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Προκήρυξη Μαθητικών Αγώνων Στίβου «Ευριπίδεια 2022» 

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου στο πλαίσιο των αθλητικών εκδηλώσεων «Ευριπίδεια 2022» προκηρύσσει τους Δημοτικούς  

Μαθητικούς Αγώνες Στίβου για παιδιά των Δημοτικών Σχολείων της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ: 

Πρόεδρος:   Μαυρουδής  Χάρης         Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Αθλητισμού 

Αντιπρόεδρος :  Δεληγιάννη  Πολυξένη        Προϊστάμενη Διεύθυνσης 

Μέλη :               Λυπηρός  Γεώργιος            Προϊστάμενος Τμήματος 

Μπακόλας  Παναγιώτης     Προϊστάμενος Τμήματος 

Γουδέλης  Παναγιώτης  Καθηγητής  Φυσικής Αγωγής 

Κοντόπουλος Γιάννης  Καθηγητής  Φυσικής Αγωγής 
 

Τεχνικοί Υπεύθυνοι:             Γουδέλης Παναγιώτης –Κοντόπουλος Γιάννης  (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) 

Γενικοί Συντονιστές: Δεληγιάννη Πολυξένη (Προϊσταμένη Δ/νσηςΠαιδείας,Αθλητισμού & Νέας Γενιάς). 

Λυπήρος Γεώργιος (Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Δρ.& Νέας Γενιάς). 

Μπακόλας Παναγιώτης (Προϊστάμενος Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων). 

 

 

 
 

 

 

 

Τόπος και Ημερομηνία διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, στο γήπεδο Στίβου 

                  του Αθλητικού Κέντρου « Ν.Πέρκιζας.» 

 

 

 

Ώρα έναρξης αγώνων :   Ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται η 15:00. 

 

 

 

 

Αριθμοί συμμετοχής:  Οι αριθμοί συμμετοχής θα δίνονται την ημέρα των αγώνων από τις 14:00 έως 14:45  στην 

γραμματεία των αγώνων, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για το κάθε αγώνισμα στο 
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    Δήμος Χαλανδρίου 27/9/2022 

                                   

 

Προς:  Όπως πίνακας αποδεκτών: 
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γήπεδο στίβου του  Αθλητικού Κέντρου «Ν.Πέρκιζας».Αριθμό συμμετοχής δικαιούνται μόνο 

όσοι/όσες είναι ήδη γραμμένοι/νες στην λίστα συμμετοχών των σχολείων. Την ημέρα των 

αγώνων δεν θα γίνονται νέες εγγραφές.  

 
 

Αγωνίσματα: 

1.  Μήκος (άλμα)      Αγόρια - Κορίτσια 

2.  60 Μέτρα (ταχύτητα)       Αγόρια - Κορίτσια 

3.  Παιδικό ακόντιο vortex (ρίψη) Αγόρια - Κορίτσια 

4.  400 μέτρα (αντοχή)      Αγόρια - Κορίτσια 

5.  4Χ50 μέτρα (σκυταλοδρομία)       Αγόρια – Κορίτσια 

Δικαίωμα συμμετοχής:  Μαθητές/τριες που φοιτούν στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου 

Χαλανδρίου. 

 Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό μαθητών/τριών σε κάθε ατομικό 

αγώνισμα και μόνο με μια ομάδα σκυταλοδρομίας σε αγόρια και κορίτσια(μια αγόρια και 

μια κορίτσια). 
                                            Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) μόνο ατομικό αγώνισμα και στην 

ομάδα σκυταλοδρομίας. 

  

                                            Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του μαθητή/τριας στους αγώνες είναι τα εξής: 

 

 1. Δήλωση συμμετοχής από τον γονέα ή κηδεμόνα, 

                                            2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι αποδέχεται τους όρους διεξαγωγής των    

                                                Αγώνων, ότι ο μαθητής/τρια έχει εξεταστεί από γιατρό και είναι ικανός/ή να     

                                                συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες (αγώνες) και ότι το πιστοποιητικό υγείας είναι  

                                                κατατεθειμένο στο σχολείο που φοιτά.  

 

 

 

 

Ιατρικές Εξετάσεις :        Με την ευθύνη του γονέα/κηδεμόνα ο κάθε μαθητής /τρια θα πρέπει να έχει υποβληθεί 

πρόσφατα στον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο και να είναι επιτρεπτή η συμμετοχή του σε 

οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.  

 

 

 

Ιατρική Κάλυψη :              Η διοργανώτρια αρχή θα παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης ειδικευμένο γιατρό 

και νοσηλευτή. Επίσης καθ’ όλη την διάρκεια θα υπάρχει ασθενοφόρο. 

 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή των μαθητών στους αγώνες απαιτείται η συμπλήρωση της  ηλεκτρονικής 

φόρμας (αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής) έως τις 31/10/2022,  ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 15:00 . Πέραν αυτού του χρονικού ορίου καμία αίτηση δεν θα γίνεται 

δεκτή. 

  

 

   

                                             Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου 

https://evest.gr/entries/index.php/chalandri-registration2                                    
Αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας των δηλώσεων συμμετοχής, θα καταρτιστεί η λίστα 

συμμετοχών ανά αγώνισμα, η οποία θα σταλεί σε όλα τα σχολεία και θα αναρτηθεί στο site του 

Δήμου. 
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Τεχνικές διατάξεις: 

 Στο αγώνισμα των 60 μέτρων θα διεξαχθούν προκριματικές σειρές (ανάλογα με τις 

συμμετοχές), από τις οποίες οι 18 καλύτεροι χρόνοι θα περάσουν στις 3 ημιτελικές 

σειρές, από τις οποίες οι 6 καλύτεροι χρόνοι θα περάσουν στον τελικό. 

 Στο αγώνισμα του άλματος  και της ρίψης, κάθε μαθητής/τρια θα έχει από 3 

προσπάθειες. Η τελική κατάταξη, θα γίνεται με βάση  την καλύτερη επίδοση  από τις 

τρείς.  

 Στο άλμα σε μήκος η βαλβίδα για την μέτρηση του άλματος, θα βρίσκεται στην αρχή 

του σκάμματος. 

 Δεν επιτρέπονται παπούτσια spikes, τόσο στα αγωνίσματα των δρόμων (60μ.- 400μ), 

(4Χ50μ.), όσο και στο αγώνισμα του άλματος (μήκος). 

 Στα αγωνίσματα των δρόμων (60μ.- 400μ.), (4Χ50μ.) δεν θα χρησιμοποιηθούν βατήρες 

εκκίνησης. 

 Οι αλλαγές στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας, 4χ 50, θα είναι στατικές και δεν θα 

υπάρχουν ζώνες αλλαγών. 

 Στο αγώνισμα των 400 μέτρων και της σκυταλοδρομίας 4Χ50 μέτρων, θα διεξαχθούν 

τελικές σειρές ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Οι τρεις (3)καλύτεροι χρόνοι, 

από όλες τις τελικές σειρές, θα είναι οι νικητές. 

 Δηλώσεις συμμετοχής στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας, θα γίνονται ανά σχολείο, 

μέσω της ξεχωριστής φόρμας συμμετοχής. Θα δηλωθούν εξαρχής από τον Διευθυντή ή 

τον Γυμναστή του σχολείου, 4 μαθητές/τριες που θα αγωνιστούν  και 2 

αναπληρωματικά μέλη για κάθε ομάδα. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή την ημέρα 

του αγώνα. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο, την ημέρα του αγώνα, δε συμπληρώνεται η 

ομάδα σκυταλοδρομίας από τα μέλη που έχουν δηλωθεί στην φόρμα συμμετοχής του 

σχολείου, η ομάδα δεν θα συμμετέχει.    

 Δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση στα αγωνίσματα δρόμων( θα 

χρησιμοποιηθούν χρονόμετρα χειρός). 

 Στον αγωνιστικό χώρο θα εισέρχονται μόνο οι μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν 

στους αγώνες και 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος. Η αναχώρησή τους, θα 

γίνεται από το προσωπικό της διοργάνωσης, μετά την λήξη του αγωνίσματος  

 Τέλος ότι δεν ορίζεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον τεχνικό 

υπεύθυνο των αγώνων. 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας  π.χ ( άσχημες καιρικές συνθήκες ) οι αγώνες θα αναβληθούν και  

θα ορισθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής.   

 

 

 

Απονομές: Οι απονομές θα γίνονται μετά το πέρας κάθε αγωνίσματος μαθητών -μαθητριών. 

                                            Στους τρεις (3)πρώτους νικητές θα απονεμηθούν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα.  

 Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα. 

 Στο σχολείο με τις περισσότερες συμμετοχές θα απονεμηθεί  κύπελλο. 

 Στο σχολείο με τα περισσότερα χρυσά μετάλλια θα απονεμηθεί κύπελλο. 

 

  

 

 

Επικοινωνία-Αποτελέσματα: 
Η οργανωτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σε ότι αφορά την 

διοργάνωση (αποτελέσματα αγώνων, ανάρτηση ονομάτων και φωτογραφιών). Το φωτογραφικό 

υλικό που θα ληφθεί κατά την διεξαγωγή των αγώνων, θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή της 

διοργάνωσης σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 

αγώνων θα αναρτηθούν στο site του Δήμου έως την 14/11/2022 ημέρα Δευτέρα.  

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για παροχή πληροφοριών είναι 

210-6821975-2106856410 και www.chalandri.gr. 

 

http://www.halandri.gr/
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Πίνακας αποδεκτών: 

 

- Δ/ντής 1ου  Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου  - Δ/ντής 9ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου 

- Δ/ντής 2ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου    -  Δ/ντης 10ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου 

- Δ/ντής 3ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου    - Δ/ντής 11ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου 

- Δ/ντής 4ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου    - Δ/ντής 12ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου 

- Δ/ντής 5ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου    - Δ/ντής 13ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου 

- Δ/ντής 6ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου    - Δ/ντής 14ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου - -       -         

Δ/ντής 7ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου                   - Δ/ντής 16ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου 

 

Προς όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων. 
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ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2022» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2022 

 

 

 

 *Οι απονομές θα γίνονται μετά την λήξη κάθε αγωνίσματος. 

 

14:00-14:45 Προσέλευση Αθλητών – Παραλαβές Αριθμών Συμμετοχής  

15:00-15:10 Παρέλαση Αθλητών   

15:10-15:20 Έπαρση Σημαίας- Κήρυξη Αγώνων-  Όρκος Αθλητή  

15:40-16:30 Μήκος Κοριτσιών  ΤΕΛΙΚΟΣ 

15:40-16:30 Μήκος Αγοριών ΤΕΛΙΚΟΣ 

15:40-16:30 Ακόντιο (vortex) Κοριτσιών  ΤΕΛΙΚΟΣ 

15:40-16:30 Ακόντιο (vortex)  Αγοριών  ΤΕΛΙΚΟΣ 

15:40-16:00 60μ Κοριτσιών  ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 

16:05-16:15 60μ Κοριτσιών ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 

16:15-16:35 60μ Αγοριών ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 

16:40-16:50 60μ Αγοριών   ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 

17:00-17:10 400μ Κοριτσιών   ΤΕΛΙΚΟΣ 

17:15-17:25 400μ Αγοριών     ΤΕΛΙΚΟΣ 

17:30-17:35 60μ Κοριτσιών      ΤΕΛΙΚΟΣ 

17:40-17:45 60μ Αγοριών         ΤΕΛΙΚΟΣ 

18:00-18:10 Σκυταλοδρομία Κοριτσιών  ΤΕΛΙΚΟΣ 

18:15-18:25 Σκυταλοδρομία Αγοριών  ΤΕΛΙΚΟΣ 


