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Αρ. Πρωτ:  682     Θεςςαλονίκθ 8 Μαΐου 2017 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ «KIDS’ ATHLETICS» 

ΣΙΒΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ  

«ΡΗΓΕΙΑ» 2017 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ  

ΣΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΗ ΕΑΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Α.. ΕΓΑ Θεςςαλονί-

κθσ, προκθρφςςει και διοργανϊνει ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΣΙΒΟΤ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ - (Kids’ Athletics) με τθν επωνυμία «ΡΗΓΕΙΑ 2017». 

 

Οι αγϊνεσ είναι αφιερωμζνοι ςτθ ΜΝΗΜΗ των Γυμναςτϊν - κακθγθτϊν των πρϊτων χρό-

νων τθσ Ε.Α..Α. Θεςςαλονίκθσ (από 1969/70),  που «ΔΙΔΑΞΑΝ» ςτθ ςθμερινι «παλιά γε-

νιά» των Γυμναςτϊν. 

 

ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (Κιλκίσ), ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ, 

ΚΟΚΟΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ, ΚΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ,  

ΜΑΡΩΝΙΣΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ, 

ΠΟΛΤΜΕΝΑΚΟΤ-ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΤ ΦΩΦΗ, ΣΑΠΡΑΝΣΖΗ ΗΛΙΑ, 

ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ. 

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Κυριακι 28 Μαΐου 2017 το απόγευμα, ςτο Εκνικό Καυτανηόγλειο τάδιο (ςτο 

χόρτο του Κεντρικοφ ταδίου). 

mailto:fotkatsi@phed.auth.gr
http://www.asrigas.gr/
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2. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ:  

Α) KIDS’ ATHLETICS - Αγϊνασ «ςε ομάδεσ» των 10-14 παιδιϊν. 

Β) ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, για τα παιδιά που δεν κα αγωνιςτοφν ςτα Kids Athletics. 

Γ) ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ με το «παςτό» κοντάρι:  ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ Α ΡΗΓΑ. 

 

3. ΗΛΙΚΙΕ 

Οι αγϊνεσ ςτίβου «ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ» - κα γίνουν ςε (2) κατθγορίεσ. 

1θ  Κατθγορία (MINI): Παιδιά 9 μζχρι και 11 χρόνων (2006-2007-2008). 

2θ  Κατθγορία (SUPER MINI): Παιδιά 6 μζχρι και 8 χρόνων (2009-2010-2011). 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

- τουσ αγϊνεσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όλοι οι ακλθτικοί ςφλλογοι που 

ανικουν ςτθ δφναμθ του ΕΓΑ αλλά και ομάδεσ ςχολείων ι και ιδρυμάτων 

που κα ικελαν να γνωρίςουν τον ακλθτιςμό ςτα παιδιά τουσ. 

- Κάκε «ςφλλογοσ» ι ςχολείο ι ίδρυμα, μπορεί να δθλώςει (1) μία ι (2) δφο ι 

ακόμθ και (3) τρείσ ομάδεσ, ςε κάκε κατθγορία*. 

 

5. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

- Για τισ ομάδεσ των KIDS οι «Φορείσ» κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν «Ο-

ΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΕΙΑ» (που επιςυνάπτεται) και να τθ ςτείλουν ςτον 

Α ΡΗΓΑ μζχρι τθν Παραςκευι 19 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00. 

- Για τον ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, οι αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ πρζπει να γίνουν μζχρι 

τθν Σρίτθ 23 Μαΐου και ώρα 14:00. 

- Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτο e-mail του διοργα-

νωτι ςυλλόγου fotkatsi@phed.auth.gr και μόνο ςτα ζντυπα που επιςυνά-

πτονται (ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ & ΤΓΕΙΑ). 

- Οι ςφλλογοι μποροφν να κάνουν αλλαγζσ ςτισ ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ ΔΗΛΩΕΙ τθν 

θμζρα των αγϊνων, ςτθν εξωτερικι γραμματεία, τθν ϊρα που κα δθλϊςουν 

παρουςία (μζχρι τισ 15:15 για τα Mini και μζχρι 16:45 για τα Super Mini). 

 

6. *Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

Η επιλογι των ομάδων που κα αγωνιςτοφν ςε κάκε κατθγορία, κα γίνει ωσ εξισ: 

- Επιλζγεται θ 1θ ομάδα από τουσ «φορείσ» που κα δθλϊςουν μζχρι τθν Πα-

ραςκευι 19 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00, με τθ ςειρά προτεραιότθτασ των 

φορζων να προκφπτει από το e-mail των δθλϊςεων (οι ςφλλογοι που κα δθ-

λϊςουν νωρίτερα, προθγοφνται). 

- Εάν οι φορείσ είναι κάτω των 18, επιλζγεται και θ 2θ ομάδα, από τουσ φορείσ 

που διλωςαν και 2θ ομάδα. 

mailto:fotkatsi@phed.auth.gr
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- Εάν και πάλι δε ςυμπλθρωκοφν οι 18 ομάδεσ τότε, επιλζγεται και θ 3θ ομά-

δα από τουσ ςυλλόγουσ που ζχουν πολλά παιδιά (πάντα με τθ ςειρά προτε-

ραιότθτασ των δθλϊςεων). 

- 1οσ φορζασ ςτθ ςειρά, ορίηεται ο διοργανωτισ ςφλλογοσ. 

 

7. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ “KIDS’ ATHLETICS” 

1. τθν 1θ κατθγορία (MINI), ςυμμετζχουν 18 ομάδεσ (το ανϊτερο), που κα 

αγωνιςτοφν ταυτόχρονα, χωριςμζνεσ ςε (2) δφο γκρουπ των (9) ομάδων. 

2. τθ 2θ κατθγορία (S. MINI), ςυμμετζχουν επίςθσ 18 ομάδεσ (το ανϊτερο), 

που κα αγωνιςτοφν και πάλι ταυτόχρονα, χωριςμζνεσ ςε (2) δφο γκρουπ. 

3. Οι ομάδεσ είναι μικτζσ (αγόρια και κορίτςια μαηί) αποτελοφμενεσ από 10 μζ-

χρι 14 παιδιά. 

4. τα αγωνίςματα των «ςκυταλοδρομιών» ςυμμετζχουν μεν όλα τα παιδιά 

αλλά χρονομετροφνται μόνον τα 10 πρϊτα παιδιά τθσ ομάδασ. (Σα παιδιά 

μπαίνουν ςε ςειρά κακ’ υπόδειξθ του ςυνοδοφ προπονθτι). 

5. τα «υπόλοιπα» αγωνίςματα των Kids, ςυμμετζχουν και πάλι όλα τα παιδιά 

αλλά βακμολογοφνται τα 10 (δζκα) με τισ καλφτερεσ επιδόςεισ. 

6. Κάκε ομάδα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από ζναν προπονθτι ι προπονιτρια. 

7. Σα παιδιά των ομάδων, φοροφν υποχρεωτικά μπλουηάκι (με το ίδιο χρώμα). 

8. Για κάκε θλικιακό γκρουπ κα γίνει ΠΑΡΕΛΑΗ (με μουςικι υπόκρουςθ) και 

παράταξθ των ομάδων ςτο χϊρο μπροςτά από τισ κερκίδεσ των επιςιμων. Η 

ομάδα με τθν καλφτερθ παρουςία ςτθν παρζλαςθ κα βραβευτεί ξεχωριςτά 

από τριμελι επιτροπι γονζων (αποτελοφμενθ από 3 διαφορετικοφσ ςυλλό-

γουσ). 

9. Οι «ακλθτζσ» αγωνίηονται με «Ιατρικι ευκφνθ» των ςυλλόγων ι των ςχο-

λείων ι των ιδρυμάτων τουσ. Οι “Φορείσ” κα κατακζςουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τθν 

ονομαςτικι διλωςθ ΤΓΕΙΑ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι «οι αθλητέσ που 

ςυμμετέχουν είναι υγιείσ και μποροφν να αγωνιςτοφν». 

10. ΠΡΟΟΧΗ:  «Φορζασ», που δε κα αποςτείλει ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜ-

ΜΕΣΟΧΗ και ΤΓΕΙΑ των αγωνιηομζνων, υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ, δε κα 

γίνει δεκτόσ ςτουσ αγώνεσ. 

11. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τισ δθλϊςεισ, κα ανακοινωκοφν τα ονόμα-

τα των ομάδων που κα αγωνιςτοφν ςτισ κατθγορίεσ των “kids’ Athletics”, 

ςτθν ιςτοςελίδα του διοργανωτι ςυλλόγου www.asrigas.gr 

12. τθν ίδια θλεκτρονικι ςελίδα, κα ανακοινωκοφν ζγκαιρα, οι Ερωτιςεισ και 

οι απαντιςεισ, για το παιχνίδι των Ερωτιςεων του τίβου. 

 

8. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

1. ε κάκε αγϊνιςμα (ςτακμό) γίνεται θ κατάταξθ των ομάδων και από τα δφο 

γκρουπ, ανάλογα με τθν επίδοςθ (1θ ομάδα, 2θ, 3θ, …, 18θ). 

http://www.asrigas.gr/
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2. Σο ςφνολο των κζςεων κατάταξθσ (από όλα τα αγωνίςματα- ςτακμοφσ) κα-

κορίηει τθν τελικι κατάταξθ τθσ ομάδασ. (Η ομάδα με το μικρότερο άκροι-

ςμα είναι θ νικιτρια, 2θ θ ομάδα με το αμζςωσ μεγαλφτερο άκροιςμα, 

κ.ο.κ.). *ε περίπτωςθ ιςοπαλίασ -μόνο για τθν 1θ κζςθ- εφαρμόηονται οι 

κανονιςμοί επίλυςθσ ιςοπαλίασ των ςυνκζτων+. 

 

9. ΕΠΑΘΛΑ 

- τθν 1θ νικιτρια ομάδα, ςε κάκε κατθγορία των Kids, κα απονεμθκεί κφπελλο. 

- τθν 1θ νικιτρια ομάδα τθσ παρζλαςθσ, για κάκε κατθγορία, κα απονεμθκεί 

κφπελλο. 

- ε όλα τα παιδιά και τον προπονθτι τθσ 1θσ, 2θσ και 3θσ ομάδοσ των Kids, (για 

κάκε κατθγορία) κα απονεμθκοφν μετάλλια. 

- ε όλα τα παιδιά των kids, ςτο «ατομικό αγϊνιςμα» και ςτο επί κοντϊ, κα απο-

νεμθκοφν διπλώματα ςυμμετοχισ. 

- τθν 1θ νικιτρια ομάδα (ςε όλα τα παιδιά) του ςτακμοφ των «Ερωτιςεων- 

γνώςεων» και ςτισ δφο κατθγορίεσ, κα δοκοφν ξεχωριςτά δωράκια. 

- τουσ τρεισ (3) πρϊτουσ νικθτζσ του Ατομικοφ Αγώνα (για κάκε κατθγορία), κα 

απονεμθκοφν μετάλλια και διπλϊματα. 

- Οι απονομζσ κα γίνουν χωριςτά για κάκε ομάδα με αναμνθςτικι φωτογράφιςθ 

ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο. 

 
10. ΑΣΟΜΙΚΟ  ΑΓΩΝΑ - ΣΟ ΠΕΣΑΛΟ 

1. τόχοσ των διοργανωτϊν είναι να δϊςουν τθν ευκαιρία ςε ΟΛΑ τα παιδιά, 

ΟΛΩΝ των «Φορζων», να παίξουν, να χαροφν, να κάνουν φίλουσ και «παίηο-

ντασ» να γνωρίςουν  τθ μαγεία του Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ. 

2. Σα παιδιά των Φορζων που δε ςυμπλιρωςαν ομάδα ι που δεν επελζγθςαν 

για τισ ομάδεσ των “KIDS” (είναι υπεράρικμα), κα ςυμμετάςχουν ςε «ατομι-

κό αγϊνα». 

3. το πζταλο ι και ςτα δφο πζταλα (πίςω από τισ εςτίεσ), κα ςτθκεί «τίβοσ 

Μάχθσ» με εμπόδια και “δυςκολίεσ”. 

4.  Κάκε παιδί αγωνίηεται «ατομικά» και θ κατάταξθ γίνεται με βάςθ το χρόνο. 

5. Ο ατομικόσ αγϊνασ για τα ΜΙΝΙ κα αρχίςει ςτισ 16:00. 

6. Ο ατομικόσ αγϊνασ για τα ΟΤΠΕΡ ΜΙΝΙ κα αρχίςει ςτισ 17:30. 

7. Οι τελικζσ δθλϊςεισ παρουςίασ και για τον ατομικό αγϊνα, κα γίνουν πριν 

από τθν παρζλαςθ (βλζπετε πρόγραμμα). 

8. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον ατομικό αγώνα κάνουν παρζλαςθ με τον «φορζα» 

τουσ και πίςω από τισ ομάδεσ των KIDS. 

9. Oι «Φορείσ» κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν (ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕ-

ΣΟΧΗ & ΤΓΕΙΑ) και για το ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΜΑ, που υπογεγραμμζνθ αρ-

μοδίωσ κα πρζπει να κατατεκεί μζχρι τισ 23.5.17 ώρα 14:00 ςτον Α ΡΗΓΑ. 
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10. τθν εξωτερικι γραμματεία τθν θμζρα των αγϊνων μποροφν να γίνουν δι-

ορκϊςεισ ονομάτων, όμωσ πρζπει να ζχει κατατεκεί θ αρχικι διλωςθ για να 

γνωρίηουν οι διοργανωτζσ -ςτο περίπου- τον αρικμό των παιδιϊν. 

11. Κανζνα παιδί δεν κα αγωνιςτεί χωρίσ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

& ΤΓΕΙΑ από τουσ εκπροςϊπουσ του Φορζα, ςτον οποίο ανικει το παιδί. 

 

11. ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ ΜΕ ΣΟ «ΠΑΣΟ» ΚΟΝΣΑΡΙ:  ΑΓΩΝΑ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

 

1. Με ςτόχο να γίνει γνωςτό το κεαματικό αγϊνιςμα του άλματοσ επί κοντϊ, 

ςτο χϊρο μπροςτά από τθν κερκίδα των επιςιμων, κα γίνει αγϊνασ άλματοσ 

επί κοντϊ για μικροφσ ακλθτζσ, με τθ βοικεια του «παςτοφ Κονταριοφ». 

2. Ο αγϊνασ κα γίνει ςε μορφι επίδειξθσ, με ςυγκεκριμζνο αρικμό ακλθτϊν 

και ακλθτριϊν από το διοργανωτι ςφλλογο. 

3. τουσ τρείσ (3) πρϊτουσ νικθτζσ κα απονεμθκοφν μετάλλια και διπλϊματα. 

4. Εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν κα γίνει προςπάκεια ο αγϊνασ να γίνει 

ςε δφο ςτρϊματα, με δφο μθχανιςμοφσ, ϊςτε περιςςότερα παιδιά να γνωρί-

ςουν το αγϊνιςμα. 

 

12. ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

- Σεχνικόσ υπεφκυνοσ των αγϊνων ορίηεται ο κ. Κατςίκασ Φώτιοσ, τεχνικόσ δι-

ευκυντισ του Α ΡΗΓΑ, με ςυνεργάτεσ: 1) Σθν κ. Γκοτηαμάνθ οφία, υπεφ-

κυνθ των Ακαδθμιϊν του Α ΡΗΓΑ για τα «KIDS» και 2) Σον κ. Χατηιόπουλο 

Κοςμά, υπεφκυνο αγωνιςτικοφ τμιματοσ του Α ΡΗΓΑ για τον ατομικό αγϊ-

να. 

 

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 

 

Για το Δ.. του Α ΡΗΓΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

 
ΓΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 
ΜΟΤΡΟΤΔΕΛΗ ΩΣΗΡΙΟ 
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13. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

MINI 

15:00 Προςζλευςθ 

15:10 
Δθλώςεισ παρουςίασ ομάδων (από τουσ προπονθ-
τζσ) ςτθν εξωτερικι γραμματεία + ηζςταμα 

15:30 Ετοιμαςία για παρζλαςθ 

15:45 Παρζλαςθ 

16:00-17:00 Αγωνιςτικό μζροσ 

17:00-17:20 Απονομζσ- Αναμνθςτικι φωτογράφιςθ 

ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ 17:00 ΜΕ ΣΟ “ΠΑΣΟ” - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ Α ΡΗΓΑ 

SUPER 

MINI 

16:30 Προςζλευςθ 

16:40 
Δθλώςεισ παρουςίασ ομάδων από τουσ προπονθτζσ 
ςτθν εξωτερικι γραμματεία + ηζςταμα 

17:00 Ετοιμαςία για παρζλαςθ 

17:15 Παρζλαςθ 

17:30-18:30 Αγωνιςτικό μζροσ 

18:30-18:50 Απονομζσ- Αναμνθςτικι φωτογράφιςθ 

 

 

 

υνθμμζνα:  

1. ΕΝΣΤΠΟ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ & ΤΓΕΙΑ (kids). 
2. ΕΝΣΤΠΟ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ & ΤΓΕΙΑ (ατομικόσ αγϊνασ). 
3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ (kids) 

 
θμ.:  Οι Ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ για το παιχνίδι γνϊςεων του ςτίβου, κα κοινο-
ποιθκοφν ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα www.asrigas.gr μετά τισ 22.5.17  

 

 

 

http://www.asrigas.gr/

