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 ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη  Αγώνων Αθλοπαιδειάς Δημοτικών Σχολείων για το 

σχολικό Έτος 2013-2014». 

 

          Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της  Δ/νσης  Δ.Ε. και 

Π.Ε. του Ν. Τρικάλων, έχοντας υπόψη:  

 

α)  Την Υ.Α. με αριθμ. 1755/Γ4/9-1-2006 του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

β) Την Υ.Α. με αριθμ. 62978/0022/19-12-05 «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων», του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.200/τ.β./13-

12-2006. 

γ )Την µε αριθµ. 179473/Γ4/25-5-2014 Προκήρυξη  Σχολικών Αγώνων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
∆ηµοτικών/Γυµνασίων για το σχολικό έτος 2013-2014 «Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ». 
δ)Την Υ.Α. με αριθμ. 41871/Γ4/11-4-2012 τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

112843/Γ4/14-10-2005«Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας 

Εκπ/σης» του Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής . 

ε)Την με αριθμ. 48930/Γ4/5-4-2013 (ΦΕΚ. 858/τ. Β΄/10-4-2013) απόφαση 

τροποποίησης της 112843/Γ4/14-10-2005 υπουργικής απόφασης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

 

   τους  «Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ » μαθητών και μαθητριών Δημοτικών Σχολείων  Ν. 

Τρικάλων σχολικού έτους 2013-2014. Βασική επιδίωξη των  σχολικών αγώνων στα Δημοτικά 

της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την 

κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να 

προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάδοση όλων των παραπάνω μηνυμάτων μέσα από 

ένα τίτλο, οι σχολικές αθλητικές διοργανώσεις στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια θα 

ονομάζονται «Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ». 

 



 

 Όραμα :Το όραμα των «Αγώνων ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι η δημιουργία μιας νέας κυρίαρχης 

αθλητικής τάσης στην ελληνική  κοινωνία, τους «Δια Βίου Ασκούμενους».Ακόμη , η 

διαμόρφωση μιας νέας γενιάς αθλητών ,προπονητών ,διαιτητών, παραγόντων και κυρίως 

φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι »,έτσι ώστε να 

μεταλαμπαδευτεί η συγκεκριμένη «Αθλητική Παιδεία»στις επόμενες γενιές. 

 Σκοπός των «Αγώνων ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι η αποκέντρωση του προγραμματισμού, της 

οργάνωσης, της αξιολόγησης των αγώνων ,η χαρά της συμμετοχής και ο συναγωνισμός με 

στόχο πάντα την υγεία και την Δια Βίου Άθληση.  

  

 

ΑΘΛΗΜΑ 

 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ   

 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

Ο κλασικός αθλητισμός(μαθητών-μαθητριών)  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο  

Τρικάλων   την Πέμπτη   29-5-2014 και ώρα 09:30 π.μ. 

Αγωνίσματα (μαθητών & μαθητριών): 

1. Δρόμος 50 μ. 

2. Δρόμος 1.000 μ. 

3. Άλμα σε μήκος 

4. Άλμα σε ύψος 

5. Ρίψη ελαστικής σφαίρας (Μπαλάκι 200 γρ.) 

Διεξάγεται σε μία (1) ημέρα. Οι δρόμοι διεξάγονται σε τελικές σειρές και οι 

νικητές ανακηρύσσονται βάση χρόνου. 

Κάθε σχολείο θα λάβει μέρος στους αγώνες με δύο μαθητές και δύο 

μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές των σχολείων το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 

28/5/2014 να στείλουν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής την κατάσταση με τα ονόματα 

των μαθητών-τριών του σχολείου που θα συμμετάσχουν στους αγώνες. Στο τέλος 

της κατάστασης να αναγράφεται και ο συνοδός της ομάδας. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν : 

α)Οι μαθητές - μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων  που έχουν γεννηθεί τα έτη  

2002, 2003 και 2004 και φοιτούν στην Τετάρτη ,Πέμπτη και Έκτη τάξη. 

   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α)Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στους αγώνες τη μαθητική 

αθλητική τους  ταυτότητα θεωρημένη από ιατρό και με ημερομηνία που να μην 

υπερβαίνει το εξάμηνο από  την ημέρα τέλεσης των αγώνων. Αντί για θεώρηση 

ιατρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ατομικό δελτίο υγείας, του οποίου η 

θεώρηση να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο.  

β)Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ομαδικά αθλήματα(Υπόδειγμα 6 για το 

Δημοτικό). 

      

ΟΡΟΙ : Για τους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι 

κανονισμοί πρωταθλημάτων των διαφόρων ομοσπονδιών και οι γενικές διατάξεις 

που εμπεριέχονται στην Υπουργική Απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005 

ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ.Φ.Α και στις τροποποιήσεις αυτής. 

 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  

α) Οι συνάδελφοι Καθηγητές –Συνοδοί των σχολείων δεν θα αποζημιώνονται.  

β)Τις  μετακινήσεις των σχολικών ομάδων θα ρυθμίζει ο Διευθυντής του κάθε 

σχολείου.  

 

Η αγωνόδικη  επιτροπή θα αποτελείται από τους καθηγητές συνοδούς των Δημοτικών 

σχολείων. 

 

Προθεσμία υποβολής καταστάσεων δηλώσεων συμμετοχής  αθλημάτων :  Τετάρτη 28 

Μαϊου 2014. 

 

 

Παρακαλούμε τους κ. Δ/ντές και τους Κ.Φ.Α. για την καλύτερη, κατά  το δυνατόν, 

συνεργασία τους. 

 

Η Ιατρική κάλυψη των αγώνων θα γίνεται με ευθύνη της Ο.Ε.Σ.Α 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α. 
                                  ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆.Ε. Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 
 

 
 


