
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΘΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2018 

Ώρα έναρξης των αγώνων 10.00π.μ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΙ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο 1ος αγώνας μαθητικού διάθλου (ποδήλατο-τρέξιμο) θα πραγματοποιηθεί 

στο Μητροπολιτικό  πάρκο Γουδί την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 στις 10.00π.μ. 

από τον Α.Π.Σ. «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» 

υπό την αιγίδα της 7ης διαμερισματικής κοινότητας του δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία  

με την Ομοσπονδία του Τριάθλου. 

                            Απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια του δημοτικού σχολείου. 

΄Ολες οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο www.apsampelokipoi.gr   μέχρι 

την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 έως τις 20.00. 

Οι συμμετέχοντες  πρέπει να φέρουν δικό τους ποδήλατο , να φορούν αθλητικά ρούχα και παπούτσια 

και να έχουν υποχρεωτικά ποδηλατικό κράνος (όσα παιδιά δεν έχουν κράνος, μπορούν να το 

προμηθευτούν από το κατάστημα ποδηλάτων  frederik με 15% έκπτωση, Πανόρμου 83), χωρίς 

ποδηλατικό κράνος δεν μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα. 

Θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα στις 9.30. Είσοδος από Μεσογείων, η 

γραμματεία θα βρίσκεται στο  μεγάλο parking του Μπάντμιντον. 

Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί  μετάλλιο, και όλοι οι συμμετέχοντες θα 

λάβουν δίπλωμα  συμμετοχής.    

Στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα θα υπάρχει γιατρός και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

 

http://www.apsampelokipoi.gr/


 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Οι συμμετέχοντες θα αναγράφουν υποχρεωτικά το σχολείο τους στη δήλωση συμμετοχής τους 

και θα βραβευθεί με κύπελλο το σχολείο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών.  

Στο σχολείο με την μεγαλύτερη συμμετοχή ο σύλλογος μας θα δωρίσει μπάλες 

 ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϋ. 

Το Σάββατο 5/5/2018  10.00-14.00 και 17.00-19.00 θα παραλαμβάνουν τους αριθμούς τους και θα  

να προσκομίσουν φωτοτυπία πιστοποιητικού γέννησης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ή διαβατηρίου 

(για να γνωρίζουμε την χρονολογία γέννησης) στην αίθουσα γυμναστικής του συλλόγου, Πανόρμου 91 

και Λαρίσης κάτω από το 16οΛύκειο (Μετρό Πανόρμου)  

Σε περίπτωση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, ο αγώνας θα αναβληθεί. 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10.00 Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   Αγόρια – Κορίτσια (γεν. 2011)-600μ. ποδήλατο 300μ. τρέξιμο 

10.20 Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Αγόρια – Κορίτσια (γεν.2010)-600μ. ποδήλατο 300μ. τρέξιμο 

10.40 Γ΄  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αγόρια – Κορίτσια (γεν. 2009)-1200μ. ποδήλατο 300μ. τρέξιμο 

 11.00 Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Αγόρια – Κορίτσια(γεν.2008)-1200μ. ποδήλατο 300μ. τρέξιμο 

11.20 Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Αγόρια – Κορίτσια(γεν.2007)-1200μ. ποδήλατο 500μ. τρέξιμο 

12.00 ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Αγόρια – Κορίτσια(γεν. 2006)-1200μ. ποδήλατο 500μ. τρέξιμο 

12.20 ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟ                                           

περισσότερες πληροφορίες θα έχετε στον χώρο του αγώνα , ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών    

ΟΙ  ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΤΟΝ ΚΑΘΕ 

ΑΓΩΝΑ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στην γραμματεία των αγώνων 30΄πρίν την εκκίνηση 

του αγωνίσματός τους για να  επιβεβαιώσουν την παρουσία τους 

 

 


