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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

Α ΡΗΓΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

 

«ΡΗΓΕΙΑ 2017» 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ  “KIDS” 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Α’  (ΜΙΝΙ) 
(2006-2007-2008) 

 

ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ΜΙΝΙ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ:  

 

1. ΠΡΙΝΣ 30Μ. 
2. ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ  (ΜΕ ΣΕΦΑΝΙ) Ε ΑΠΟΣΑΗ 
3. ΠΡΙΝΣ 30Μ. ΜΕ «ΕΜΠΟΔΙΑ» 50 ΕΚ. 
4. AΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ (Ε ΖΩΝΕ) 
5. ΛΑΓΟΤΔΑΚΙΑ (5) 
6. ΡΙΨΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΠΑΛΑ (2 kg) ΜΔ ΓΤΟ ΥΔΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΗΘΟ. 
7. ΣΑΤΡΟ 
8. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΕΩΝ - ΕΡΩΣΗΕΙ ΣΙΒΟΤ 
9. ΣΑΘΜΟ  «ΑΝΑΠΑΤΗ» & ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 

 
ΠΡΟΟΧΗ  
 
ΟΙ ΟΜΑΔΕ ΣΩΝ MINI πρζπει να δθλωκοφν από τουσ ςυνοδοφσ τουσ το αργότερο μζχρι τισ 
15:20 να είναι ςε ετοιμότθτα για τθν παρζλαςθ ςτισ 15:30. 
16:00 ξεκινάει το αγωνιςτικό πρόγραμμα. 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

MINI 

15:00 Προςζλευςθ 

15:10 
Δθλώςεισ παρουςίασ ομάδων (από τουσ προπονθτζσ) 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 
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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ΜΙΝΙ) 
 

1. ΠΡΗΝΣ 30Μ.  

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί ηξέρεη ζε επζεία κέρξη ηνλ θώλν, γπξλάεη θαη παξαδίδεη ηε ζθπηάιε 

ζηνλ ζπλαζιεηή ηνπ πνπ πεξηκέλεη. Καηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 10 παηδηώλ πνπ απν-

ηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

 
 

2.  ΓΗΚΟΒΟΛΗΑ (ΜΔ ΣΔΦΑΝΗ) Δ ΑΠΟΣΑΖ 

 

ΗΜΔΙΩΗ:  Κάζε παηδί ξίρλεη (2) δύν ζηεθάληα όζν πην καθξηά κπνξεί (ζπλερόκελα). Γηα 

θάζε αζιεηή κεηξάεη ε θαιύηεξε επίδνζε (κε πξνζέγγηζε 50 εθ.).  

Σν άζξνηζκα ησλ 10 θαιύηεξσλ επηδόζεσλ είλαη ε επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

 
 

 

3. ΠΡΗΝΣ 30M. ΜΔ ΔΜΠΟΓΗΑ  50ΔΚ.  

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί ηξέρεη πάλσ από (4) ηέζζεξα πιαζηηθά εκπόδηα (0-8-14-20-26-30), 

ύςνπο 50 εκ. θαη επηζηξέθεη ηξέρνληαο ζε  επζεία, νπόηε μεθηλάεη ην 2ν παηδί, θ.ν.θ. Καηα-

γξάθεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο  (10 παιδιών) πνπ απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

,  
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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

4. ΑΛΜΑ Δ ΜΖΚΟ  (Δ ΕΧΝΔ) 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί δύν (2) άικαηα (κεηξάεη ην θαιύηεξν) κε δέθα (10)  κέηξα 

θόξα, παηώληαο ζηελ άθξε ηνπ δηαδξόκνπ θνξάο. (Αλ παηήζεη πνιύ πίζσ ηόηε γηα θάζε 

0,25κ.=1β). Αλάινγα κε ηε δώλε πνπ ζα πξνζγεησζεί βαζκνινγείηαη: (Μέρξη 2κ=1β, πάλσ 

από 2,0κ.=2β, 2,25=3β, 2,50=4β, 2,75=5β, 3,00=6β, 3,25=7β, 3.50=8β…θάζε 0,25κ. θαη έλαο 

βαζκόο.  

 
 

 

 

5. ΑΛΜΑΣΑ ΜΔ ΓΤΟ ΠΟΓΗΑ -  «ΛΑΓΟΤΓΑΚΗΑ» 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί πέληε (5) ζπλερόκελα ιαγνπδάθηα. Καηαγξάθεηαη ε από-

ζηαζε. Σν ζύλνιν ησλ 10 θαιύηεξσλ επηδόζεσλ, απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 
 

 

6. ΡΗΦΖ  ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΠΑΛΑ   (ΜΔ ΓΤΟ ΥΔΡΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΖΘΟ) 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί ηξεηο (3) ζσνετόμενες ξίςεηο,  ηαηξηθήο κπάιαο 2 κιλών 

από ηελ όξζηα ζέζε, κε πόδηα παξάιιεια θαη ιπγηζκέλα. Η ώζεζε με ηα δσο τέρια από ην 

ύςνο ηνπ ζηήζνπο θαη εθηίλαμε ησλ πνδηώλ. Μεηά ηε ξίςε κπνξεί λα πεξάζεη ηε γξακκή 

(ρσξίο λα αθπξσζεί). Γηα θάζε αζιεηή κεηξάεη ε θαιύηεξε επίδνζε (κε πξνζέγγηζε 10 εθ.).  

Σν άζξνηζκα ησλ 10 θαιύηεξσλ επηδόζεσλ, απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 
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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

7. ΑΛΜΑΣΑ ΜΔ ΓΤΟ ΠΟΓΗΑ (Δ ΣΑΤΡΟ) 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί αλαπεδήζεηο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, γηα δεθαπέληε 

(15) δεύηεξα  θαη θαηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ αλαπεδήζεσλ θάζε παηδηνύ.  

Σν ζύλνιν ησλ 10 θαιύηεξσλ επηδόζεσλ απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο.  

 

 
 

 

8. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΝΧΔΧΝ - ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΗΒΟΤ 

 

 

 

 

9. ΣΑΘΜΟ  «ΑΝΑΠΑΤΖ» & ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 

 

 

 

 

 



Α ΡΗΓΑ    ΡΗΓΕΙΑ 2017     ελίδα 5/8 

 

 

ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ (SUPER MINI) 
 

(2009-2010-2011) 

 

 

ΣΗΝ Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ: 

 

1. ΠΡΙΝΣ 30Μ. ΜΕ ΛΑΛΟΜ 

2. ΡΙΨΗ Ε ΣΟΧΟ (ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΕΝΙ)  

3. ΑΛΜΑΣΑΚΙΑ Ε ΚΑΛΑ ΡΤΘΜΟΤ 

4. ΠΡΙΝΣ ΜΕ «ΕΜΠΟΔΙΑ» 30Μ. ΤΨΟ 40ΕΚ.  

5. AΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ (Ε ΖΩΝΕ) 

6. ΡΙΨΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΠΑΛΑ (1 kg) ΜΕ ΔΤΟ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΗΘΟ 

7. AΛΜΑΣΑ ΜΕ ΔΤΟ ΠΟΔΙΑ «ΛΑΓΟΤΔΑΚΙΑ» 

8. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΕΩΝ - ΕΡΩΣΗΕΙ ΣΙΒΟΤ 

9. ΣΑΘΜΟ  «ΑΝΑΠΑΤΗ» & ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 
 

 
ΠΡΟΟΧΗ 

 
ΟΙ ΟΜΑΔΕ ΣΩΝ S. MINI πρζπει να δθλωκοφν από τουσ ςυνοδοφσ τουσ το αργότερο μζχρι 

τισ 16:50 να είναι ςε ετοιμότθτα για τθν παρζλαςθ ςτισ 17:00. 

17:30 ξεκινάει το αγωνιςτικό πρόγραμμα. 

 

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 
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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ - SUPER MINI 
 

1. ΠΡΗΝΣ 30μ. ΜΔ ΛΑΛΟΜ  

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί ηξέρεη κηα θνξά κε ζιάινκ θαη επηζηξέθεη ηξέρνληαο ζε  επζεία, 

μεθηλάεη ην 2ν παηδί θ.ν.θ. Καηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 10 παιδιών, πνπ απνηειεί ηελ 

επίδνζε ηεο νκάδαο. (Κώνοι  0-6-12-18-24-30) 

 

 
 

2. ΡΗΦΖ  Δ ΣΟΥΟ (ΜΔ ΜΠΑΛΑΚΗ  ΣΟΤ ΣΔΝΗ) 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί ξίρλεη δύν (2) κπαιάθηα ηνπ ηέληο ζην ζηόρν, από απόζηαζε 3κ. 

Τπνρξεσηηθά ν δεμηόρεηξαο έρεη ην αξηζηεξό πόδη κπξνζηά (νη αξηζηεξόρεηξεο έρνπλ ην δεμί 

πόδη κπξνζηά). Βαζκνινγείηαη ε επηηπρία ηνπ ζηόρνπ κε 0-1-2 θαη  3 βαζκνύο. Σν άζξνηζκα 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ παηδηώλ απνηειεί ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

 
 

3. ΑΛΜΑΣΑΚΗΑ Δ ΚΑΛΑ ΡΤΘΜΟΤ 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί άικαηα κε δύν πόδηα ζε ζθάια ξπζκνύ, επηζηξέθεη ηξέρν-

ληαο από δίπια νπόηε μεθηλάεη ην 2
ν
 παηδί. Καηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο (10 παηδηώλ), 

πνπ απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο.  
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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

 

 

4. ΠΡΗΝΣ ΜΔ ΔΜΠΟΓΗΑ 30Μ. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί ηξέρεη πάλσ από (4) ηέζζεξα εκπόδηα 40 εθ. (0-8-14-20-26-30), θαη 

επηζηξέθεη ηξέρνληαο ζε  επζεία, νπόηε μεθηλάεη ην 2ν παηδί θ.ν.θ.  

Καηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο (10 παηδηώλ) απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

,  

 

 

 

5. ΑΛΜΑ Δ ΜΖΚΟ  (Δ ΕΧΝΔ) 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί δύν (2) άικαηα (κεηξάεη ην θαιύηεξν), κε δέθα (10)  κέηξα 

θόξα, παηώληαο ζηελ άθξε ηνπ δηαδξόκνπ θνξάο (αλ παηήζεη πην πίζσ θάζε 25 εθ.=1β). Α-

λάινγα κε ηε δώλε πνπ πξνζγεηώλεηαη παίξλεη βαζκνύο. (Μέρξη 1.50κ.=1β, πάλσ από 

1.50=2β, 1.75=3β, 2.0=4β, 2.25=5β, 2.50=6β, 2,75=7β,  ... θ.ν.θ.). 

 

 
 

6. ΡΗΦΖ  ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΠΑΛΑ  (1 kg), ΜΔ ΓΤΟ ΥΔΡΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΖΘΟ 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί ηξεηο (3) ξίςεηο (ζσνετόμενες) ηαηξηθήο κπάιαο (1) κιλού 

από ηελ όξζηα ζέζε, κε πόδηα παξάιιεια θαη ιπγηζκέλα. Η ώζεζε με ηα δσο τέρια από ην 

ύςνο ηνπ ζηήζνπο θαη εθηίλαμε ησλ πνδηώλ. Μεηά ηε ξίςε, κπνξεί λα πεξάζεη ηε γξακκή 

(ρσξίο λα αθπξσζεί). Γηα θάζε παηδί κεηξάεη ε θαιύηεξε επίδνζε (κε πξνζέγγηζε 10 εθ.).  

Σν άζξνηζκα ησλ 10 θαιύηεξσλ επηδόζεσλ, απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 
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ΧΟΡΗΓΟ Α ΡΗΓΑ  

2015-2017  
 

 

7. ΑΛΜΑΣΑ ΜΔ ΓΤΟ ΠΟΓΗΑ -  «ΛΑΓΟΤΓΑΚΗΑ» 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηδί εθηειεί πένηε (5) ζπλερόκελα ιαγνπδάθηα. Καηαγξάθεηαη ε από-

ζηαζε. Σν ζύλνιν ησλ (10 θαιύηεξσλ επηδόζεσλ) απνηειεί ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο. 

 

  
 

 

8. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΝΧΔΧΝ - ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΗΒΟΤ 

 

 

9. ΣΑΘΜΟ  «ΑΝΑΠΑΤΖ» & ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

  

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΤΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΤ 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 

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 

 


