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Ο Δήμος Περάματος σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Δ.Α.Σ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ), διοργανώνει
την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 σχολικούς αγώνες, οι οποίοι τελούν υπό την αιγίδα
της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, αγωνισμάτων στίβου στο
Δημοτικό Στάδιο Περάματος (ΠΡΟΝΟΙΑ).
Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που φοιτούν στις τάξεις
Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ από όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης μας.
Η ώρα διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων είναι από τις 09:00 έως και τις 13:30.
Κάθε σχολείο συμμετέχει στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών.
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΝΑ μόνο αγώνισμα.
Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, αγοριών και δύο κοριτσιών με τα εξής αθλήματα:
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ & Δ΄:
 Δρόμος 50 μέτρων
 Μήκος άνευ φόρας
 VORTEX
 Δρόμος 300 μέτρων
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ & ΣΤ΄:
 Δρόμος 50 μέτρων
 Μήκος άνευ φόρας
 VORTEX


Δρόμος 600 μέτρων

Κατά την διάρκεια των αγώνων θα παρευρίσκεται γιατρός.
Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων με τους μαθητές και μαθήτριες που θα
λάβουν μέρος στους αγώνες, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί με email στη διεύθυνση :
jpsomiadis54@gmail.com.μέχρι και τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών θα είναι μια ώρα πριν την έναρξη
του αγωνίσματος που θα λάβουν μέρος, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικό του
σχολείου ή μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή ελλείψει αυτών με τον
κηδεμόνα τους στη γραμματεία των αγώνων.

Η ιατρική πιστοποίηση των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος, θα γίνεται
με ευθύνη των σχολείων με βάση το Ατομικό Δελτίο Υγείας των μαθητών που
υπάρχει στο σχολείο.
Σημείωση: Όσοι μαθητές και όσες μαθήτριες θέλουν να μάθουν την τεχνική του
αγωνίσματος που θα λάβουν μέρος, μπορούν να παρουσιαστούν την Παρασκευή 20
και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στο τμήμα στίβου του ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ τις
ώρες των προπονήσεων (17:00΄- 18:30΄).
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
6983030177, 6976194812, 6948889152, & 6947612048 ή στο
jpsomiadis54@yahoo.gr
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