
                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π),
ο  Όμιλος  Φίλων  Κλασικού  Αθλητισμού  Αγίας  Παρασκευής  (ΟΦΚΑ  ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)  και  το  Αθλητικό  Σωματείο  Αγίας  Παρασκευής  (Α.Σ.Α.Π),
συνδιοργανώνουν το «1o Φεστιβάλ Στίβου Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Σκοπός και στόχος της διοργάνωσης είναι η  ανάδειξη των αγωνισμάτων του στίβου στο
πλήρες  ανακαινισμένο  Πολιτιστικό  &  Αθλητικό  Πάρκο  ‘’Σταύρος  Κώτσης’’  και  η
δυνατότητα  να  έχουν  οι  μικροί  μαθητές  δημόσιων  Δημοτικών  Σχολείων  της  Αγίας
Παρασκευής την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις κατηγορίες αγωνισμάτων του στίβου, σε
αγωνιστικό πλαίσιο. 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  Κυριακή  27 Νοεμβρίου                                         

Ώρα διεξαγωγής: 10.00π.μ – 13.20μ.μ                                         

Δικαίωμα συμμετοχής: Τα Δημοτικά σχολεία της Αγίας Παρασκευής. 

Τόπος διεξαγωγής: Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» 

Αγωνίσματα:  Δρομικά: 50μ, 60μ , 300μ  Αλτικό: Άλμα εις μήκος  Ριπτικό: Vortex

- 50μ (Α-Β δημοτικού) 

- 60μ (Γ-Δ Δημοτικού)  (Ε-ΣΤ Δημοτικού) 

- 300Μ (Γ-Δ Δημοτικού)  (Ε-ΣΤ Δημοτικού)

- Άλμα εις μήκος (Γ-Δ Δημοτικού)  (Ε-ΣΤ Δημοτικού)

- Vortex (Γ-Δ Δημοτικού)  (Ε-ΣΤ Δημοτικού)



Τεχνικές οδηγίες Συμμετοχής:    

Το κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος σε ένα από τα παραπάνω ατομικά αγωνίσματα. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η  συμμετοχή  στο  αγώνισμα  πραγματοποιείται  υποχρεωτικά  μόνο  μέσω  ηλεκτρονικής
εγγραφής στο  https://bit.ly/1o_Festival_Stivou_Agias_Paraskevis

Τεχνικές οδηγίες Διεξαγωγής Αγωνισμάτων: 

50μ , 60μ: Θα διεξαχθούν προκριματικές σειρές, στα αγόρια και στα κορίτσια. Στο τελικό θα
περάσουν οι 6 καλύτεροι χρόνοι ανεξαρτήτου θέσεις στην προκριματική σειρά.

300μ:  θα  διεξαχθεί  σε  τελικές  σειρές  και  οι  3  νικητές  θα  αναδειχθούν απ  τους   τρείς
καλύτερους  χρόνους.

Άλμα εις μήκος: Οι μαθητές/τριες αγωνίζονται εκτελώντας 3 προσπάθειες. Νικητές/τριες θα
αναδειχτούν  οι  τρεις  καλύτερες  επιδόσεις.  Σε  περίπτωση ισοβαθμίας  νικητής  θα  είναι  ο
μαθητής/τρια με την δεύτερη καλύτερη επίδοση. 

Vortex: Οι  μαθητές/τριες  αγωνίζονται  εκτελώντας  3  προσπάθειες.  Νικητές/τριες  θα
αναδειχτούν  οι  τρεις  καλύτερες  επιδόσεις.  Σε  περίπτωση ισοβαθμίας  νικητής  θα  είναι  ο
μαθητής/τρια με την δεύτερη καλύτερη επίδοση

ΑΠΟΝΟΜΕΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Θα απονεμηθεί μετάλλιο σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν!

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ:

Ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία αποδέχεται
με δική του ευθύνη τη συμμετοχή του παιδιού του στο αγώνισμα και ότι έχει υποβληθεί σε
απαραίτητο σχετικό ιατρικό έλεγχο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στην  διοργάνωση  με  οποιαδήποτε  μορφή,  αθλητές,  προπονητές,
συνοδοί, θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, τα
οποία  αφορούν  αποτελέσματα  αγώνων,  αγωνιστικές  επιδόσεις,  καθώς  επίσης  και  τις
φωτογραφίες ή/και τα βίντεο αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα Δικτύωσης και επικοινωνίας, με
σκοπό την προβολή και διάδοση της διοργάνωσης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα υπάρχει παρουσία ιατρού.

ΕΝΔΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:

Οι συμμετέχοντες  μαθητές/αθλητές  υποχρεωτικά θα φορούν αθλητική περιβολή (καπέλο,
αθλητικά παπούτσια, κοντομάνικη μπλούζα, βερμούδα ή κολάν ή παντελόνι φόρμας κλπ). 

https://bit.ly/1o_Festival_Stivou_Agias_Paraskevis


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

10:00 – 10:20         Προσέλευση παιδιών

10:20 – 10:40 Παρέλαση και προετοιμασία των αθλητών

10:40 – 11:00             50μ (Α) (Α-Β δημοτικού)

10:40              Vortex  (Κ) (Γ-Δ Δημ)  (Ε-ΣΤ Δημ)

10:40 Άλμα εις μήκος (Α) (Γ-Δ Δημ)  (Ε-ΣΤ Δημ)

11:00– 11:20 50μ (Κ) (Α-Β δημ)

11:20 – 11:40 60μ (Α) (Γ-Δ Δημ)

11:20  Vortex (Α) (Γ-Δ Δημ)  (Ε-ΣΤ Δημ)

11:20             Άλμα εις μήκος (Κ) (Γ-Δ Δημ)  (Ε-ΣΤ Δημ)

11:40 – 12:00 60μ (Κ) (Γ-Δ Δημ)

12:00 – 12:15 60μ (Α) (Ε-Στ Δημοτικού)

12:15 – 12:30             60μ (Κ) (Ε-Στ Δημοτικού)

12:30 – 12:40 ΤΕΛΙΚΟΙ 50Μ – 60Μ (Α-Κ)

12:40 – 12:50 300μ (Α)  (Γ-Δ Δημοτικού)  (Ε-ΣΤ Δημοτικού)

12:50 – 13:00 300μ (Κ) (Γ-Δ Δημοτικού)  (Ε-ΣΤ Δημοτικού)

13:00 – 13 :20 Απονομές 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.Α.Π. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Ο.Φ.Κ.Α ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ     ΣΠΥΡΟΣ

  

    ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  

 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 


