
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ                           

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων  διοργανώνει την Τετάρτη  7 Ιουνίου  2017 και ώρα 18.30  αγώνες στίβου 

για τους μαθητές-τριες των δημοτικών σχολείων του Δήμου. 

Σκοπός είναι η καλλιέργεια των Αθλητικών Αξιών  του Ολυμπιακού Ιδεώδους και η προαγωγή του 

Φίλαθλου Πνεύματος. 

Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν σε Αθλητικούς Αγώνες Στίβου αλλά και ταυτόχρονα να 

διασκεδάσουν, να κοινωνικοποιηθούν , να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους, να γνωριστούν και να αναπτυχθεί 

ανάμεσα τους η ιδέα του «Εύ Αγωνίζεσθαι» ώστε μέσα από την άμιλλα, την ομαδικότητα, την προσπάθεια, 

την φιλία και τη συνεργασία να νιώσουν τη γοητεία , την ομορφιά και το μεγαλείο  του Αθλητισμού.   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ  
«Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων» 

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, προκηρύσσει Δημοτικούς Μαθητικούς Αγώνες Στίβου. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

                               Αγάς Χαράλαμπος             Κ.Φ.Α  2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιάρτου 

                               Ευθυμίου Λένα                  Κ.Φ.Α  Δημοτικό Σχολείο Θεσπιών 

                               Μαργώνη Ευαγγελία          Κ.Φ.Α 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλιάρτου 

                               Μπαμπούλας Αλέξανδρος  Κ.Φ.Α Δημοτικού Σχολείου Μαυρομματίου      

                               Μαλέση Γεωργία                Κ.Φ.Α. Μαζικός  Αθλητισμός  Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 

                               Πανούση Κυριακή              Κ.Φ.Α  Μαζικός Αθλητισμός Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων 

                              Παπακωνσταντίνου Πέγκυ  Κ.Φ.Α. Μαζικός Αθλητισμός Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων                

1) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη  07 Ιουνίου και ώρα 18:00 Στο Δημοτικό Στάδιο Αλιάρτου 

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Αγοριών: 

1. ΜΗΚΟΣ (Άλμα) 

2. 50 μέτρα (Ταχύτητα) 

3. ΜΠΑΛΑΚΙ (Ρίψη) 

4.  ΥΨΟΣ (Άλμα) 

5. ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ50 

Κοριτσιών: 

1.  ΜΗΚΟΣ (Άλμα 

2.   50 μέτρα (Ταχύτητα) 

3.    ΜΠΑΛΑΚΙ (Ρίψη) 

4.    ΥΨΟΣ (Άλμα) 

5.    ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ50 



3) ΗΛΙΚΙΕΣ 

Μαθητές/τριες: Δημοτικών Σχολείων  έτη Γέννησης  μέχρι και το έτος 2005 

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν  στα Δημοτικά σχολεία του 

Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων και στα Δημοτικά Σχολεία  των όμορων Δήμων. Τα σχολεία έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής με 3 μαθητές/μαθητριες ανά αγώνισμα και  με μια(1) ομάδα  στην  σκυταλοδρομία.  Ο κάθε 

μαθητής ή μαθήτρια έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο αγώνισμα και στην ομάδα της σκυτάλης. Για τη 

συμμετοχή των μαθητών στους αγώνες απαιτείται η συμπλήρωση της έντυπης φόρμας (φόρμα με τα στοιχεία 

του μαθητή/μαθήτριας, τα στοιχεία του γονέα ή του κηδεμόνα του/της και την υπογραφή του ότι αποδέχεται 

τους όρους συμμετοχής, του μαθητή/μαθήτριας στη διοργάνωση και του αγωνίσματος στο οποίο θα συμμετέχει). 

Η έντυπη φόρμα συμμετοχής και η Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μαθητή/μαθήτριας θα πρέπει να παραδοθεί στον 

Δ/ντή του σχολείου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή έως τις 6/6/2017 

και ημέρα Τρίτη έτσι ώστε να καταγραφούν οι συμμετοχές από την επιτροπή τέλεσης των αγώνων. Τις 

συμμετοχές των  μαθητών-τριών παραλαμβάνουν στα Σχολεία οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Υπεύθυνοι για 

την επικοινωνία με τα σχολεία, καθώς και για τη συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής όσων  επιθυμούν, εκ 

μέρους του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων, ορίζεται ο   Σελιανίτης Γεώργιος Τηλ. 2268350211 

5) ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Στον Δημοτικό Στάδιο Αλιάρτου και στην διάρκεια τέλεσης των αγώνων θα υπάρχει γιατρός από το Κέντρο 

Υγείας Αλιάρτου 

6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με κριτές –Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.   

 Στα αγωνίσματα των 50 μέτρων θα γίνουν προκριματικές σειρές.  

 Στο μήκος και στο μπαλάκι οι προσπάθειες θα είναι τρεις (3)  

 Το μπαλάκι είναι ριπτικό όργανο βάρους 200γρ από πλαστική ύλη.  

 Η βαλβίδα του μήκους θα βρίσκεται ακριβώς στην αρχή του σκάμματος.  

  Σε όλα τα αλλά αγωνίσματα ,εκτός των 50 μ  θα διεξαχθούν μόνο τελικοί.  

 Τα αγωνίσματα δρόμου θα διεξαχθούν χωρίς βατήρες εκκίνησης. 

 Στη σκυταλοδρομία θα διεξαχθούν σειρές ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα μετέχουν. 

 Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να βρίσκονται στην αγωνιστική εγκατάσταση την ημέρα του αγώνα 

τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα.  

 Στον αγωνιστικό χώρο θα εισέρχονται μόνο οι μαθητές/μαθήτριες που θα συμμετέχουν στους αγώνες και 20  

λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος. 

 Τέλος ό,τι δεν ορίζεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τους τεχνικούς υπευθύνους των 

αγώνων. 

     7) ΑΠΟΝΟΜΕΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλες οι απονομές θα γίνουν στο τέλος του αγωνιστικού προγράμματος. Θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλιο 

στον πρώτο νικητή/νικήτρια κάθε αγωνίσματος και μετάλλια στο δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα σε κάθε 

αγώνισμα. Θα μοιραστούν αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

8)  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Οργανωτική  επιτροπή είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παροχή πληροφοριών.  

O Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων                                             Η Οργανωτική Επιτροπή 

      Ντασιώτης Γεώργιος 


