
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

«ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2017» ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017 

Ο Δήμος Π. Φαλήρου, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους: «Αθλητικός Όμιλος Π. Φαλήρου (Α.Ο.Π.Φ.)» 

και «Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ Π. Φαλήρου», διοργανώνει σε επίπεδο Δήμου Αγώνες Στίβου μαθητών-τριών μεταξύ των 

Δημοτικών Σχολείων.  

� Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 31 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) 

του Δήμου Π. Φαλήρου από τις 17:30 έως τις 21:00.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
� Κάθε σχολείο συμμετέχει στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών. 

� Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές-τριες  Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων δημοτικών σχολείων, καθώς και 

μαθητές-τριες, που είναι μεν κάτοικοι Φαλήρου, φοιτούν όμως σε άλλα σχολεία. 

Κάθε αθλητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) αγώνισμα.  

� Τα αγωνίσματα θα είναι τα εξής: 

Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ Δημοτικού: Δρόμος 50μ., 500μ., ρίψη Vortex και άλμα εις μήκος. 

Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού: Δρόμος 50μ., 500μ., ρίψη Vortex, άλμα εις μήκος και άλμα εις ύψος. 

Ανεξαρτήτως τάξης: Μικτή σκυταλοδρομία 4Χ250μ. (2 κορίτσια-2 αγόρια). 

� Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων με τους μαθητές-τριές τους, που θα λάβουν μέρος στους αγώνες, θα 

πρέπει να αποσταλούν στο γραφείο Παιδείας/Αντιδημάρχου Παιδείας ή με fax στο 210.98.15.323 ή ηλεκτρονικά 
στο angsinadinou@palaiofaliro.gr ή natasa.papakonstantinou@palaiofaliro.gr μέχρι και την Παρασκευή 26 

Μαΐου 2017 και να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου.  

� Μόνο ανεξάρτητοι μαθητές, κάτοικοι του Π. Φαλήρου, θα μπορούν να εγγράφονται την ημέρα των αγώνων έως 

και μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγωνίσματος που θα συμμετάσχουν.  

� Σε περίπτωση, που οι μαθητές-τριες δεν συνοδεύονται από εκπροσώπους του σχολείου, προσέρχονται οι ίδιοι 

με τον κηδεμόνα τους στη γραμματεία.  

� Η ιατρική πιστοποίηση των μαθητών-τριών, που λαμβάνουν μέρος με τα σχολεία τους, θα γίνεται με ευθύνη 
των σχολείων με βάση το Ατομικό Δελτίο Υγείας των μαθητών-τριών, το οποίο υπάρχει στο σχολείο.  

� Η ιατρική πιστοποίηση των μαθητών-τριών, που λαμβάνουν μέρος ως ανεξάρτητοι εκτός σχολείων, θα γίνει 
με ευθύνη των κηδεμόνων τους.  

� Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται η παρουσία μόνο του καθηγητή φυσικής αγωγής του κάθε σχολείου (εφόσον 

παρευρίσκεται).  

� Οι αγώνες θα διεξαχθούν με επίσημους κριτές του ΣΕΓΑΣ και ηλεκτρονική χρονομέτρηση. 

 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  
� Τιμητικά μετάλλια και διπλώματα θα πάρουν οι τρεις (3) πρώτοι αθλητές-τριες  για κάθε αγώνισμα σε κάθε 

κατηγορία. 

� Αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.  

 
Παρακαλούμε τους γονείς να δηλώσουν το συντομότερο τη συμμετοχή του παιδιού τους στη διεύθυνση του 
σχολείου. 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Παιδείας, 
 τηλ.:210.98.87.139, 210.98.15.323 

 
 
 
 
       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


