Σχ. Σύµβουλο Φυσικής
Αγωγής Μεσσηνίας
2. ΥΠΠΕΘ - ∆/νση Φυσικής
Αγωγής
3. Π/θµια Εκπ/ση Μεσσηνίας

ΘΕΜΑ: «∆ιεξαγωγή αθλοπαιδιών ∆ηµοτικών Σχολείων Μεσσηνίας σχ. έτους 2016-17».
Η Ο.Ε.Σ.Α.∆. Μεσσηνίας, έχοντας υπόψη:
1. την αρ. πρωτ. 190677/∆5/10-11-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) µε θέµα «αθλητικές δραστηριότητες σχολείων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», όπως διορθώθηκε και συµπληρώθηκε µε την αρ. πρωτ.
220861/∆5/23-12-2016 Υ.Α. ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016),
2. την αρ. πρωτ. 208189/∆5/06-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, µε θέµα «ενηµέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες
Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσµιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες αθλοΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017»,
3. Το Πρακτικό της Ο.Ε.Σ.Α.∆. Μεσσηνίας µε αρ. 7/05-04-2017,
4. Την αρ. πρωτ. 2/11420/∆ΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516/Β/01-03-16) Κ.Υ.Α «∆απάνες Σχολικών Αγώνων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ΄ αριθ. 2/56070/∆ΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582,τ.Β΄,/22-08-16),
5. ότι η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµού εξόδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Φορέας 90-40 ειδ. Φορέας 181, Κ.Α.Ε. 5272 οικ. έτους 2017
και έχει εκδοθεί για το λόγο αυτό η απόφαση δέσµευσης πίστωσης µε αρ. πρωτ. 504/2/06-02-2017 (Α∆Α
7ΗΦΞ4653ΠΣ-50Λ) για το απαιτούµενο ποσό, το οποίο είναι εντός του εγκεκριµένου ποσού διάθεσης,

Προκηρύσσει:
«Την τέλεση αγώνων αθλοΠΑΙ∆ΕΙΑΣ µαθητών και µαθητριών ∆ηµοτικών Σχολείων Μεσσηνίας για το σχ. έτος
2016-2017», ως ακολούθως:
•
Αγώνες ποδοσφαίρου µικτών οµάδων 6 εναντίον 6 (έως δύο οµάδες ανά σχολείο, αποτελούµενες από 6-12
µαθητές/τριες) σε γήπεδο 5Χ5, µε συνολική διάρκεια 24΄ (δύο ηµίχρονα των 12΄ µε ανάπαυλα 3΄). Οι αλλαγές
παικτών/τριών θα είναι ελεύθερες σε οποιαδήποτε περίπτωση που η µπάλα θα βρίσκεται εκτός παιδιάς. Επίσης
σε κάθε αγώνα θα συµµετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι παίκτες/τριες της οµάδας. Η κάθε οµάδα οφείλει να
αγωνίζεται µε τουλάχιστον δύο παίκτες του αντίθετου φύλου ανά πάσα στιγµή.
•
Αγώνες καλαθοσφαίρισης µικτών οµάδων 3 εναντίον 3 (έως δύο οµάδες ανά σχολείο, αποτελούµενες από 46 µαθητές/τριες), στο µισό γήπεδο (µια µπασκέτα) µε συνολική διάρκεια 12΄ (3 περίοδοι των 4΄ µε ανάπαυλα 1΄).
Η κάθε οµάδα οφείλει να αγωνίζεται µε τουλάχιστον έναν παίκτη του αντίθετου φύλου ανά πάσα στιγµή. Επίσης
θα είναι υποχρεωτική η συµµετοχή κάθε παίκτη/τριας της οµάδας για τουλάχιστον µία ολόκληρη χρονική περίοδο
των 4΄ λεπτών.
•
Αγώνες Πετοσφαίρισης µικτών οµάδων 4 εναντίον 4 (έως δύο οµάδες ανά σχολείο, αποτελούµενες από 4-8
µαθητές/τριες), σε γήπεδο 6Χ6 µέτρων, δύο νικηφόρα σετ των 15 πόντων. Αλλαγές παικτών/τριών θα γίνονται
ελεύθερα. Η κάθε οµάδα οφείλει να αγωνίζεται µε τουλάχιστον έναν παίκτη του αντίθετου φύλου ανά πάσα στιγµή.
Επίσης σε κάθε αγώνα θα συµµετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι παίκτες/τριες της οµάδας
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∆ηλώσεις συµµετοχής:
Ισχύουν οι δηλώσεις συµµετοχής που έχουν ήδη υποβληθεί µε βάση το ενηµερωτικό έγγραφο που σας έχει αποσταλεί και
έχουν επιβεβαιωµένα παραληφθεί έως και το µεσηµέρι της Τετάρτης 26-04-2017.
Τόπος & Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής των Αγώνων:
Οι αγώνες θα διεξάγονται:
• Για τα περιφερειακά σχολεία (και όπου στο πρόγραµµα δεν αναγράφεται συγκεκριµένος τόπος διεξαγωγής) στους
αθλητικούς χώρους των σχολείων ή σε κοντινά δηµοτικά γήπεδα που θα επιλέξουν τα ίδια τα σχολεία. Επίσης θα
πρέπει να µεριµνήσουν και για την παρουσία του - οριζόµενου από την Ο.Ε.Σ.Α.∆. - γιατρού καθ’ όλη τη διάρκεια των
αγώνων.
• Το ποδόσφαιρο στις εγκαταστάσεις µε τα γήπεδα ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας (Κορδίας).
• Το βόλεϊ στο Κλειστό του ∆ηµοτικού σταδίου Καλαµάτας.
• Το µπάσκετ στο γήπεδο της Τέντας.
∆ιεξαγωγή των αγώνων:
ο

• Για τον 9 όµιλο ποδοσφαίρου, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στις 26/05/2017 στην Εύα, θα πρέπει να έχει

•

•
•

•
•
•
•

•

•

εξασφαλιστεί από το ∆.Σ. Εύας ως έδρα αντίστοιχος αθλητικός χώρος ακόµα και εντός του σχολικού προαυλίου εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τα σχολεία του παραπάνω οµίλου έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν άλλη ηµέρα
διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου του οµίλου τους ή να αλλάξουν τον τόπο διεξαγωγής, ύστερα από συνεννόηση
µεταξύ τους, µε την προϋπόθεση να υπάρχει και η αντίστοιχη έγκριση της Ο.Ε.Σ.Α.∆. Μεσσηνίας.
Έχουν συγκροτηθεί οι όµιλοι των οµάδων σύµφωνα µε τις δηλώσεις συµµετοχής µε γεωγραφικά κριτήρια και ανάλογα
µε την ευχέρεια των σχολείων για συµµετοχή. Το πρόγραµµα διαµορφώθηκε, εφόσον λήφθηκαν υπόψη όλες οι
απαγορευτικές ηµεροµηνίες που µας είχε στείλει το κάθε σχολείο και καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε να µην
υπάρχει πρόβληµα για τη συµµετοχή στους αγώνες.
Κάθε οµάδα θα συµµετέχει σε περισσότερους από έναν αγώνες σε κάθε αγωνιστική ηµέρα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Οι µαθητές/τριες των σχολείων θα πρέπει να παρευρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους, έτοιµοι/ες να αγωνιστούν,
5’ πριν την έναρξη του κάθε αγώνα. Οµάδα που δεν θα έχει παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο κατά την
προγραµµατισµένη ώρα έναρξης, θα αποκλείεται από τον αγώνα.
Για την τήρηση της τάξης και την επίβλεψη του κάθε αγώνα θα είναι υπεύθυνοι οι καθηγητές - συνοδοί των οµάδων που
συµµετέχουν, σε συνεργασία µε τα µέλη της οµάδας Φυσικής Αγωγής. ∆ιαιτητές δε θα υπάρχουν.
Κάθε σχολείο που θα ακυρώσει τη συµµετοχή του σε χρονικό διάστηµα λιγότερο από µία εργάσιµη ηµέρα πριν από
προγραµµατισµένο αγώνα, θα αποκλείεται και από όλους τους υπόλοιπους αγώνες σε όλα τα αθλήµατα.
Ύστερα από την κοινοποίηση του προγράµµατος διεξαγωγής των αγώνων, δε θα είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίησή του για οποιοδήποτε λόγο.
Σύστηµα βαθµολογίας (νίκη – ισοπαλία – ήττα):
1. Ποδόσφαιρο: 3 – 1 – 0.
2. Καλαθοσφαίριση: 2 – 1 – 0 (ένας βαθµός για ισοπαλία, δεν υπάρχει παράταση).
3. Πετοσφαίριση: ένας βαθµός για κάθε κερδισµένο σετ (π.χ. σκορ 2-1, δύο βαθµοί οι νικητές και έναν οι ηττηµένοι).
Για τη λύση ισοβαθµιών στην κατάταξη της φάσης των οµίλων, τα κριτήρια θα είναι κατά σειρά:
1. βαθµολογία των οµάδων στα µεταξύ τους παιχνίδια.
2. καλύτερη συνολική διαφορά τερµάτων / πόντων (στην καλαθοσφαίριση) / σετ.
3. καλύτερη συνολική επίθεση.
4. κλήρωση.
Στην ηµιτελική φάση των αγώνων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης προκρίνεται η πρώτη οµάδα από κάθε όµιλο.
Στην πετοσφαίριση, στην ηµιτελική φάση θα προκριθούν οι πρώτες οµάδες από τους οµίλους 1, 2 και 5, καθώς και ένας
ου
ου
από τους νικητές του 3 ή 4 οµίλου, όποιος από τους δύο συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθµολογία στα παιχνίδια
των οµίλων. Ενδεχόµενη ισοβαθµία ανάµεσά τους, λύεται σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα κριτήρια.

Συµµετοχές σχολείων, µαθητών/τριών στους αγώνες:
∆ικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες έχουν όσοι/ες µαθητές/τριες φοιτούν κανονικά στην ∆’, Ε’ και Στ’ τάξη στα
∆ηµοτικά Σχολεία του νοµού Μεσσηνίας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, οι οποίοι/ες έχουν καταθέσει στο σχολείο
έγκυρο Α.∆.Υ.Μ. που είναι σε ισχύ.
Κάθε µαθητής/τρια µπορεί να συµµετάσχει µόνο σε µία οµάδα. Εξαιρούνται οι µαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολεία που
έχουν εγγεγραµµένους λιγότερους από εκατό (<100), οι οποίοι/ες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής και σε δεύτερο
οµαδικό άθληµα εφόσον αυτό θα είναι εφικτό µε βάση το πρόγραµµα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι οµάδες κάθε σχολείου θα πρέπει να συνοδεύονται:
από καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου ή υπεύθυνο καθηγητή άλλης ειδικότητας, ο οποίος θα ορίζεται στην
κατάσταση συµµετοχής.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στους Αγώνες :
Α) Πρωτότυπη Κατάσταση συµµετοχής υπογεγραµµένη από τον ∆/ντή του σχολείου η οποία θα παραδοθεί την
ηµέρα των αγώνων στους διοργανωτές.
Β) Υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ή κηδεµόνων όλων των µαθητών/τριών (επισυνάπτεται υπόδειγµα).
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των γονέων παραµένουν στο σχολείο και φυλάσσονται από τον ∆ιευθυντή.
Μαθητής/τρια που δεν θα αναγράφεται στην κατάσταση συµµετοχής, θα αποκλείεται από τον αγώνα.
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∆απάνες Αγώνων :
Καταβάλλονται αµοιβές ιατρών. ∆εν θα καταβάλλεται οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση ή αµοιβή για τη συµµετοχή των
συνοδών των σχολείων.
Τα έξοδα µετακίνησης βαρύνουν τα σχολεία.

Για την Ο.Ε.Σ.Α.∆. Μεσσηνίας
Ο ∆ιευθυντής ∆. Ε. Μεσσηνίας

Γεώργιος ∆. Σταµατόπουλος

