Τμήμα Φυσικής Αγωγής
Δημοτικών Σχολείων

“ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΙΑ 2 0 1 9”
18οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προκηρύσσει τους 18ους Αγώνες Στίβου του Κολλεγίου
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού μεταξύ των μαθητών - μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων.

1. Δικαίωμα συμμετοχής:
Έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες από 3η έως και 6η τάξη από κάθε Σχολείο, σε ένα (1) αγώνισμα
βάσει των επιδόσεών τους στις τελικές σειρές των εσωτερικών αγώνων τάξεων του Σχολείου τους.
Το κάθε σχολείο μετέχει:
 Με τρεις μαθητές και τρεις μαθήτριες στα αγωνίσματα 60μ., 80μ., 150μ. και με τρεις μαθήτριες στο
αγώνισμα των 300μ. Σε περίπτωση ίδιας επίδοσης στην 3η θέση θα πραγματοποιηθεί αγώνας
πρόκρισης σε προγραμματισμένη ημερομηνία προ των αγώνων ενώπιον αγωνόδικου επιτροπής από
το συγκεκριμένο Σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα αποκλειστούν, θα έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν μέρος σε άλλο ατομικό αγώνισμα εκτός των προαναφερθέντων δρομικών αγωνισμάτων
(60μ., 80μ., 150μ. μαθητών-μαθητριών και 300μ. μαθητριών).
 Με τέσσερις μαθητές στα αγωνίσματα των 600μ. και 1.000μ. και με πέντε μαθήτριες στο αγώνισμα
των 600μ. Σε περίπτωση ίδιας επίδοσης στην 4η θέση για τους μαθητές ή στην 5η θέση για τις
μαθήτριες, προκρίνονται όλοι οι μαθητές ή οι μαθήτριες αντίστοιχα.
 Με τέσσερις μαθητές και τέσσερις μαθήτριες στα αγωνίσματα:
Άλμα εις Μήκος, Άλμα εις Ύψος, Ρίψη Vortex, Ρίψη σφαίρας 1kgr
Σε περίπτωση ίδιας επίδοσης στην 4η θέση προκρίνονται όλοι οι μαθητές ή οι μαθήτριες.
 Με τρεις ομάδες σκυταλοδρομίας για μαθητές και τρεις για μαθήτριες 5ης – 6ης τάξης. Σε περίπτωση
ίδιας επίδοσης στην 3η θέση θα πραγματοποιηθεί αγώνας πρόκρισης σε προγραμματισμένη
ημερομηνία προ των αγώνων, ενώπιον αγωνόδικου επιτροπής από το συγκεκριμένο Σχολείο.
 Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 4ης Δημοτικού θα πραγματοποιηθεί το αγώνισμα των
σκυταλοδρομιών 6Χ50μ., με τους ίδιους όρους που ισχύουν στους αγώνες 5ης – 6ης.

2. Τόπος τέλεσης των αγώνων:
Στάδιο Αλέξανδρου Αθανασιάδη, Κάντζα Αττικής
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3. Χρόνος τέλεσης των αγώνων:
Αθανασιάδεια 2019: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, ώρα 17:00.
Οι αγώνες περιλαμβάνουν Τελετουργικό και Αγωνιστικό μέρος.

4. Αγωνίσματα
Μαθητριών: 60μ., 80μ., 150μ., 300μ., 600μ., Άλμα εις Μήκος, Άλμα εις Ύψος, Ρίψη Vortex,
Ρίψη σφαίρας 1kgr, Σκυταλοδρομία 6x50μ.
Μαθητών: 60μ., 80μ., 150μ., 600μ., 1.000μ., Άλμα εις Μήκος, Άλμα εις Ύψος, Ρίψη Vortex,
Ρίψη σφαίρας 1kgr, Σκυταλοδρομία 6x50μ.

5. Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων «Αθανασιάδεια 2019»:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές βάσει των καλύτερων επιδόσεων των τελικών σειρών των
αγώνων τάξεων.
 Δρόμοι: Κάθε μαθητής - μαθήτρια έχει δικαίωμα 1 άκυρης εκκίνησης.
 Άλματα-Ρίψεις: Οι προσπάθειες είναι τρεις (3) τελικές για όλους, από τις
οποίες βγαίνει και το τελικό αποτέλεσμα.
 Άλμα εις Ύψος: Διαδοχικά ύψη από 1.00μ. έως 1.30μ., ανά 5 εκατοστά.
Πάνω από 1.30μ. ανά 3 εκατοστά.
Σε περίπτωση που συνεχίζει το αγώνισμα μόνο ένας μαθητής ή μία μαθήτρια, τότε
έχει δικαίωμα να ζητήσει να τοποθετηθεί ο πήχης όπου επιθυμεί.

6. Βαθμολογία
Δεν υπάρχει βαθμολογία τμήματος, τάξεως ή Σχολείου.

7. Έπαθλα:
 Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες απονέμονται μετάλλια και διπλώματα.
 Στους μαθητές και τις μαθήτριες που επιτυγχάνουν νέες επιδόσεις Κολλεγίου, απονέμονται
αναμνηστικές πλακέτες.

8. Γενικές Οδηγίες:
 Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέρχονται στο χώρο κλήσεως 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης
της διεξαγωγής κάθε αγωνίσματος.
 Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να φορούν τη στολή του Σχολείου, δηλ. την κόκκινη μπλούζα
και το μπλε παντελονάκι, διαφορετικά θα αποκλείονται από τα αγωνίσματα.
 Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη των αγώνων.
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9. Ειδικές περιπτώσεις
 Στις σκυταλοδρομίες 6Χ50μ. στους αγώνες τάξεων, αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια έχει
αντικατασταθεί από αναπληρωματικό/ή και η ομάδα προκριθεί στα Αθανασιάδεια, τότε συμμετέχει ο
ίδιος μαθητής ή η μαθήτρια που συμμετείχε στους αγώνες τάξης.
 Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να αντικατασταθεί κάποιος μαθητής – μαθήτρια στο αγώνισμά
του/της, για οποιονδήποτε λόγο, τότε τη θέση του καταλαμβάνει ο/η επόμενος/η στην κατάταξη του
συγκεκριμένου αγωνίσματος βάσει των αποτελεσμάτων, των τελικών σειρών, των αγώνων τάξης.
 Σε περίπτωση αναβολής της διοργάνωσης των Αθανασιαδείων, λόγω κακών καιρικών συνθηκών,
ουδεμία αλλαγή πραγματοποιείται στις συμμετοχές των αγωνισμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία Φυσικής Αγωγής στo τηλέφωνo
210 6041636, κ. Βίκυ Καραβάγιου από τις 10:00 έως τις 15:00.
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