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ΔΗΑΓΧΓΖ

1.

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηα παηδηά αξέζεη λα ζπλαγσλίδνληαη ην έλα ην άιιν θαη δελ ράλνπλ
επθαηξία γηα επηθξάηεζε επί ζπλνκήιηθσλ αληηπάισλ, ν ηίβνο κε ηελ πνηθηιία
αγσληζκάησλ ηνπ, παξέρεη κία εμαηξεηηθή επθαηξία γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαδξαζηηθέο
ελέξγεηεο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ν ηίβνο παξακέλεη κία εηδηθή
αλαθνξά γηα απηέο ηηο δξάζεηο, αλαγθάδνληαο ηνπο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ αζιήκαηφο καο λα
αθηεξψζνπλ αγσληζηηθέο δξάζεηο απνθιεηζηηθά γηα παηδηά.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη αγψλεο ησλ παηδηψλ ζε απηφ ην άζιεκα είλαη κηθξνγξαθίεο ησλ
αγψλσλ γηα ελήιηθεο. Ζ αλεπαξθήο απηή δεκηνπξγία θαλφλσλ νδεγεί ζπρλά ζε πξψηκε
εμεηδίθεπζε ε νπνία μεθάζαξα αληηβαίλεη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα αξκνληθή
αλάπηπμε. Αθφκα επηθέξεη πξψηκν ειηηηζκφ ν νπνίνο είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ παηδηψλ.
Μεηά απφ πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο επί ηνπ ζέκαηνο, ε πξφθιεζε γηα ηελ IAAF ήηαλ λα
ζρεκαηίζεη κία λέα έλλνηα γηα ηνλ ηίβν πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν ζηηο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ.
Οπνηαδήπνηε πξφηαζε ζην ίδην κήθνο θχκαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζηαζεξά ππφςε
(αγσλίζκαηα, δηνξγάλσζε θιπ) ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
-

λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά πξνζειθπζηηθφ ηίβν

-

λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά εθαξκφζηκν ηίβν

-

λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά δηδαθηηθφ ηίβν

Ζ εξγαζία απηή ηεο IAAF ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη
επηπξφζζεηα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηνξγαλσηψλ αγψλσλ πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηε
δηαζθάιηζε ηνπ πξαγκαηνπνηήζηκνπ ησλ αγσληζηηθψλ κνξθψλ πνπ πξνηείλνληαη.
Σελ άλνημε ηνπ 2001, ε Οκάδα Δξγαζίαο «IAAF Kid’s Athletics» πήξε ηελ πξσηνβνπιία
θαη αλέπηπμε κία έλλνηα αγψλσλ γηα παηδηά πνπ απνηεινχζε κία μεθάζαξε απνκάθξπλζε
απφ ην ελήιηθν κνληέιν ηνπ ηίβνπ. Ζ ηδέα απφ εδψ θαη ζην εμήο ιέγεηαη «IAAF Kid’s
Athletics» θαη πεξηγξάθεηαη ζηηο αθφινπζεο ζειίδεο.
Αξγφηεξα, ην 2005, ε IAAF δεκηνχξγεζε κία παγθφζκηα πνιηηηθή ζηίβνπ γηα ηε λενιαία
απφ 7 κέρξη 15 ρξνλψλ. Απηή ε πνιηηηθή έρεη δπν ζηφρνπο:
-

λα θαηαζηήζεη ην ηίβν σο ην πην πξαθηηθφ αηνκηθφ άζιεκα ζηα ζρνιεία ζε φιν
ηνλ θφζκν

-

λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά απφ ηηο νκνζπνλδίεο θαη φρη κφλν λα
πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο ζην ηίβν κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν.

Απηή ε πξνζέγγηζε ζηξέθεηαη ζε κνξθέο αγψλσλ πνπ είλαη θαηάιιεινη ζε φιεο ηηο
ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαζψο επίζεο θαη ζηνπο θνξείο πνπ ζα εθαξκφζνπλ απηφ ην
πξφγξακκα. Απηνί νη αγψλεο απνηεινχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή γηα ηελ εμάζθεζε ησλ
παηδηψλ ηνπ ηίβνπ, ηελ πξνπφλεζε ησλ αζιεηψλ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνπνλεηψλ,
θξηηψλ θιπ…

2.

ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ «ΚΗΝΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ»

Οη «Κηλεηηθέο Γεμηφηεηεο» ζηνρεχνπλ λα πξνθαιέζνπλ ελζνπζηαζκφ θαη δηαζθέδαζε
παίδνληαο «ζηίβν». Νέα αγσλίζκαηα θαη θαηλνηφκεο δηνξγαλψζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
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ζηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δξάζεηο: ηαρχηεηα, αληνρή, άικαηα, ξίςεηο
νπζηαζηηθά ζε νπνηνδήπνηε ρψξν (ζηάδην, πξναχιην, θιεηζηφ ζηάδην, νπνηαδήπνηε
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε θιπ).
Σα αγσλίζκαηα απηά ζα δψζνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα απνθνκίζνπλ ηα
ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηνπ ηίβνπ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε φπσο είλαη ε πγεία, ε
εθπαίδεπζε θαη ε απηνεθηίκεζε.
2.1 ΣΟΥΟΗ
Οη ζηφρνη ηεο πξφηαζεο «ηίβνο γηα Παηδηά» είλαη:
 ε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ ηαπηφρξνλα
 ε βησκαηηθή εκπεηξία βαζηθψλ θαη πνηθίισλ θηλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη δεμηνηήησλ
 ε δηακφξθσζε αληίιεςεο φηη έλα θαιφ απνηέιεζκα δελ νθείιεηαη απαξαίηεηα ζηα
δπλαηφηεξα ή ζηα ηαρχηεξα παηδηά
 ε θαηαλφεζε φηη νη απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη
πξνυπνζέηνπλ ηθαλφηεηεο κπτθνχ ζπληνληζκνχ
 ν ραξαθηήξαο ηεο πεξηπέηεηαο πνπ αληαλαθιά ζην πξφγξακκα θαη πξνζθέξεη θηλεηηθέο
πξνθιήζεηο θαηάιιειεο γηα παηδηά
 ε δνκή θαη ε βαζκνινγία ησλ αγσληζκάησλ κε εχθνιν ηξφπν λα ζηεξίδεηαη ζε
θαηάηαμε νκάδσλ
 ε νιηγνκειήο παξνπζία νξγαλσηψλ θαη βνεζψλ
 ε ζηειέρσζε ησλ αγσληζηηθψλ νκάδσλ αλαθαησκέλα κε αγφξηα θαη θνξίηζηα
Οι ζηόσοι ηος πεπιεσομένος ηος «ηίβορ Για Παιδιά» είναι:
Ζ πποαγυγή ηηρ ςγείαρ
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα είλαη ε
ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ γηα παηρλίδη θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο
απνζεκάησλ κε ζθνπφ λα ζσξαθίζνπλ ηελ πγεία ηνπο. Ο ηίβνο είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηή ηελ πξφθιεζε κε ηελ πνηθηιία ηεο θχζεο ησλ δξάζεσλ
θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη.
Οη απμαλφκελεο απαηηήζεηο (ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία) ησλ ηχπσλ ησλ παηρληδηψλ
ζπλεηζθέξνπλ ζηε γεληθή θαη αξκνληθή αλάπηπμή ηνπο.
Ζ κοινυνική αλληλεπίδπαζη
Ο «ηίβνο γηα Παηδηά» απνηειεί έλα ζεηηθφ παξάγνληα αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ ζε
έλα θνηλσληθφ ππφβαζξν. ηα αγσλίζκαηα νκάδσλ ζηα νπνία ν θαζέλαο ζπκβάιιεη θαη
ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ λα γλσξίζνπλ αιιά
θαη λα απνδερηνχλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Ζ απιφηεηα ησλ θαλφλσλ ησλ παηρληδηψλ θαη ε
αθίλδπλε θχζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ αγσληζκάησλ, επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα αλαιάβνπλ
ελίνηε αθφκα θαη ξφιν θξηηψλ ή θαη πξνπνλεηψλ νκάδσλ. Απηέο νη αξκνδηφηεηεο φηαλ
αλαιακβάλνληαη απνηεινχλ μερσξηζηέο ζηηγκέο κε έκκεζν αληίθηππν ζηελ δηακνξθνχκελε
θνηλσληθνπνίεζε θαη ππεπζπλφηεηα φπσο απηέο αλαπηχζζνληαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο.
Υαπακηήπαρ πεπιπέηειαρ
Σα παηδηά ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα θεξδίζνπλ ζε νπνηνδήπνηε αγψλα παίξλνπλ κέξνο. Αλ
έλα απνηέιεζκα δηαγξάθεηαη αξλεηηθφ, ηφηε ηα παηδηά ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ε
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πξνζπάζεηά ηνπο αηνλεί ή αθφκα θαη δηαθφπηεηαη. Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε ζην ζχλνιφ ηεο
ζηνρεχεη λα δηαηεξήζεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ αγψλα απξφβιεπην κέρξη θαη ην
ηειεπηαίν αγψληζκα. Απηφ απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ζην θίλεηξν γηα ζπλερή
πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ.
2.2 ΑΡΥΖ ΟΜΑΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Ζ νκαδηθή ζπλεξγαζία απνηειεί κία βαζηθή αξρή ηνπ «ηίβνο γηα Παηδηά». Όια ηα κέιε
κηάο νκάδαο ζπκβάιινπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα είηε ζηελ πεξίπησζε ησλ δξνκηθψλ
αγσληζκάησλ (ζθπηαινδξνκίεο) είηε σο αηνκηθνί ζπληειεζηέο ζηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε
νκάδαο (ζε θάζε αγψληζκα). Ζ αηνκηθή ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζην απνηέιεζκα ηεο νκάδαο
θαη εληζρχεη ηελ έλλνηα ηεο πνιπηηκφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. Κάζε
παηδί παίξλεη κέξνο ζε φια ηα αγσλίζκαηα θάηη ην νπνίν απνηξέπεη θαη ηελ πξφσξε
εμεηδίθεπζε. Οη νκάδεο ηέινο είλαη κηθηέο (απνηεινχληαη απφ 5 θνξίηζηα θαη 5 αγφξηα θαηά
πξνηίκεζε).
2.3 ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο «ηίβνο γηα Παηδηά» έρεη δηακνξθσζεί γηα ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο:
-

Δλφηεηα Η : παηδηά ειηθίαο 7 & 8 εηψλ
Δλφηεηα ΗΗ : παηδηά ειηθίαο 9 & 10 εηψλ
Δλφηεηα ΗΗΗ: παηδηά ειηθίαο 11 & 12 εηψλ

- Όια ηα αγσλίζκαηα ηεο Δλφηεηαο Η & ΗΗ δηεμάγνληαη σο νκαδηθά αγσλίζκαηα.
- Σα αγσλίζκαηα ηεο Δλφηεηαο ΗΗΗ δηεμάγνληαη σο ζθπηαινδξνκίεο ή αηνκηθά αγσλίζκαηα
ζηα νπνία νη Οκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ απνηεινχληαη απφ δπν κηζά κηάο νιφθιεξεο
νκάδαο. ε αγψλεο λέσλ γηα λα κεηαβνχκε απφ έλα νκαδηθφ ζε έλα αηνκηθφ ζρεκαηηζκφ,
ζρεκαηίδνληαη νκάδεο αγψλα πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιά κέιε απφ δπν νκάδεο. Ζ
κεζφδεπζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξάο είλαη ζεκειηψδεο.
- Όια ηα παηδηά ζε θάζε Οκάδα ζα πξέπεη λα αγσληζηνχλ πνιιέο θνξέο.
- Σα αγσλίζκαηα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηζηξνθήο, έηζη ψζηε νη Οκάδεο
λα επηζηξέθνπλ ζε θάζε ζηαζκφ αγσλίζκαηνο. Γηα θάζε ζηαζκφ, ζε θάζε κέινο Οκάδαο
δηαηίζεηαη 1 ιεπηφ ζπκκεηνρήο (10 παηδηά = 10 ιεπηά). Μεηά ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ αγσληζηηθψλ δνθηκαζηψλ (ηξέμηκν ηαρχηεηαο, εκπφδηα, ξίςε, άικαηα) φιεο
νη Οκάδεο παίξλνπλ κέξνο ηαπηφρξνλα ζηνλ αγψλα αληνρήο ζην ηέινο ηεο εκέξαο.
Πποηάζειρ νέυν αγυνιζμάηυν για ηιρ ηπειρ ηλικιακέρ ομάδερ 7/8, 9/10 & 11/12 εηών
Οη πξνηάζεηο γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ. Κάπνηα παηδηά
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο αγσληζκάησλ
(ζπλεζέζηεξα ζηε λεφηεξε θαηεγνξία φηαλ είλαη αξράξηνη).
Ζ πιήξεο γθάκα αγσληζκάησλ πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα έρεη απνθαζηζηεί ζε
πξνεγνχκελα νξγαλσηηθά κήηηγθ. Δπηπξφζζεηεο αγσληζηηθέο παξεκβάζεηο ζην πξφγξακκα
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ζα πξέπεη λα εγγπψληαη φηη ηα παηδηά ζα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία απφ ηηο πνηθίιεο αζιεηηθέο
δξάζεηο θαη ζα θαξπσζνχλ ηα νθέιε κηάο εθηελνχο γπκλαζηηθήο δξάζεο.

Ζλικιακέρ Ομάδερ (Έηη)

7-8

9-10

Υ

Υ

11-12

Αγυνίζμαηα Γπόμος / Σασύηηηερ
θπηαινδξνκία Σαρχηεηαο / Δκπνδίσλ ηχπνπ «πήγαηλε έια»
«ηξνθέο Φφξκνπια»: Αγψλαο Γξφκνπ Σαρχηεηαο / Δκπνδίσλ
«ηξνθέο Φφξκνπια»: θπηαινδξνκία Σαρχηεηαο.
θπηαινδξνκία Σαρχηεηαο
Δκπφδηα
Φφξκνπια 1 (Σαρχηεηεο – Δκπφδηα – ιάινκ ηξέμηκν)
Αγψλαο Γξφκνπ Αληνρήο δηάξθεηαο 8 ιεπηψλ
Αγψλαο Γξφκνπ Αληνρήο Απμαλφκελνπ Ρπζκνχ
Γξφκνο Αληνρήο 1.000κ

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Υ
Υ
Υ

Υ
Υ

Υ
Υ

Άλμαηα
Άικα επί θνληψ ζε κήθνο
Άικα επί Κνληψ ζε κήθνο πάλσ απφ ζθάκκα
Άικαηα κε θνηλάθη

Υ

Άικα Σξηπινχλ Μηθξήο Φφξαο
Άικαηα Υσξίο Φφξα

Υ

Υ

ηαπξσηά Άικαηα

Υ

Υ

Άικα ζε Μήθνο Μηθξήο Φφξαο
Σξέμηκν “θάιαο”

Υ

Υ

Υ

Υ
Υ

Ρίςε ηφρνπ πάλσ απφ Δκπφδην

Υ

Υ

Ρίςε Παηδηθνχ Αθνληίνπ
Ρίςε Αθνληίνπ Μηθξψλ Παηδηψλ

Υ

Υ

Υ
Υ

Ρίςε Ηαηξηθήο Μπάιαο (απφ γνλάηηζε)

Υ

Υ

Υ

8

Υ
Υ
9

Υ
Υ
Υ
10

Άικα Σξηπινχλ ζε Οξηνζεηεκέλν Υψξν
Άικα ζε Μήθνο (κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο)

Υ

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Ρίτειρ

Ρίςε Παηδηθνχ Γίζθνπ
Ρίςε πξνο ηα πίζσ επάλσ απφ ην θεθάιη
Πεξηζηξνθηθή Ρίςε
ύνολο πποηεινόμενυν αγυνιζμάηυν
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2.4 ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ηίβνο γηα Παηδηά». Ο εμνπιηζκφο πάλησο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πνιχ
εχθνια, λα κεηαθέξεηαη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη λα εγθαζίζηαηαη ή λα απεγθαζίζηαηαη
γξήγνξα.
Αλ ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο δελ κπνξεί λα απνθηεζεί γηα θάπνηνπο ιφγνπο, ην
πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε απιά πιηθά πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ ζην ρψξν ή κε
ρεηξνπνίεηα πξντφληα. Σν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη ηα πιηθά λα είλαη θαηάιιεια,
αζθαιή γηα ηα παηδηά θαη λα δηαζθαιίδνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.
2.5 ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Οη απαηηήζεηο ρψξνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηίβνο γηα Παηδηά» είλαη
μεθάζαξεο. Έλαο επίπεδνο ρψξνο (π.ρ. ριννηάπεηαο, θαζαξφ θαη ζηξσκέλν έδαθνο, θάπνην
γήπεδν ή άζθαιηνο δηαζηάζεσλ 60κ Υ 40κ) είλαη ην κφλν απαξαίηεην.
Σα αγσλίζκαηα νινθιεξψλνληαη εληφο ελφο θαζαξνχ ρξνληθνχ νξίνπ θαη ελφο μεθάζαξνπ
αγσληζηηθνχ πιαηζίνπ. Έλαο αγψλαο «ηίβνπ γηα Παηδηά» (κε 9 νκάδεο θαη 10 κέιε ε
θαζεκία) κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε πεξίπνπ 2 ψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ
αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
Δλαιιαθηηθά κηάο πιήξνπο δξάζεο κε 9 νκάδεο, ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ κηθξφηεξα
αγσλίζκαηα κε ζπλδπαζκφ 6 νκάδσλ θαη 7 αγσληζκάησλ (3 δξνκηθά, 2 αιηηθά θαη 2
ξηπηηθά αγσλίζκαηα). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν νινθιεξσκέλνο αγψλαο δελ κπνξεί λα
δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα θαη 15 ιεπηά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ
αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
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Οδηγίερ για Υπήζη και Αζθάλεια
Σα αγσλίζκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ
ειηθία ησλ παηδηψλ. Δίλαη θαηάιιεια ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη
ζηελ παξνχζα εξγαζία σο πξνηεξαηφηεηα. Δληνχηνηο, νη νξγαλσηέο θαη νη θαζνδεγεηέο
ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη λα
είλαη ηθαλνί λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηηο πην θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο.
Δίλαη ίζσο ζεκαληηθφ λα γίλεη ε πξψηε γλσξηκία ησλ αξραξίσλ ησλ 9/10 εηψλ ζε
αγσλίζκαηα ηεο λεφηεξεο θαηεγνξίαο 7/8 εηψλ.
Απηή ε πξφηαζε είλαη ρξήζηκε γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο.
ε θάζε πεξίπησζε ζπζηήλεηαη ε δηεχξπλζε ηεο πνηθηιίαο ησλ αγσληζκάησλ ηεο
κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο κε αγσλίζκαηα απφ ηε λεφηεξε θαηεγνξία.
Π.ρ. «Φφξκνπια 1», «ηαπξσηά άικαηα», «Ρίςε ηαηξηθήο κπάιαο απφ γνλάηηζε» κπνξνχλ
λα πξνηαζνχλ γηα ηα παηδηά ειηθίαο 9/10 εηψλ θιπ
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ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ

3
-

Αγυνίζμαηα 7/8 εηών

3.1 κςηαλοδπομία Σασύηηηαρ / Δμποδίυν ηύπος «πήγαινε έλα»
ύνηομη Πεπιγπαθή: θπηαινδξνκία ηχπνπ «πήγαηλε έια» κε ηαρχηεηεο θαη εκπφδηα
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο εμνπιηζκφο δηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα. Γηα θάζε νκάδα είλαη
απαξαίηεηνη δπν δηάδξνκνη: έλαο δηάδξνκνο κε εκπφδηα θαη ν άιινο ρσξίο εκπφδηα. Ζ
πξψηε απφζηαζε είλαη απηή κε ηα εκπφδηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ ηξέρνπλ
γξήγνξα φπσο ζε κηα θαλνληθή ζθπηαινδξνκία. Σν αγψληζκα νινθιεξψλεηαη φηαλ φια ηα
κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ηξέμεη θαη ηα δπν ζθέιε ηεο απφζηαζεο. Ζ ζθπηαινδξνκία έρεη
δηαηαρζεί έηζη ψζηε ε αιιαγή ηεο ζθπηάιεο λα γίλεηαη κε ην αξηζηεξφ ρέξη.
Βαθμολογία
Ζ θαηάηαμε πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν: ληθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ζεκεηψλεη
ην γξεγνξφηεξν ρξφλν. Οη επφκελεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ρξφλν
ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Βοηθοί
Απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Απηφ ην πξφζσπν ζα έρεη ηα αθφινπζα
θαζήθνληα:
- Θα ειέγρεη ηε ξνή ηνπ αγψλα
- Θα θξαηάεη ρξνλφκεηξν
- Θα βαζκνινγεί θαη ζα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο.
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3.2 Αγώναρ Γπόμος Ανηοσήρ διάπκειαρ 8 λεπηών
ύνηομη Πεπιγπαθή: Αγψλαο δξφκνπ 8 ιεπηψλ ζε δηαδξνκή 150κ πεξίπνπ
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Κάζε νκάδα έρεη λα ηξέμεη γχξσ απφ κία δηαδξνκή πεξίπνπ 150κ (βιέπε ζρέδην) απφ
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αθεηεξίαο. Κάζε κέινο νκάδαο πξνζπαζεί λα ηξέμεη γχξσ απφ ηε
δηαδξνκή φζν ζπρλφηεξα γίλεηαη εληφο 8 ιεπηψλ. Σν ζήκα εθθίλεζεο δίλεηαη γηα φιεο ηηο
νκάδεο ηαπηφρξνλα (κε ζθπξίρηξα ή κε πηζηφιη εθθηλήζεσλ θιπ).
Κάζε κέινο νκάδαο μεθηλάεη κε κία θάξηα (κπάια, θνκκάηη ραξηί ή νηηδήπνηε άιιν) ηελ
νπνία πξέπεη λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ νκάδα ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο γχξνπ ηεο
δηαδξνκήο. Πξηλ μεθηλήζεη εθ λένπ παίξλεη πάιη κία θαηλνχξηα θάξηα θ.ν.θ. Μεηά ηε
ζπκπιήξσζε 7 ιεπηψλ ην ηειεπηαίν ιεπηφ αλαθνηλψλεηαη κε ζθχξηγκα ή πηζηνιηά. Μεηά
θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 8 ιεπηψλ ε νινθιήξσζε ηνπ αγψλα ππνδεηθλχεηαη πάιη κε ην
ηειηθφ ζήκα (ζθχξηγκα ή πηζηνιηά).
Βαθμολογία
Έρνληαο ηειεηψζεη ε θνχξζα, φινη νη ζπκκεηέρνληεο θξαηάλε ζην ρέξη ηηο θάξηεο πνπ
ζπγθέληξσζαλ θαη ηηο δίλνπλ ζην βνεζφ ν νπνίνο θαη ηηο θαηακεηξάεη γηα ηε βαζκνινγία.
Μφλν νη ζπκπιεξσκέλνη γχξνη βαζκνινγνχληαη: απηνί πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί
αγλννχληαη.
Βοηθοί
Υξεηάδνληαη ηνπιάρηζην 2 βνεζνί γηα θάζε νκάδα. Απηνί ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ζρεδίαζε
ηεο γξακκήο εθθίλεζεο φπσο επίζεο θαη γηα δηαλνκή, ζπιινγή θαη κέηξεκα ησλ θαξηψλ.
Δπίζεο πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο. Δπηπξφζζεηα,
ρξεηάδεηαη έλαο αθέηεο γηα λα δίλεη φια ηα ζήκαηα αιιά θαη γηα λα θξαηάεη ρξνλφκεηξν.
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3.3 Φόπμοςλα 1
ύνηομη Πεπιγπαθή: θπηαινδξνκία ζε ηξία ζθέιε: επίπεδν, κε εκπφδηα θαη ηαρχηεηα
κε ζιάινκ
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ζ απφζηαζε είλαη πεξίπνπ 60κ ή 80κ θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο κία γηα ηαρχηεηα, κία
γηα εκπφδηα θαη κία γηα ηξέμηκν αλάκεζα ζε ηζηνχο ζιάινκ (βιέπε ζρέδην). Μία καιαθηά
θνπινχξα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζθπηάιε. Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη λα μεθηλήζεη κε κία
θπβίζηεζε ζε ζηξψκα γπκλαζηηθήο.
Ζ «Φφξκνπια 1» είλαη έλα νκαδηθφ αγψληζκα ζην νπνίν θάζε κέινο νκάδαο έρεη λα
νινθιεξψζεη φιε ηε δηαδξνκή.
Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηαπηφρξνλα κέρξη 6 νκάδεο ζηε δηαδξνκή.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν: ληθήηξηα είλαη ε νκάδα κε ην
γξεγνξφηεξν ρξφλν. Οη επφκελεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ρξφλν
ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Βοηθοί
Γηα θάζε κία απφ ηηο δψλεο (εκπφδηα, ζιάινκ) ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζην 2 βνεζνί
πξνθεηκέλνπ λα ζηήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαηάιιεια. Δθηφο ησλ ζπλνδψλ νκάδσλ
ρξεηάδνληαη 2 αθφκα βνεζνί γηα λα εθηεινχλ ρξέε θξηηψλ ζηηο δψλεο αιιαγήο.
Υξεηάδεηαη αθφκα έλαο λα εθηειεί ρξέε αθέηε.
Δλ θαηαθιείδη ππάξρεη αλάγθε λα έρνπκε ηφζνπο ρξνλνκέηξεο φζεο θαη νη νκάδεο πνπ
παίξλνπλ κέξνο ζηνλ αγψλα. Οη ρξνλνκέηξεο είλαη επίζεο ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή
ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο θάξηεο αγσλίζκαηνο.
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3.4 Άλμαηα Υυπίρ Φόπα
ύνηομη Πεπιγπαθή: Άικαηα πξνο ηα εκπξφο κε ηα δπν πφδηα θαη κε ιπγηζκέλα γφλαηα.
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Απφ κία γξακκή εθθίλεζεο νη ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ άικα πξνο ηα εκπξφο (άικα
βαηξάρνπ) ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ. Ο πξψηνο ζπκκεηέρσλ ηεο νκάδαο ζηέθεηαη κε ηηο άθξεο
ησλ δαθηχισλ ησλ πνδηψλ ηνπ πίζσ απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο. Λπγίδεη ηφηε ηα γφλαηά ηνπ
θαη πεδάεη πξνο ηα εκπξφο φζν καθξχηεξα κπνξεί θαη πξνζγεηψλεηαη κε ηα δχν πφδηα. Ο
βνεζφο ζεκεηψλεη ην ζεκείν πξνζγείσζεο πνπ είλαη πιεζηέζηεξα πξνο ηε γξακκή
εθθίλεζεο (θηέξλεο). Αλ ν ζπκκεηέρσλ πέζεη πίζσ κε ηα ρέξηα γηα παξάδεηγκα ηφηε απηά
ζα απνηειέζνπλ ην ζεκείν κέηξεζεο. ηε ζπλέρεηα ην ζεκείν πξνζγείσζεο γίλεηαη ε
γξακκή εθθίλεζεο γηα ηνλ δεχηεξν άιηε ηεο νκάδαο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί κε ηε ζεηξά
ηνπ ην δηθφ ηνπ άικα απφ εθεί. Ο ηξίηνο άιηεο ηεο νκάδαο πεδάεη απφ ην ζεκείν
πξνζγείσζεο ηνπ δεπηέξνπ θ.ν.θ. Σν αγψληζκα νινθιεξψλεηαη φηαλ θαη ην ηειεπηαίν
κέινο ηεο νκάδαο πεδήμεη θαη ζεκεησζεί ην ζεκείν πξνζγείσζεο ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη δεχηεξε θνξά (δεχηεξε πξνζπάζεηα).
Βαθμολογία
πκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε φισλ ησλ αικάησλ είλαη θαη
ην απνηέιεζκα ηεο νκάδαο.
Ζ βαζκνινγία ηεο νκάδαο βαζίδεηαη ζην θαιιίηεξν απνηέιεζκα κεηαμχ ησλ δπν
πξνζπαζεηψλ.
Ζ κέηξεζε θαηαγξάθεηαη κε εθαηνζηά.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία (γξακκή εθθίλεζεο, πξνζγείσζε)
- κεηξάεη ηε ζπλνιηθή απφζηαζε θάζε πξνζπάζεηαο
- λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.5 Σπέξιμο “κάλαρ”
ύνηομη Πεπιγπαθή: Σξέμηκν κπξνο θαη πίζσ ζε πεζκέλε ζθάια
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Αλάκεζα ζε δπν θψλνπο απφζηαζεο 9,5κ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, ηνπνζεηείηαη κία ζθάια
ζην έδαθνο ζε ίζε απφζηαζε απφ ηνπο θψλνπο (βιέπε ζρέδην). ηελ αξρή ν ζπκκεηέρσλ
ζηέθεηαη ζε ζέζε εθθίλεζεο κε ηελ άθξε ηνπ πνδηνχ ηνπ ζηε γξακκή εθθίλεζεο πνπ είλαη
ζηελ ίδηα επζεία κε ηνλ πξψην θψλν. Μεηά ηελ εληνιή εθθίλεζεο ν ζπκκεηέρσλ ηξέρεη
πξνο ηε ζθάια, βεκαηίδεη / ηξέρεη αλάκεζα ζηα ζθαιηά ηεο ζθάιαο (απφζηαζε κεηαμχ ησλ
ζθαιηψλ: 50εθ) φζν γξεγνξφηεξα γίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηξέρεη πξνο ην δεχηεξν θψλν.
Έρνληαο αγγίμεη ηνλ δεχηεξν θψλν κε ην ρέξη ηνπ, ζηξίβεη θαη ηξέρεη γξήγνξα πξνο ηα πίζσ
πεξλψληαο πάιη κέζα απφ ηε ζθάια θαηεπζπλφκελνο πξνο ηνλ πξψην θψλν. Όηαλ αγγίμεη
ηνλ πξψην θψλν ζηακαηάεη ε ρξνλνκέηξεζε.
Αλ έλαο ζπκκεηέρσλ πξνζπεξάζεη έλα θνκκάηη ηεο ζθάιαο ή πεδήμεη απφ επάλσ, ε
απφζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαλχζεη ζα επεθηαζεί απφ ηνλ βνεζφ θαηά 1κ ζηνλ επφκελν
θψλν (έλαο βνεζφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε θάζε θψλν). Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ζπκκεηέρσλ
«ηηκσξείηαη» αλ δελ εθηειέζεη ζσζηά ηελ άζθεζε έρνληαο λα ηξέμεη κεγαιχηεξε
απφζηαζε. Αλ θάλεη 2 ιάζε ηφηε ε απφζηαζε απμάλεηαη 2κ θ.ν.θ.
Βαθμολογία
Βαζκνινγείηαη ε θαιιίηεξε απφ δπν πξνζπάζεηεο.
Βοηθοί
Υξεηάδνληαη 2 βνεζνί νη νπνίνη ζα έρνπλ θαη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
- ζα μεθηλνχλ ηνλ αγψλα
- ζα ειέγρνπλ θαη ζα θαλνλίδνπλ ηνλ αγψλα
- ζα ρξνλνκεηξνχλ
- ζα θαηαγξάθνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.6 ηαςπυηά Άλμαηα
ύνηομη Πεπιγπαθή: Αικαηάθηα κε ηα δπν πφδηα κε αιιαγέο θαηεχζπλζεο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Απφ ην θέληξν ελφο ζηαπξνχ αικάησλ, ν ζπκκεηέρσλ πεδάεη κπξνζηά, πίζσ θαη πξνο ηα
πιάγηα. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζεκείν έλαξμεο είλαη ην θέληξν. Ο ζπκκεηέρσλ πεδάεη αξρηθά
πξνο ηα εκπξφο θαη πάιη πίζσ πξνο ην θέληξν, ζηε ζπλέρεηα πξνο ηα δεμηά θαη πάιη πξνο ην
θέληξν, κεηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη πάιη πξνο ην θέληξν θαη ζην ηέινο πξνο ηα πίζσ θαη
πάιη ζην θέληξν.
Βαθμολογία
Κάζε κέινο νκάδαο έρεη δπν πξνζπάζεηεο 15 δεπηεξνιέπησλ ζηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα
πεηχρεη φζα πεξηζζφηεξα αικαηάθηα κπνξεί. Κάζε ηεηξάγσλν (κπξνζηά, δεμηά, αξηζηεξά,
πίζσ) βαζκνινγείηαη κε έλα πφλην, έηζη ψζηε ζε έλα γχξν κπνξεί θαλείο λα πεηχρεη ην
κέγηζην 8 πφληνπο. Βαζκνινγείηαη ε θαιιίηεξε απφ ηηο δπν πξνζπάζεηεο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- δίλεη ην ζχλζεκα εθθίλεζεο
- ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία
- θξαηάεη ρξφλν θαη λα κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ αικάησλ
- λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.7 Άλμαηα με κοινάκι
ύνηομη Πεπιγπαθή: Αικαηάθηα κε ζθνηλάθη (15 δεπηεξφιεπηα)
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο ζπκκεηέρσλ ζηέθεηαη κε ηα δπν πφδηα παξάιιεια ζηε ζέζε αθεηεξίαο θξαηψληαο ην
ζθνηλάθη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα πίζσ απφ ην ζψκα ηνπ. Με ην ζχλζεκα, ην ζθνηλάθη θέξεηαη
εκπξφο πάλσ απφ ην θεθάιη θαη θάησ κπξνζηά απφ ην ζψκα θαη ν ζπκκεηέρσλ ηφηε πεδάεη
απφ επάλσ ηνπ. Απηή ε θπθιηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο είλαη δπλαηφλ
εληφο 15 δεπηεξνιέπησλ. Κάζε παηδί παίξλεη δπν πξνζπάζεηεο.
Βαθμολογία
πκκεηέρνπλ φια ηα κέιε κηάο νκάδαο. Κάζε επαθή ηνπ ζθνηληνχ κε ην έδαθνο κεηξηέηαη.
Σν θαιιίηεξν απνηέιεζκα θάζε κέινπο νκάδαο ππνινγίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- δίλεη ην ζχλζεκα εθθίλεζεο
- ειέγρεη ηα αικαηάθηα θαη λα βεβαηψλεηαη φηη εθηεινχληαη θαλνληθά
- θξαηάεη ρξφλν
- λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.8 Άλμα Σπιπλούν ζε Οπιοθεηημένο Υώπο
ύνηομη Πεπιγπαθή: Άικα Σξηπινχλ πνπ δηεμάγεηαη ζε νξηνζεηεκέλν ρψξν
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο αζιεηήο επηιέγεη ην ρψξν ηνπ ηξηπινχλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Αθνχ
πάξεη κία θφξα ησλ 5κ ην πνιχ νινθιεξψλεη κε έλα θνπηζφ, έλα βήκα θαη έλα άικα. Ζ
θαιιίηεξε απφ δπν πξνζπάζεηεο βαζκνινγείηαη. Κάζε βαζκνινγία θαηαγξάθεηαη θαη ην
θαιιίηεξν απνηέιεζκα κεηαθέξεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Γηα ηηο ειηθίεο ησλ 9/10 εηψλ, ην αγψληζκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ησλ παξαθάησ
πξνηεηλφκελσλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ αικάησλ: 1κ = 1 βαζκφο, 1,25κ = 2 βαζκνί, 1,50κ
= 3 βαζκνί.
Γηα ηηο ειηθίεο ησλ 11/12 εηψλ, ην αγψληζκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ησλ παξαθάησ
πξνηεηλφκελσλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ αικάησλ: 1,50κ = 1 βαζκφο, 1,80κ = 2 βαζκνί,
2,15κ = 3 βαζκνί.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα: ληθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ
πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία. Οη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηε
ζεηξά ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο. Οη βαζκνί δίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία (9
νκάδεο: 1ε βαζκνί 9, 2ε βαζκνί 8 θ.ν.θ.).
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη φιε ηε ξνή ηνπ αγψλα
- θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα
- λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.9 Ρίτη Ακονηίος Μικπών Παιδιών
ύνηομη Πεπιγπαθή: Ρίςε αθνληίνπ κηθξψλ παηδηψλ κε ην έλα ρέξη
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ζ ξίςε ηνπ αθνληίνπ κηθξψλ παηδηψλ γίλεηαη απφ έλα δηάδξνκν 5 κέηξσλ. Μεηά ηε κηθξή
απηή θφξα ν ζπκκεηέρσλ ξίρλεη ην αθφληην κε ην έλα ρέξη ζην ρψξν ξίςεο πίζσ απφ ηε
γξακκή ξίςεο. Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δπν πξνζπάζεηεο.
Καλφλαο Αζθαιείαο: Καζψο ε αζθάιεηα είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ αγψλα
ηεο ξίςεο αθνληίνπ, κφλν νη βνεζνί ζα επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη ζηνλ ηνκέα ξίςεο
(πξνζγείσζεο) ηνπ αθνληίνπ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην αθφληην λα ξίρλεηαη πξνο ηα πίζσ
πξνο ηε γξακκή ξίςεο.
Βαθμολογία
Κάζε ξίςε κεηξηέηαη ζε γσλία 90ν (νξζή γσλία) πξνο ηε γξακκή ξίςεο θαη θαηαγξάθεηαη
αλά 20εθ (φηαλ ε ξίςε είλαη κεηαμχ δπν κεηξήζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαιιίηεξε γηα
ηνλ ζπκκεηέρνληα). Ζ θαιιίηεξε απφ δπν πξνζπάζεηεο θάζε κέινπο νκάδαο ζπλεηζθέξεη
ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηνχληαη δπν βνεζνί γηα θάζε νκάδα. Σα πξφζσπα απηά ζα
έρνπλ λα:
- ειέγρνπλ φιε ηε ξνή ηνπ αγψλα
- απνθαίλνληαη γηα ην ζεκείν πξνζγείσζεο ηνπ αθνληίνπ (90ν κέηξεζε απφ ηε
γξακκή ξίςεο)
- κεηαθέξνπλ ην αθφληην πίζσ ζηε γξακκή ξίςεο
- βαζκνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.10

Ρίτη Ηαηπικήρ Μπάλαρ από Γονάηιζη

ύνηομη Πεπιγπαθή: Ρίςε κε ηα δπν ρέξηα ηαηξηθήο κπάιαο απφ ζέζε γνλάηηζεο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο ζπκκεηέρσλ γνλαηίδεη ζε έλα ζηξψκα (ή θάπνηα άιιε καιαθή επηθάλεηα) κπξνζηά απφ
κηά καιαθηά ηαηλία (βιέπε ζρήκα). Ο ζπκκεηέρσλ ηφηε θξαηψληαο ηελ ηαηξηθή κπάια κε ηα
δπν ηνπ ρέξηα πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, γέξλεη πξνο ηα πίζσ ζε κηα ππεξέθηαζε ηνπ
θνξκνχ (πξνδηαηείλνληαο ην ζψκα ηνπ) θαη πεηάεη ηε κπάια (ελφο θηινχ) πξνο ηα εκπξφο
πξνθείκελνπ λα ηε ζηείιεη φζν καθξχηεξα γίλεηαη. Μεηά ηε ξίςε ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα
πέζεη ή λα αθνπκπήζεη ηε καιαθηά ηαηλία πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ.
Καλφλαο Αζθαιείαο: Ζ ηαηξηθή κπάια δελ ζα πξέπεη πνηέ λα πεηηέηαη πξνο ηα πίζσ πξνο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα πξέπεη ή λα κεηαθέξεηαη ή λα θπιηέηαη πίζσ ζηε γξακκή ξίςεο
πξνο ηνλ επφκελν ξίπηε.
Βαθμολογία
Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δπν πξνζπάζεηεο. Κάζε ξίςε κεηξηέηαη ζε γσλία 90ν (νξζή γσλία)
πξνο ηε γξακκή ξίςεο θαη θαηαγξάθεηαη αλά 20εθ (φηαλ ε ξίςε είλαη κεηαμχ δπν
κεηξήζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαιιίηεξε γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα). Ζ θαιιίηεξε απφ δπν
πξνζπάζεηεο θάζε κέινπο νκάδαο ζπλεηζθέξεη ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηνχληαη δπν βνεζνί γηα θάζε νκάδα. Σα πξφζσπα απηά ζα
έρνπλ λα:
- ειέγρνπλ φιε ηε ξνή ηνπ αγψλα
- απνθαίλνληαη γηα ην ζεκείν πξνζγείσζεο ηεο ηαηξηθήο κπάιαο (90ν κέηξεζε απφ ηε
γξακκή ξίςεο)
- κεηαθέξνπλ ή λα θπινχλ πίζσ ηελ ηαηξηθή κπάια ζηε γξακκή ξίςεο
- βαζκνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.11

Ρίτη ηόσος πάνυ από Δμπόδιο

ύνηομη Πεπιγπαθή: Ρίςε ζηφρνπ κε ην έλα ρέξη
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ζ ξίςε ζηφρνπ γίλεηαη απφ έλα δηάδξνκν 5 κέηξσλ. Έλα «ηείρνο» ζηήλεηαη ζηα 2,5κ χςνο
κε ην ρψξν ζηφρνπ λα ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο 3κ κεηά ην ηείρνο (βιέπε ζρέδην). Σν
αληηθείκελν ξίςεο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνπο νξγαλσηέο ξίρλεηαη πξνο ην ζηφρν πάλσ απφ
ην ηείρνο απφ επηιεγκέλε απφζηαζε απφ απηφ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ 4 δηαθνξεηηθέο
γξακκέο: 5κ, 6κ, 7κ θαη 8κ καθξηά απφ ην ηείρνο. Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη ηξεηο πξνζπάζεηεο
γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν. ε θάζε πξνζπάζεηα ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα επηιέμεη λα ξίμεη
απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 4 γξακκέο ξίςεο. Φπζηθά πεξηζζφηεξνη πφληνη κπνξνχλ λα
θεξδεζνχλ, φζν ε απφζηαζε απφ ην ηείρνο κεγαιψλεη.
Βαθμολογία
Πεηπραίλνληαο ην ζηφρν – ή ηνπιάρηζην ηελ άθξε ηνπ – ζεσξείηαη κία πεηπρεκέλε
πξνζπάζεηα. Οη βαζκνί πνπ δίλνληαη ζε θάζε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα είλαη νη εμήο: ξίςε
απφ 5κ = 2 βαζκνί, απφ 6κ = 3 βαζκνί, απφ 7κ = 4 βαζκνί θαη απφ 8κ = 5 βαζκνί. Αλ ην
ξηπηηθφ αληηθείκελν ξίρλεηαη πάλσ απφ ην ηείρνο αιιά έμσ απφ ην ζηφρν, ηφηε ε ξίςε απηή
βαζκνινγείηαη κε 1 βαζκφ. Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη ηξεηο πξνζπάζεηεο ην ζχλνιν ησλ
νπνίσλ ζπλεηζθέξεη ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη θαη λα θαλνλίδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αγψλα (απφζηαζε ξίςεο θαη εχζηνρεο
πξνζπάζεηεο)
- λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.12

Αγυνίζμαηα 9/10 εηών
Αγώναρ Γπόμος Ανηοσήρ Αςξανόμενος Ρςθμού

ύνηομη Πεπιγπαθή: Αγψλαο αληνρήο επί κηθξήο ζεκεησκέλεο απφζηαζεο κε
απμαλφκελν ξπζκφ
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Κάζε κέινο νκάδαο πξέπεη λα ηξέμεη γχξσ απφ κία δηαδξνκή πεξίπνπ 100 κέηξσλ φζεο
πεξηζζφηεξεο θνξέο γίλεηαη ζε ξπζκφ ζπλερψο απμαλφκελν (βιέπε ζρεδηάγξακκα θαη
πίλαθεο Σαρχηεηαο / Υξφλνπ). Γηα θάζε νινθιήξσζε ελφο γχξνπ ζηε δηαδξνκή
πξνζκεηξάηαη έλαο βαζκφο γηα ηελ νκάδα. Κάζε νινθιήξσζε ελφο γχξνπ απφ φια ηα κέιε
κηάο νκάδαο θαηαγξάθεηαη.
Βαθμολογία
Σν απνηέιεζκα ηεο νκάδαο βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ νινθιεξψζεσλ πνπ
επηηπγράλνληαη απφ κία νκάδα.
Βοηθοί
Σνπιάρηζην 4 βνεζνί γηα θάζε νκάδα απαηηνχληαη γηα λα νξγαλσζεί απηφ ην αγψληζκα.
Έλαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πίλαθα Σαρχηεηαο / Υξφλνπ, ν δεχηεξνο ζα
έρεη ην «άλνηγκα / θιείζηκν πχιεο» θαη νη άιινη ζα θξαηάλε ηηο ζηξνθέο πνπ ζα
νινθιεξψλνληαη θαη ζα θαηαγξάθνπλ ηε βαζκνινγία ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο.
Οδηγίερ Υπήζηρ
Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλαο Πίλαθαο Αγψλα ηνλ νπνίν ζα ζπκβνπιεχεηαη ν ππεχζπλνο
γπκλαζηήο γηα λα «αλνίγεη ηελ πφξηα» ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν.
ρεηηθφο πίλαθαο είλαη ν παξαθάησ:
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ΠΊΝΑΚΑ ΣΑΥΤΣΖΣΑ

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ

ημ.: Απηνί νη πίλαθεο απεηθνλίδνπλ έλα παξάδεηγκα: απφ 10 κέρξη 19 ρικ /ψξα.
Ο ρξφλνο γηα απφζηαζε 100κ έρεη ζηξνγγπινπνηεζεί γηα λα είλαη απινχζηεξνο.
Οη αζιεηέο δηαλχνπλ 2 γχξνπο ζε θάζε ηαρχηεηα εθηφο ηνπ ηειηθνχ ζπξηλη ζην ηέινο ηεο
θνχξζαο. χκθσλα κε ηα ζηάληαξη ησλ καζεηψλ, νη ζρεδηαζηέο ησλ αγψλσλ ζα επηιέμνπλ
ηηο θαηάιιειεο ηαρχηεηεο ηνπ αγψλα. Ζ βαζκνινγία ζα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
νινθιεξσκέλσλ γχξσλ (1 βαζκφο γηα θάζε γχξν).
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3.13 κςηαλοδπομία Σασύηηηαρ/Δμποδίυν/λάλομ ηύπος «πήγαινε έλα»
ύνηομη Πεπιγπαθή: θπηαινδξνκία κπξνο πίζσ πνπ ζπλδπάδεη ηαρχηεηα θαη
απνζηάζεηο ζιάινκ
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο ζηαζκφο νξγαλψλεηαη φπσο ππνδεηθλχεηαη ζην ζρεδηάγξακκα. Γχν ισξίδεο ρξεηάδνληαη
γηα θάζε νκάδα: κία κε εκπφδηα θαη κία ρσξίο εκπφδηα. Ζ πξψηε απφζηαζε είλαη απηή κε
ηα εκπφδηα πνπ πεξηέρεη θαη ηνπο πφινπο ζιάινκ, ελψ ζηε δεχηεξε ηα κέιε κηάο νκάδαο
ηξέρνπλ ηελ απφζηαζε ζαλ κία ζπλεζηζκέλε ζθπηαινδξνκία.
Σν αγψληζκα νινθιεξψλεηαη φηαλ θάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη δηαλχζεη θαη ηηο δπν
απνζηάζεηο / ισξίδεο. Μία καιαθηά θνπινχξα (ζθπηάιε) κεηαθέξεηαη κε ην αξηζηεξφ ρέξη
θαη παξαδίδεηαη ζην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ δξνκέα πνπ πεξηκέλεη θάζε θνξά.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην ρξφλν: ληθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ επηηπγράλεη ην
γξεγνξφηεξν ρξφλν. Οη επφκελεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ
επηηπγράλνπλ. Αλ ππάξρνπλ ιηγφηεξεο νκάδεο (θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία) απφ ηνπο
δηαζέζηκνπο δηαδξφκνπο, ηφηε ε θαηάηαμε κπνξεί λα πξνθχςεη απεπζείαο απφ ηελ ηειηθή
θαηάηαμε θάζε νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα κία απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν
απηφ ζα έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
- λα ειέγρεη ηε θαλνληθή ξνή ηεο θνχξζαο
- λα θξαηάεη ρξνλφκεηξν
- λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηε βαζκνινγία ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.14 Άλμα επί κονηώ ζε μήκορ
ύνηομη Πεπιγπαθή: Άικα ζε κήθνο κε ρξήζε θνληαξηνχ
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Απφ δηάδξνκν θφξαο 5κ (ε γξακκή αθεηεξίαο ζεκεηψλεηαη κε θψλν ή πήρπ) ν
αγσληδφκελνο ηξέρεη πξνο ζηεθάληα ή ζακπξέιεο ή ηάπεηα. Ζ απνγείσζε πξέπεη λα γίλεη
κε άικα ελφο πνδηνχ (νη δεμηφρεηξεο άιηεο δίλνπλ ψζεζε κε ην αξηζηεξφ πφδη ελψ έρνπλ
αξπάμεη ην θνληάξη απφ επάλσ κε ην δεμί ρέξη ηνπο). Υψλνληαο ην θνληάξη κε δχλακε
θάησ ζην έδαθνο, ν άιηεο αησξείηαη κε ην θνληάξη πίζσ. «Καβαιψληαο» ην θνληάξη ν
άιηεο κεηαθέξεη ην ζψκα ηνπ πάλσ απφ έλα δεχηεξν ζεκάδη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ζηφρνπ (ιάζηηρα ή ηάπεηαο).
Ο ζηφρνο δηακνξθψλεηαη φπσο ζην ζρεδηάγξακκα ελψ ην πξψην ζεκάδη πξέπεη λα είλαη 1
κέηξν απφ ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ θνληαξηνχ. πζηήλεηαη νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ
αθήλνπλ ην θνληάξη ζηε δηάξθεηα ηνπ άικαηνο ηνπο. Σν θνληάξη δελ πξέπεη λα είλαη
καθξχηεξν απφ 2κ.
Βαθμολογία
Κάζε κέινο νκάδαο έρεη ηξεηο πξνζπάζεηεο. Αλ πξνζγεηψλεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ 1, ηφηε
παίξλεη 2 βαζκνχο. Αλ ε πξνζγείσζε γίλεη εληφο ηνπ ρψξνπ 2, παίξλεη 3 βαζκνχο θ.ν.θ.
(ρψξνο 3 = 4 βαζκνί, ρψξνο 4 = 5 βαζκνί θαη ρψξνο 5 = 6 βαζκνί). Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ
πξνζγεηψλεηαη ζηελ άθξε ηεο ζακπξέιαο ή ηνπ ηάπεηα, ην άικα ζεσξείηαη σο
επηηπρεκέλν. Αλ θαηά ηελ πξνζγείσζε ην έλα πφδη βξίζθεηαη εληφο ηεο ζακπξέιαο ή ηνπ
ηάπεηα θαη ην άιιν πφδη έμσ, ηφηε αθαηξείηαη έλαο πφληνο. Οη θξηηέο πξέπεη λα
ελεκεξψλνπλ ηνπο αζιεηέο γηα ηνπο θαλφλεο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη λα:
- ειέγρεη ην χςνο ηεο ιαβήο
- ειέγρεη ηελ αθξηβή πξνζγείσζε
- βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.15 Άλμα ζε Μήκορ (με ζςγκεκπιμένοςρ κανόνερ)
ύνηομη Πεπιγπαθή: Άικα ζε κήθνο κε κηθξή θφξα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο
βαζκνιφγεζεο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Απφ δηάδξνκν θφξαο κέρξη 10 κέηξσλ, νη ζπκκεηέρνληεο επηρεηξνχλ άικα ζε κήθνο κε
απζηεξέο πξνυπνζέζεηο φζν αθνξά ηελ αθξίβεηα ζην πάηεκα ψζεζεο θαη ζηελ
πξνζγείσζε.
Οη βαζκνινγίεο θαηαγξάθνληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν
- ρψξνο πξνζγείσζεο: νη βαζκνί δίλνληαη αλάινγα κε ηνλ ζηφρν πνπ επηηπγράλεηαη
ζε κία θιηκαθνχκελε απφζηαζε (ρψξνο #3 = 3 βαζκνί)
- αλ ε πξνζγείσζε επηηπγράλεηαη κε ηα δπν πφδηα ζε φξζηα ζέζε, πξνζκεηξάηαη 1
επηπιένλ βαζκφο
- αλάινγα κε ην πάηεκα ψζεζεο δίλνληαη: + 2 βαζκνί = εληφο ηνπ ρψξνπ ψζεζεο
+ 1 βαζκφο = εληφο θαζνξηζκέλεο
πεξηνρήο αιιά +/- 10 εθ
0 βαζκφο = εθηφο θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο
Βαθμολογία
Κάζε κέινο νκάδαο έρεη ηξεηο πξνζπάζεηεο. Κάζε πξνζπάζεηα θαηαγξάθεηαη. Ζ θαιιίηεξε
πξνζπάζεηα θάζε κέινπο νκάδαο ζπλππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ηνπ παηήκαηνο ψζεζεο
- ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζηελ πξνζγείσζε
- ππνινγίδεη ηνπο βαζκνχο γηα θάζε αζιεηή
- βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.16 Πεπιζηποθική Ρίτη
ύνηομη Πεπιγπαθή: Ρίςεηο ζε δηάθνξνπο ζηφρνπο κε πεξηζηξνθηθή θίλεζε
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο ρψξνο ξίςεο αλάκεζα ζε δπν βάζεηο (ή αλάκεζα ζε ηέξκα πνδνζθαίξνπ) ρσξίδεηαη
θάζεηα ζε ηξεηο δψλεο ζε ίζεο απνζηάζεηο: αξηζηεξή δψλε, κεζαία δψλε θαη δεμηά δψλε.
Απφ κία πιεπξηθή φξζηα ζέζε 5κ κπξνζηά απφ ηε θεληξηθή δψλε, ν ζπκκεηέρσλ ξίρλεη κία
κπάια (ή νπνηνδήπνηε παξφκνην αληηθείκελν) απφ ην πιάη κε ηα ρέξηα πιήξσο ηελησκέλα
πξνο ην ρψξν ξίςεο (κε έλα ηξφπν παξεκθεξή κε ξίςε δίζθνπ ή κε πιάγην ρηχπεκα
ξαθέηαο ηέληο). Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δπν πξνζπάζεηεο πξνζπαζψληαο λα ξίμεη ην
αληηθείκελν δηακέζνπ ηεο δψλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά πνπ ξίρλεη (π.ρ.
αξηζηεξφρεηξαο ξίπηεο πξνζπαζεί λα ξίμεη ην αληηθείκελν δηακέζνπ ηεο αξηζηεξήο δψλεο).
Βαθμολογία
Αλ ν δεμηφρεηξαο ζπκκεηέρσλ ξίμεη ην αληηθείκελν δηακέζνπ ηεο δεμηάο δψλεο ζα
βαζκνινγείηαη κε 3 βαζκνχο. Γπν βαζκνί ζα δίλνληαη γηα ξίςεηο εληφο ηεο θεληξηθήο δψλεο
θαη 1 βαζκφο γηα ξίςε δηακέζνπ ηεο αξηζηεξήο δψλεο. Αλ ρηππηέηαη ε άθξε κηάο δψλεο ζα
δίλεηαη ε πςειφηεξε βαζκνινγία θαηά πεξίπησζε. Γηα αξηζηεξφρεηξεο ξίπηεο, νη βαζκνί ζα
δίλνληαη κε ηνλ αληίζηξνθν ηξφπν.
Αλ ν ξίπηεο ξίμεη εθηφο δσλψλ (πιάγηα, επάλσ, θάησ) ή μεπεξάζεη ηε γξακκή ξίςεο ζα
έρεη κφλν κία επηπιένλ πξνζπάζεηα λα βαζκνινγεζεί.
Ζ θαιιίηεξε απφ ηηο δπν πξνζπάζεηεο θάζε κέινπο νκάδαο ζα ζπλεηζθέξεη ζην ζχλνιν ηεο
νκαδηθήο βαζκνινγίαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηνχληαη δπν βνεζνί γηα θάζε νκάδα. Απηνί ζα έρνπλ ηα
αθφινπζα θαζήθνληα:
- λα ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία
- λα κεηαθέξνπλ πίζσ ηνλ εμνπιηζκφ ξίςεο ζηε γξακκή ξίςεο
- λα βαζκνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.17 Ρίτη ππορ ηα πίζυ επάνυ από ηο κεθάλι
ύνηομη Πεπιγπαθή: Ρίςε πξνο ηα πίζσ επάλσ απφ ην θεθάιη κε ηαηξηθή κπάια
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ο ζπκκεηέρσλ ζηέθεηαη κε ηα πφδηα παξάιιεια θαη ηηο θηέξλεο πίζσ απφ ηε γξακκή ξίςεο
θαη κε ηελ πιάηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βνιήο. Ζ ηαηξηθή κπάια θξαηηέηαη κε ηα δπν
ρέξηα ηελησκέλα. Ο ζπκκεηέρσλ ηφηε ιπγίδεη ηα γφλαηα (γηα λα πξνδηαηείλεη ηνπο κχεο ησλ
κεξψλ) θαη αθνινχζσο ηεληψλεη γξήγνξα ηα πφδηα θαη ηαπηφρξνλα θέξλεη ηα ρέξηα πάλσ
θαη πίζσ απφ ην θεθάιη θαη πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απφζηαζε ξίςεο
εληφο ηνκέα ξίςεο. Μεηά ηε ξίςε, ν ζπκκεηέρσλ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ηε γξακκή
ξίςεο (ή λα βεκαηίζεη πξνο ηα πίζσ). Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δπν πξνζπάζεηεο.
Βαθμολογία
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζε γσλία 90ν (νξζή γσλία) σο πξνο ηε γξακκή ξίςεο θαη θαηαγξάθεηαη
αλά 20εθ (αλ ε κπάια πξνζγεησζεί κεηαμχ δπν δηαζηεκάησλ ηφηε δίλεηαη ε πςειφηεξε
βαζκνινγία θαηά πεξίπησζε). Ζ θαιιίηεξε απφ ηηο δπν πξνζπάζεηεο θάζε κέινπο νκάδαο
ζπλεηζθέξεη ζην ζχλνιν ηεο νκαδηθήο βαζκνινγίαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηνχληαη δπν βνεζνί γηα θάζε νκάδα. Απηνί ζα έρνπλ ηα
αθφινπζα θαζήθνληα:
- λα ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία
- λα εθηηκνχλ ηελ απφζηαζε φπνπ πξνζγεηψλεηαη ε ηαηξηθή κπάια (90ν κέηξεζε απφ
ηε γξακκή ξίςεο) θαη λα κεηαθέξνπλ πίζσ ηε κπάια
- λα βαζκνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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Αγυνίζμαηα 11/12 εηών

3.18 ηποθέρ «Φόπμοςλα»: Αγώναρ Γπόμος Σασύηηηαρ / Δμποδίυν
ύνηομη Πεπιγπαθή: θπηαινδξνκία κε ζπλδπαζκφ ηαρχηεηαο θαη ππεξπήδεζεο
εκπνδίσλ κε θιεηζηέο ζηξνθέο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Γηα θάζε νκάδα είλαη απαξαίηεηνη δπν δηάδξνκνη: έλαο γηα ην ζθέινο αιιαγήο ζθπηάιεο /
ηαρχηεηαο θαη ν άιινο γηα ην ζθέινο ππεξπήδεζεο δπν εκπνδίσλ.
Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπγθεληξψλνληαη πξηλ ηε δψλε αιιαγήο ησλ 10κ. Ο πξψηνο
ζπκκεηέρσλ μεθηλάεη ηξέρνληαο ην πξψην ζθέινο πξνο ηελ πξψηε ζεκαία ηζηνχ, γπξλάεη
επηηφπνπ θαη ηξέρεη ην άιιν ζθέινο κε ηα εκπφδηα θαη ζηξίβεη μαλά ζηε δεχηεξε ζεκαία
ηζηνχ θαηεπζπλφκελνο πιένλ πξνο ηε δψλε αιιαγήο. Δηζεξρφκελνο ζηε δψλε αιιαγήο
παξαδίδεη ηε καιαθηά θνπινχξα (ζθπηάιε) ζην ζπλαζιεηή ηνπ ν νπνίνο ηξέρεη θαη απηφο
κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζε έλα ηξίην θ.ν.θ.
Ο δξνκέαο πνπ παξαιακβάλεη ηε ζθπηάιε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη λα ηξέρεη απφ ηε δψλε
αιιαγήο.
Σν ρξνλφκεηξν ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ πεξλάεη ηε γξακκή αθεηεξίαο
(είζνδνο ηεο δψλεο αιιαγήο) θαη ζηακαηάεη φηαλ ν ηειεπηαίνο αζιεηήο πεξάζεη ηε γξακκή
ηεξκαηηζκνχ (είζνδνο ηεο δψλεο αιιαγήο) εθφζνλ βέβαηα ζα έρεη δηαηξέμεη θαη ηα δπν
ζθέιε.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία πξνθχπηεη αλάινγα κε ην ρξφλν ηεξκαηηζκνχ ηεο ληθήηξηαο νκάδαο. Οη
επφκελεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ρξφλν ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Βοηθοί
Γηα κία απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν
απηφ ζα έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
- λα ειέγρεη ηε θαλνληθή ξνή ηεο θνχξζαο
- λα θξαηάεη ρξνλφκεηξν
- λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηε βαζκνινγία ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.19 «ηποθέρ Φόπμοςλα»: κςηαλοδπομία Σασύηηηαρ
ύνηομη Πεπιγπαθή: θπηαινδξνκία ηαρχηεηαο κε θιεηζηέο ζηξνθέο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Γηα θάζε νκάδα είλαη απαξαίηεηνη δπν δηάδξνκνη: έλαο κε ην ζθέινο αιιαγήο θαη ν άιινο
ρσξίο ζθέινο αιιαγήο.
Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπγθεληξψλνληαη πξηλ ηε δψλε αιιαγήο ησλ 10κ. Ο πξψηνο
ζπκκεηέρσλ μεθηλάεη ηξέρνληαο ην πξψην ζθέινο πξνο ηελ πξψηε ζεκαία ηζηνχ, γπξλάεη
επηηφπνπ θαη ηξέρεη ην άιιν ζθέινο θαη ζηξίβεη μαλά ζηε δεχηεξε ζεκαία ηζηνχ
θαηεπζπλφκελνο πιένλ πξνο ηε δψλε αιιαγήο. Δηζεξρφκελνο ζηε δψλε αιιαγήο παξαδίδεη
ηε καιαθηά θνπινχξα (ζθπηάιε) ζην ζπλαζιεηή ηνπ ν νπνίνο ηξέρεη θαη απηφο κε ηνλ ίδην
ηξφπν θαη παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζε έλα ηξίην θ.ν.θ.
Ο δξνκέαο πνπ παξαιακβάλεη ηε ζθπηάιε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη λα ηξέρεη απφ ηε δψλε
αιιαγήο.
Σν ρξνλφκεηξν ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ πεξλάεη ηε γξακκή αθεηεξίαο
(είζνδνο ηεο δψλεο αιιαγήο) θαη ζηακαηάεη φηαλ ν ηειεπηαίνο αζιεηήο πεξάζεη ηε γξακκή
ηεξκαηηζκνχ (είζνδνο ηεο δψλεο αιιαγήο) εθφζνλ βέβαηα ζα έρεη δηαηξέμεη θαη ηα δπν
ζθέιε.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία πξνθχπηεη αλάινγα κε ην ρξφλν ηεξκαηηζκνχ ηεο ληθήηξηαο νκάδαο. Οη
επφκελεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ρξφλν ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Βοηθοί
Γηα κία απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν
απηφ ζα έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
- λα ειέγρεη ηε θαλνληθή ξνή ηεο θνχξζαο
- λα θξαηάεη ρξνλφκεηξν
- λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηε βαζκνινγία ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.20 Γπόμορ με Δμπόδια
ύνηομη Πεπιγπαθή: Γξήγνξν ηξέμηκν κε ππεξπήδεζε εκπνδίσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
ζηαζεξέο απνζηάζεηο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ εκπνδίσλ αληαπνθξίλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα.
Πξφθεηηαη γηα νκαδηθφ αγψληζκα ζην νπνίν ν θάζε ζπκκεηέρσλ ηξέρεη αηνκηθά.
Ο ζπκκεηέρσλ πεξηκέλεη έηνηκνο πίζσ απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο θαη μεθηλάεη κε ην ζήκα
εθθίλεζεο αθνχ πξνεγεζεί ε εληνιή «έηνηκνη». Οινθιεξψλεη ηελ απφζηαζε φζν
γξεγνξφηεξα γίλεηαη θαη παίξλεη έλα αηνκηθφ απνηέιεζκα.
Μπνξνχλ λα ηξέρνπλ κέρξη θαη δπν ζπκκεηέρνληεο ηαπηφρξνλα κε ην ίδην ζήκα εθθίλεζεο
αξθεί λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη δηάδξνκνη θαη εκπφδηα.
Ζ απφζηαζε δηακνξθψλεηαη κε 4 εκπφδηα θαη κε ελδηάκεζα δηαζηήκαηα ησλ 7κ.
Ζ γξακκή εθθίλεζεο απέρεη απφ ην πξψην εκπφδην 10κ, ελψ ε γξακκή ηεξκαηηζκνχ απέρεη
απφ ην ηειεπηαίν εκπφδην 9κ.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη απφ φια ηα
κέιε ηεο νκάδαο: ληθήηξηα είλαη ε νκάδα κε ηνλ θαιιίηεξν ρξφλν. Οη επφκελεο νκάδεο
θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Βοηθοί
Γηα απηφ ην αγψληζκα απαηηείηαη έλαο έκπεηξνο ρξνλνκέηξεο γηα θάζε δηάδξνκν.
Οη ρξνλνκέηξεο επίζεο έρνπλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο.
Έλα αθφκα πξφζσπν ζα πξέπεη λα δίλεη ην ζήκα εθθίλεζεο.
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3.21 Γπόμορ Ανηοσήρ 1.000μ
ύνηομη Πεπιγπαθή: Οκαδηθφο αγψλαο δξφκνπ αληνρήο 1.000κ
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Κάζε νκάδα έρεη λα ηξέμεη 5 θνξέο γχξσ απφ κία δηαδξνκή ησλ 200κ πεξίπνπ απφ κία
μεθάζαξα δηακνξθσκέλε γξακκή εθθίλεζεο.
Ο ρξφλνο θάζε ελφο παηδηνχ κέινπο νκάδαο θαηαγξάθεηαη.
ηε δηαδξνκή ππάξρνπλ δπν γξακκέο εθθίλεζεο ηνπνζεηεκέλεο ζε δπν δηαθνξεηηθά
ζεκεία εθ δηακέηξνπ αληίζεηα. ε θάζε γξακκή εθθίλεζεο ηνπνζεηνχληαη θαη’ αλψηαην
φξην δπν νκάδεο.
Βαθμολογία
Ζ βαζκνινγία ηεο νκάδαο είλαη ην ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ απνηειεζκάησλ.
Βοηθοί
Γηα ηε αξηηφηεξε δηνξγάλσζε ηνπ αγσλίζκαηνο είλαη απαξαίηεηνη δπν βνεζνί γηα θάζε
νκάδα.
Μπνξεί λα βξίζθνληαη κέρξη θαη 4 νκάδεο ηξέρνληαο ηελ απφζηαζε ηαπηφρξνλα ην νπνίν
ζεκαίλεη φηη θάπνηνη βνεζνί ή αξρεγνί νκάδσλ ζα κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκνη ζε άιινπο
ζηαζκνχο.
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3.22 Ρίτη Παιδικού Ακονηίος
ύνηομη Πεπιγπαθή: Ρίςε απφζηαζεο/αθξίβεηαο κε ην έλα ρέξη κε εηδηθφ αθφληην
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Ζ ξίςε εθηειείηαη απφ δηάδξνκν θφξαο 5κ. Ο αζιεηήο ξίρλεη ην αθφληην φζν πην καθξηά
γίλεηαη (=30κ) ζε επζεία κε ηα ζεκάδηα. Αλ ην αθφληην πξνζγεησζεί πίζσ απφ ηα 30κ θαη
εληφο ζηφρνπ πιάηνπο 5κ, ηφηε δίλεηαη κπφλνπο 10κ.
Ζ επίδνζε ζα θαηαγξάθεηαη απεπζείαο κε κέηξεζε ή απφ κεηξνηαηλία πνπ ζα είλαη
απισκέλε ζην έδαθνο. Κάζε επίδνζε απφ ηηο ηξεηο θαηαγξάθεηαη,
Βαθμολογία
Σν θαιχηεξν απνηέιεζκα θάζε κέινπο νκάδαο θαηαγξάθεηαη θαη πξνζηίζεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ππφινηπεο νκάδαο. Σφηε θαηαγξάθεηαη θαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο
νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα
- βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.23 Ρίτη Παιδικού Γίζκος
ύνηομη Πεπιγπαθή: Πεξηζηξνθηθή ξίςε απφζηαζεο θαη ζηφρεπζεο κε ρξήζε
θαηάιιεινπ δίζθνπ (“Ludidisc”)
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Απφ έλα ρψξν ξίςεο 3κ επί 3κ, ν αζιεηήο ξίρλεη κε πεξηζηξνθηθή θίλεζε έλα επίπεδν
αληηθείκελν πνπ ζπγθξαηείηαη εχθνια ή έλα δίζθν. Σν ξηπηηθφ φξγαλν πξέπεη λα
πξνζγεησζεί εληφο νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ (πιάηνπο κέρξη 10κ). Ο αζιεηήο ξίρλεη φζν
καθξχηεξα γίλεηαη (κέρξη 30κ) θαηά κήθνο κηάο δηαβαζκηζκέλεο γξακκήο. Αλ ν δίζθνο
πξνζγεησζεί πέξαλ ηεο απφζηαζεο ησλ 30κ θαη εληφο ελφο ρψξνπ-ζηφρνπ πιάηνπο 5κ ηφηε
ζηε ξίςε ζα δίλνληαη 10κ επηπιένλ, δειαδή 40κ ζπλνιηθά.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη απφ ην πιεζηέζηεξν ίρλνο ηεο πηψζεο ηνπ δίζθνπ ζε νξζή γσλία πξνο
ηελ ηαηλία κέηξεζεο ε νπνία βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηνπ ηνκέα ξίςεο.
Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δπν πξνζπάζεηεο νη νπνίεο κεηξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη.
εκείσζε Αζθαιείαο: Καζψο ε αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή ζην αγψληζκα ηεο Γηζθνβνιίαο,
κφλν νη βνεζνί ζα επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ξίςεο (πξνζγείσζεο).
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ξίςε ηνπ δίζθνπ πξηλ δνζεί ην θαηάιιειν ζήκα.
Βαθμολογία
Κάζε ξίςε κεηξηέηαη ζε 90ν (νξζή γσλία) πξνο ηε γξακκή ξίςεο. Ζ θαιιίηεξε απφ δπν
πξνζπάζεηεο θάζε κέινπο νκάδαο ζπλεηζθέξεη ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Σν αγψληζκα απηφ απαηηεί δπν βνεζνχο γηα θάζε νκάδα. Απηνί ζα έρνπλ ηα αθφινπζα
θαζήθνληα:
- λα ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία
- λα εθηηκνχλ ηελ απφζηαζε φπνπ πξνζγεηψλεηαη ν δίζθνο (90ν κέηξεζε απφ ηε
γξακκή ξίςεο)
- λα κεηαθέξνπλ ην δίζθν πίζσ ζηε γξακκή ξίςεο
- λα βαζκνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.24 Άλμα επί Κονηώ ζε μήκορ πάνυ από ζκάμμα
ύνηομη Πεπιγπαθή: Άικα ζε κήθνο πάλσ απφ εκπφδην ρξεζηκνπνηψληαο θνληάξη θαη κε
πξνζγείσζε ζηα ζθάκκα ηνπ κήθνπο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Απφ έλα δηάδξνκν θφξαο 10κ ην πνιχ (πξναηξεηηθά ζεκάδηα: έλαο θψλνο, έλαο πήρπο ή
κηα ηαηλία), ν ζπκκεηέρσλ ηξέρεη πξνο ζηεθάληα ή ζακπξέιεο ή ηάπεηα πνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζην ζθάκκα. Ζ απνγείσζε πξέπεη λα γίλεη κε άικα ελφο πνδηνχ (νη
δεμηφρεηξεο άιηεο δίλνπλ ψζεζε κε ην αξηζηεξφ πφδη ελψ έρνπλ αξπάμεη ην θνληάξη απφ
επάλσ κε ην δεμί ρέξη ηνπο). Υψλνληαο ην θνληάξη ζηε γξακκή απνγείσζεο θαη
εθαξκφδνληαο δχλακε ζην έδαθνο, ν άιηεο «θαβαιάεη» ην θνληάξη θαη κεηαθέξεη ην ζψκα
ηνπ πάλσ απφ έλα ρακειφ εκπφδην πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα απιφ άικα
ζε χςνο. Σφηε πξνζγεηψλεηαη ζε έλα ζηφρν (ζακπξέιεο ή ηάπεηα).
Ο ζηφρνο δηακνξθψλεηαη φπσο ζην ζρεδηάγξακκα ελψ ην πξψην ζεκάδη πξέπεη λα είλαη 1
κέηξν απφ ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ θνληαξηνχ.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζγεηψλνληαη κε ηα δπν πφδηα πξνο απνθπγή
ηξαπκαηηζκνχ. Σν θνληάξη πξέπεη λα πηάλεηαη κε ηα δπν ρέξηα φπσο θαίλεηαη ζην
ζρεδηάγξακκα κέρξη λα νινθιεξσζεί ην άικα.
Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο ιαβήο ζην θνληάξη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ άικαηνο.
Βαθμολογία
Κάζε κέινο νκάδαο έρεη ηξεηο πξνζπάζεηεο. Αλ πξνζγεηψλεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ 1, ηφηε
παίξλεη 1 βαζκφ. Αλ ε πξνζγείσζε γίλεη εληφο ηνπ ρψξνπ 2, παίξλεη 2 βαζκνχο θ.ν.θ.
(ρψξνο 3 = 3 βαζκνί θαη ρψξνο 4 = 4 βαζκνί). Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ πξνζγεηψλεηαη ζηελ
άθξε ηεο ζακπξέιαο ή ηνπ ηάπεηα, ην άικα ζεσξείηαη σο επηηπρεκέλν. Αλ θαηά ηελ
πξνζγείσζε θαη ηα δπν πφδηα βξίζθνληαη εληφο ηεο ζακπξέιαο ή ηνπ ηάπεηα ηφηε παίξλεη
έλα αθφκα πφλην. Αλ θαη ηα δπν πφδηα βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζακπξέιαο ή ηνπ ηάπεηα, ηφηε
ν ζπκκεηέρσλ παίξλεη κία αθφκα πξνζπάζεηα γηα λα ην θάλεη ζσζηά.
Ζ επαθή κε ην εκπφδην ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ελφο βαζκνχ.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη λα:
- ειέγρεη ην χςνο ηεο ιαβήο
- ειέγρεη ηελ αθξηβή πξνζγείσζε
- βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.25 Άλμα ζε Μήκορ Μικπήρ Φόπαρ
ύνηομη Πεπιγπαθή: Μήθνο απφζηαζεο
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Κάζε ζπκκεηέρσλ μεθηλάεη απφ ην δηάδξνκν θφξαο (ην ζεκείν έλαξμεο ηεο θφξαο είλαη
ζεκεησκέλν κε θψλν ή θάπνην πήρε) 10κ πίζσ απφ ην ζεκάδη άικαηνο θαη πεδάεη κε κία
ψζεζε πξνο ηα εκπξφο ζε έλα ρψξν πιάηνπο 50εθ. Οινθιεξψλεη ην άικα ηνπ κε
πξνζγείσζε ζε έλα δηακνξθσκέλν ρψξν ν νπνίνο είλαη απφ πξηλ δηαβαζκηζκέλνο κε
θψλνπο ή ζηεθάληα.
Ο ρψξνο 1 δίλεη 1 βαζκφ, ν ρψξνο 2 δίλεη 2 βαζκνχο θ.ν.θ.
Βαθμολογία
Κάζε κέινο νκάδαο ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα θαη φιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ θαηαγξάθνληαη.
Ζ θαιιίηεξε απφ ηηο ηξεηο πξνζπάζεηεο ηνπ βαζκνινγείηαη γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο ηνπ.
Σν ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ επηδφζεσλ δηακνξθψλεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία
- βαζκνινγεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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3.26 Άλμα Σπιπλούν Μικπήρ Φόπαρ
ύνηομη Πεπιγπαθή: Σξηπινχλ κε πνιχ κηθξή θφξα
σεδιάγπαμμα

Γιαδικαζία
Κάζε κέινο νκάδαο έρεη ηξεηο πξνζπάζεηεο.
Μεηά απφ θφξα κέγηζηνπ κήθνπο 5κ, ν αζιεηήο θάλεη έλα άικα ηξηπινχλ (έλα θνπηζφ, έλα
βήκα θαη έλα άικα κε πξνζγείσζε κε ηα δπν πφδηα). Ζ κέηξεζε γίλεηαη απφ ην ζεκείν
πξνζγείσζεο (θηέξλεο) πνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν απνγείσζεο κε ηαηλία κέηξεζεο
ε νπνία είλαη μεδηπισκέλε δίπια θαη θαηά κήθνο ηνπ ρψξνπ πξνζγείσζεο.
Βαθμολογία
Ζ θαιιίηεξε πξνζπάζεηα ελφο αζιεηή βαζκνινγείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην ζχλνιν ηεο
νκάδαο.
Βοηθοί
Γηα ην αγψληζκα απηφ απαηηείηαη έλαο βνεζφο γηα θάζε νκάδα. Σν πξφζσπν απηφ ζα έρεη
λα:
- ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία (θνπηζφ, βήκα, άικα, πξνζγείσζε κε ηα δπν
πφδηα)
- θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα
- θαηαγξάθεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάξηα αγσλίζκαηνο
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4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΓΧΝΑ
4.1 ύζηημα Βαθμολόγηζηρ
Σν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηνπ «ηίβνο γηα Παηδηά» είλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν θαη δελ
απαηηεί θνκπηνχηεξ ή θάπνηα εμεηδηθεπκέλε γλψζε φζν αθνξά θαλνληζκνχο ζηίβνπ. Γηα
αγψλα 9 νκάδσλ ρξεηάδεηαη κφλν έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεη ηε βαζκνινγία.
Σα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά απιά θαη κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη κφιηο δπν ιεπηά
κεηά ην πέξαο ηνπ ηειεπηαίνπ αγσλίζκαηνο. Γελ είλαη απαξαίηεηνο πίλαθαο
απνηειεζκάησλ.
Πεξηιεπηηθά, ε βαζκνιφγεζε βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο νδεγίεο:
 Ζ κέγηζηε βαζκνιφγεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζε κηά ειηθηαθή θαηεγνξία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζπκκεηέρνπλ 9 νκάδεο, ε
θαιιίηεξε ζε έλα αγψληζκα ζα πάξεη 9 βαζκνχο, ε δεχηεξε 8 βαζκνχο, ε ηξίηε 7
βαζκνχο θ.ν.θ., κέρξη ηελ ηειεπηαία πνπ ζα ιάβεη 1 βαζκφ.
 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο αγσλίζκαηνο, ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα
κεηαθέξεηαη θαη θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ.
 Αλ δπν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζε έλα αγψληζκα, ηφηε
φιεο νη νκάδεο παίξλνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηε ζέζε.
Ζ επφκελε νκάδα θαηαηάζζεηαη ζηε ζέζε αληίζηνηρα κε ηηο νκάδεο πνπ ηελ
μεπεξλνχλ θαη βαζκνινγείηαη αλάινγα.
 Ζ ληθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζην
ηέινο φισλ ησλ αγσληζκάησλ.
4.2 Βαθμολογία Γπομικών Αγυνιζμάηυν
ηα δξνκηθά αγσλίζκαηα ν ρξφλνο αληηζηνηρεί ζην θαηαγεγξακκέλν απνηέιεζκα.
ηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ησλ 11/12 εηψλ, ν ρξφλνο θαηαγξάθεηαη θαη ζπλαζξνίδεηαη γηα ην
απνηέιεζκα ηεο νκάδαο.
4.3 Βαθμολογία Αλμάηυν και Ρίτευν
ηα άικαηα θαη ηηο ξίςεηο θάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα αγσληζηεί ζε φια ηα αγσλίζκαηα κε
ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ πξνζπαζεηψλ. Σν ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ θαιιίηεξσλ επηδφζεσλ
είλαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο νκάδαο ζε θάζε αγψληζκα μερσξηζηά. Ζ θαηαγξαθή θαη ε
βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζηηο θάξηεο αγψλα.
4.4 Μέηπηζη ζηα Άλμαηα και ηιρ Ρίτειρ
ην πξφγξακκα «ηίβνο γηα Παηδηά» ε δηαδηθαζία κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
(απεπζείαο κε θαηαγξαθή απφ κεηξνηαηλία μεδηπισκέλε ζην έδαθνο) είλαη ε ίδηα θαη γηα
ηηο ηξεηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Ζ κέηξεζε κεηξηέηαη πάληνηε ζε 90ν (νξζή γσλία) απφ ηε
γξακκή ξίςεο πξνο ην ζεκείν φπνπ ην ξηπηηθφ αληηθείκελν (ηαηξηθή κπάια ή δίζθνο)
πξνζγεηψλεηαη. Όηαλ έλα αληηθείκελν πξνζγεηψλεηαη αλάκεζα ζε δπν ηνκείο κέηξεζεο,
ηφηε ζηνλ αζιεηή πηζηψλεηαη ε θαιιίηεξε ξίςε θαηά πεξίπησζε.
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4.5 Σελική Καηάηαξη
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κία γξήγνξε θαηαρψξεζε θαη ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο πίλαθαο απνηειεζκάησλ. Απηφο ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ κπνξεί λα
είλαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη λα κπνξεί λα απεηθνλίδεη ηε βαζκνινγία φισλ ησλ
νκάδσλ ζε φια ηα αγσλίζκαηα.
Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο αγσλίζκαηνο, νη θάξηεο ηνπ αγσλίζκαηνο απφ θάζε
ζηαζκφ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο βνεζνχο αγσλίζκαηνο θαη ππνβάιινληαη πξνο ην βνεζφ
ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ νκάδσλ.
Μφιηο φιεο νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ έλα αγψληζκα θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα
κεηαθεξζνχλ ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζε απηφ ην αγψληζκα
νξίδεηαη επαθξηβψο. Οη βαζκνινγίεο ηφηε απεηθνλίδνληαη κε μεθάζαξν θαη επαλάγλσζην
ηξφπν.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ αγσληζκάησλ, ζπλαζξνίδεηαη κφλν ε ηειηθή βαζκνινγία
θάζε νκάδαο αληηθαηνπηξίδνληαο ηε ζπλνιηθή θαηάηαμε κηάο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηηο
επηκέξνπο βαζκνινγίεο πνπ ζπγθέληξσζε. Νηθήηξηα θπζηθά είλαη ε νκάδα πνπ
ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία.
Απηή ε αλνηρηή θαηαγξαθή θαη ν ππνινγηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη κία δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο δίθαηε θαη θαλεξή γηα ηνλ θαζέλα. Όζνη εκπιέθνληαη κπνξνχλ αλά πάζα
ζηηγκή λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ εμέιημε θαη πξφνδν ησλ νκάδσλ παξαθνινπζψληαο ηηο
ηξέρνπζεο βαζκνινγίεο ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ζηε δηάξθεηα φινπ ηνπ αγψλα. Σα
απνηειέζκαηα πνπ δηαξθψο πξνβάιινληαη θαη κεηαβάιινληαη είλαη ην θιεηδί πνπ ζπληεξεί
ζηα παηδηά ην ζπλαγσληζκφ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ζε πςειά επίπεδα.
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5 ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ
5.1 Πποεηοιμαζία
Οη παξαθάησ νξγαλσηηθέο ππνδείμεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ
νξγαλψλνληαη αγψλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηίβνο γηα Παηδηά» έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
ε νκαιή θαη απξνβιεκάηηζηε δηεμαγσγή ησλ:
 Όινο ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζην πιεζηέζηεξν
ζεκείν απ’ φπνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί.
 Θα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη 4 – 6 άλζξσπνη νη νπνίνη λα γλσξίδνπλ θαη λα έρνπλ
εκπεδψζεη ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο. Έλαο Δπηθεθαιήο Οξγαλσηήο επηβιέπεη θαη
ειέγρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ.
 Απηνί νη 6 – 8 άλζξσπνη ζα πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηα επηιεγκέλα
αγσλίζκαηα (πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηα δξνκηθά αγσλίζκαηα).
 Έλα πιάλν ηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζεο ρξεηάδεηαη λα ζρεδηαζηεί ψζηε λα επηηεπρζεί
ν θαιιίηεξνο ζπληνληζκφο.
 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, έλα ζεξκφ θαισζφξηζκα
πξέπεη λα δνζεί ζε φια ηα παηδηά φπσο απηά έξρνληαη. Μεηά ηε ζχληνκε εηζαγσγή
ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, νξγαλψλεηαη κία θνηλή
πξνζέξκαλζε γηα 10 ιεπηά ην πνιχ, θαηά πξνηίκεζε κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο.
 Μεηά ηελ πξνζέξκαλζε νη νκάδεο ζρεκαηίδνληαη. Σα παηδηά θαηαλέκνληαη ζηνπο
δηάθνξνπο ζηαζκνχο θαη ζηνλ θάζε ζηαζκφ δίλνληαη ζχληνκεο νδεγίεο σο πξνο ηε
δηεμαγσγή ηεο πξψηεο άζθεζεο.
5.2 Γηλώζειρ και Πινάκια Αγυνιζμάηυν
5.2.1 Ένηςπα Γηλώζευν Ομάδυν
Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα κία πξνεγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ νκάδσλ είλαη
ζεκαληηθή. Σα αγσλίζκαηα είλαη επηιεγκέλα ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνεγγξαθψλ.
Με ηελ άθημε ησλ νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, νη θάξηεο ησλ νκάδσλ κε ηηο ιίζηεο ησλ
νλνκάησλ παξαδίδνληαη ζηνπο βνεζνχο γηα λα κπνξέζνπλ νη ηειεπηαίνη λα
βαζκνινγήζνπλ.
5.2.2 Ένηςπα Αγυνίζμαηορ
Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ, πξνηείλνληαη θάπνηα έηνηκα έληππα.
Απηά κπνξνχλ λα θσηνηππεζνχλ θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο νξγαλσηέο.
Α) Έληππν Γξνκηθνχ Αγσλίζκαηνο (Σαρχηεηα / Αληνρή)
ΓΡΟΜΗΚΑ ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
Υπώμα/Ομάδα : ……………..
ΟΜΑΓΑ

Σασύηηηερ/Δμπόδια

Ζλικία : …………………
Σασύηηηερ/λάλομ

«Φόπμοςλα 1»
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Μέρξη 4 νκάδεο ην αλψηεξν κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζε απηφ ην έληππν. Κάησ απφ ηελ
επηθεθαιίδα «Αξηζκφο» θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ, ππνδεηθλχνληαο ηνλ αξηζκφ
ησλ δηαδξφκσλ ηνπ ζηίβνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
πζηήλεηαη ε επηινγή μερσξηζηψλ ρξσκάησλ γηα ηα λνχκεξα θάζε νκάδαο ψζηε λα
πξνζδηνξίδνληαη εχθνια ηα κέιε ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο. Σν ρξψκα θάζε νκάδαο
θαηαγξάθεηαη ζην έληππν αγσλίζκαηνο θαη ππνδεηθλχεηαη επίζεο ζηνλ πίλαθα
απνηειεζκάησλ.
Σα δξνκηθά αγσλίζκαηα επίζεο ζην έληππν αγσληζκάησλ θαηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά
ηέιεζεο ησλ.
Γηα δξνκηθά αγσλίζκαηα αληνρήο, ην ρξψκα, δηαθνξεηηθφ γηα θάζε νκάδα, απνηειεί
ζεκαληηθή θαζνδήγεζε.
Σν απνηέιεζκα θάζε νκάδαο κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ κφιηο
νινθιεξσζεί ην αγψληζκα.
Β) Έληππν Αικάησλ Ρηπηηθψλ Αγσληζκάησλ
ΑΛΜΑΣΑ / ΡΗΠΣΗΚΑ ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ
Υπώμα/Ομάδα : ……………..
Όνομα

Ζλικία : …………………
1η Πποζπάθεια

2η Πποζπάθεια

Καλλίηεπη
επίδοζη

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ύνολο Ομάδαρ :

Σα έληππα θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο αγσληζκάησλ είλαη ηδαληθά. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ηα παξαθάησ.
Θα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη επηδφζεηο ζηα έληππα θαη επίζεο θαη ην ρξψκα θάζε
νκάδαο θαη ην αγψληζκα πνπ δηεμάγεηαη ζα έρνπλ θαη απηά θαηαγξαθεί ζην έληππν. Θα
αλαθέξεηαη επίζεο ζην έληππν ε θαιιίηεξε επίδνζε θαη ε βαζκνινγία πνπ επεηεχρζε απφ
ηελ νκάδα. (ζχλνιν ή αηνκηθφ απνηέιεζκα).
Ζ επηθεθαιίδα “Ζιηθία” ζεκαίλεη ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ηεο νκάδαο πνπ εθείλε ηε
ζηηγκή αγσλίδεηαη. Θα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε δηαθφξσλ ειηθηαθψλ
θαηεγνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο.
Οη επηθεθαιίδεο «1ε Πξνζπάζεηα» θαη «2ε Πξνζπάζεηα» αλαθέξνληαη θπζηθά ζηελ πξψηε
θαη δεχηεξε πξνζπάζεηα ζε κηά δνζείζα άζθεζε. Γελ είλαη απαξαίηεην νη δπν πξνζπάζεηεο
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λα γίλνληαη ε κία ακέζσο κεηά ηελ άιιε. Ζ θαιιίηεξε επίδνζε θαηαγξάθεηαη ζηελ
ηειεπηαία ζηήιε θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα «Καιιίηεξε Δπίδνζε».
Σέινο, ην ζχλνιν ησλ θαιιίηεξσλ επηδφζεσλ θάζε κέινπο νκάδαο θαηαρσξείηαη δίπια απφ
ηελ επηθεθαιίδα «χλνιν Οκάδαο».

Κφθθηλνη

Απνηέιεζκα
Βαζκνί

Κίηξηλνη

Απνηέιεζκα
Βαζκνί

Πξάζηλνη

Απνηέιεζκα
Βαζκνί

Μπιε

Απνηέιεζκα
Βαζκνί

Πνξηνθαιί Απνηέιεζκα
Βαζκνί
Άζπξνη

Απνηέιεζκα
Βαζκνί

Καθέ

Απνηέιεζκα
Βαζκνί

Βηνιεηί

Απνηέιεζκα
Βαζκνί
Απνηέιεζκα
Βαζκνί
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Καηάηαμε

Βαζκνί

Πεξηζηξνθηθή Ρίςε

Ρίςε πξνο ηα πίζσ

Ρίςε Γνλάηηζεο

Αθφληην

ηφρνο

Σξέμηκν θάιαο

Άικαηα ρσξίο θφξα

ηαπξσηά Άικαηα

Άικαηα κε ζθνηλάθη

Δπί Κνληψ

Αληνρή

Φφξκνπια 1

ιάινκ

Δκπφδηα

5.3 Πίνακαρ Αποηελεζμάηυν
Όπσο ζα ζπλέβαηλε θαη ζε κεγάινπο αγψλεο έλαο πίλαθαο απνηειεζκάησλ θξίλεηαη
απαξαίηεηνο. Θα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα
παξακέλεη νξαηφο ζε φινπο. Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ «εξγαιείν»
γηα λα θξαηήζεηο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζε πςειφ επίπεδν. Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ
ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλέρεηα θαη λα έρεη ηα απνηειέζκαηα δηαζέζηκα πνιχ γξήγνξα
ζην ηέινο θάζε αγσλίζκαηνο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα ππφδεηγκα ηέηνηνπ πίλαθα.

5.4 Πποζδιοπιζμόρ Ομάδυν / Γιαμόπθυζη Δγκαηάζηαζηρ
 Ζ αλαγλψξηζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νκάδσλ είλαη ζεκαληηθά. Οη νκάδεο
κπνξνχλ λα θνξνχλ ρξσκαηηζηά γηιέθα πξνπφλεζεο ή θνκκάηηα πθαζκάηηλα σο
πεξηβξαρηφληα νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ. Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ βνεζνχλ λα
μερσξίδνπλ νη νκάδεο βειηηψλνπλ ηε δηνξγάλσζε θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή
βνήζεηα γηα ηνπο νξγαλσηέο.
 Ζ δηακφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε δηνξγάλσζε.
Σα φξηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεκεησκέλα μεθάζαξα. Κάζε
ζηαζκφο αγσλίζκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη νξηνζεηεκέλνο (κε θψλνπο, πιαζηηθά
κπνπθάιηα θιπ). Λακβάλνληαο θάπνηα πξνιεπηηθά κέηξα είλαη απαξαίηεην λα
δηαθπιάμνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ αγψλσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ αγσληδνκέλσλ
φζν θαη ησλ ζεαηψλ.
5.5 Οπγανυηικό Πποζυπικό και Βοηθοί
Όπσο ζε θάζε δηνξγάλσζε έηζη θαη ζην πξφγξακκα «ηίβνο γηα Παηδηά» είλαη απαξαίηεηνο
έλαο κεραληζκφο απφ θξηηέο θαη βνεζνχο νη νπνίνη ζα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα αγσλίζκαηα
δηεμάγνληαη κε ζσζηέο δηαδηθαζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαζελφο απφ απηά.
Δληνχηνηο, πέξαλ ηνπ ξφινπ ηνπο σο κέξνο ηεο δηνξγάλσζεο, νη βνεζνί ζα πξέπεη λα
παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηα παηδηά θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ππνθηλεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αγψλα. Κάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απνζθνπεί ζην λα θάλεη ηνλ αγψλα επράξηζην γηα
ηα παηδηά.
Απηή ε πξφηππε πξνζέγγηζε ππνδειψλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζψκαηνο νξγαλσηψλ
εμεηδηθεπκέλσλ ζε ηέηνηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο:
 Σνλ «Οξγαλσηή ηεο Γηνξγάλσζεο»: έρεη ηελ γεληθή επηζθφπεζε θαη εκπιέθεηαη
ζηε δηνξγάλσζε σο ν θχξηνο εθθξαζηήο ηεο επηθνηλσλίαο θαη απηφο πνπ ιχλεη
πξνβιήκαηα. Απηφο επίζεο αλαθνηλψλεη ηηο αιιαγέο ησλ ζηαζκψλ ηνπ αγψλα.
 Σνλ «Δπηθεθαιήο ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ»: ιεηηνπξγεί σο ν γεληθφο
γξακκαηέαο, ειέγρνληαο ηα έληππα, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηνπο
βνεζνχο θαη πξνεηνηκάδνληαο ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ.
 Σνλ «Αθέηε» θαη δπν «Υξνλνκέηξεο»: απηνί είλαη απαξαίηεηνη γηα ηα Γξνκηθά
Αγσλίζκαηα. Αθφκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
απεγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ.
 Σνπο «Βνεζνχο»: Απηνί κπνξεί λα είλαη έλαο ή δπν θαη ρξεηάδνληαη λα
επηηεξνχλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ηελ ηάμε ζην ρψξν θαζψο θαη ηελ
αζθάιεηα.
5.6 Δπίζημη Ανακοίνυζη Αποηελεζμάηυν
Ζ ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ είλαη έλα απφιπην «ΠΡΔΠΔΗ» γηα θάζε δηνξγάλσζε «ηίβνο
γηα Παηδηά».
Γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ αγψλα, ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα
αλαθνηλψλνληαη εληφο ησλ επνκέλσλ δπν ιεπηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ
αγσλίζκαηνο. Κάζε νκάδα θαη θάζε παηδί ζα πξέπεη λα θχγεη απφ ηνπο αγψλεο γλσξίδνληαο
ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη πφζν ε πξνζσπηθή ηνπ πξνζπάζεηα ζπλέβαιιε ζε
απηφ ην απνηέιεζκα.
Κάζε ζπκκεηέρνλ παηδί πξέπεη λα πάξεη έλα δίπισκα σο αληακνηβή.
Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη επίζεο ε θαιιίηεξε επθαηξία γηα λα
επραξηζηήζνπκε ηνπο βνεζνχο δεκφζηα θαη κε επίζεκν ηξφπν.
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6. ΔΝΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΔ
6.1 Καηάλογορ εξοπλιζμού (9 ομάδερ)
Αγώνιζμα
ΓΡΟΜΟΗ
Σαρχηεηεο / Δκπφδηα – Πήγαηλε
έια
Σαρχηεηεο / Δκπφδηα – ηξνθέο
Φφξκνπια
Σαρχηεηεο / ιάινκ – Πήγαηλε
έια
ηξνθέο Φφξκνπια –
θπηαινδξνκία Σαρχηεηαο
Φφξκνπια 1

Δξοπλιζμόρ
3 ρξνλφκεηξα, 12 εκπφδηα, 6 θνληάξηα (θνληάξηα ηνπ
θφξλεξ), 3 καιαθέο ζθπηάιεο δαθηπιίδηα
3 ρξνλφκεηξα, 6 θνληάξηα κε ζεκαίεο, 6 θψλνπο, 6
εκπφδηα, 1 κεηξνηαηλία
12 θνληάξηα ζιάινκ (επηπιένλ ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο
ηαρχηεηεο θαη ηα εκπφδηα)
3 ρξνλφκεηξα, 6 θνληάξηα κε ζεκαίεο, 6 θψλνη

9 εκπφδηα, 12 θνληάξηα ζιάινκ, 3 ζηξψκαηα, 3
ρξνλφκεηξα, 30 ζεκάδηα/θψλνπο, 3 καιαθέο ζθπηάιεο
δαθηπιίδηα
Γξφκνο κε Δκπφδηα
3 ρξνλφκεηξα, 6 θνληάξηα κε ζεκαίεο, 6 θψλνη, 12
εκπφδηα, 1 κεηξνηαηλία
Γξφκνο Αληνρήο 8 ιεπηψλ
9 θνληάξηα ηνπ θφξλεξ, 20 θάξηεο γηα θάζε παηδί, 1
κεηξνηαηλία
Γξφκνο Αληνρήο 1000κ
10 θψλνη, 2 θνληάξηα κε ζεκαίεο, 2 ρξνλφκεηξα,
θάξηεο αγσλίζκαηνο, 1 κεηξνηαηλία
Γξφκνο Αληνρήο απμαλφκελνπ 10 θψλνη, 2 θνληάξηα κε ζεκαίεο, ηνλ πίλαθα
ξπζκνχ
ηαρχηεηαο, 1 ρξνλφκεηξν, 1 κεηξνηαηλία
ΑΛΜΑΣΑ
Άικαηα κε θνληάξη
2 θνληάξηα, 6 ζηξψκαηα γπκλαζηηθήο, 1 κεηξνηαηλία, 1
θψλν ππφδεημεο γξακκήο αθεηεξίαο
Άικα ζε Ύςνο/Μήθνο κε
1 ππεξπεδήζηκν εκπφδην (max 1κ χςνο), 1 ζθάκκα
θνληάξη
(επηπξφζζεηα ζε απηφ γηα ηα άικαηα κε θνληάξη)
Άικαηα κε ζθνηλάθη
1 ζθνηλάθη, 1 ρξνλφκεηξν
Άικαηα βαηξάρνπ
1 κεηξνηαηλία (30κ), 1 καξθαδφξν, 1 ζεκάδη/θψλν
ηαπξσηά άικαηα
1 ηάπεηα ζε ζρήκα ζηαπξνχ, 1 ρξνλφκεηξν
Σξέμηκν «ζθάιαο»
1 ζθάια, 1 ρξνλφκεηξν, 2 θψλνη
Σξηπινχλ κηθξήο θφξαο
1 κεηξνηαηλία, 2 θψλνη, 1 θάξηα αγσλίζκαηνο
Μήθνο κηθξήο θφξαο
1 κεηξνηαηλία, 2 θψλνη, 1 θάξηα αγσλίζκαηνο
Άικα ζε Μήθνο κε
8 θψλνη, 3 ζηεθάληα
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο
ΡΗΦΔΗ
Ρίςε ηφρνπ
2 ζηπινβάηεο (ή ηέξκα πνδνζθαίξνπ), 1 πήρπο ή ζθνηλί
(2,5κ χςνο), 2 κπάιεο Vortex
Ρίςε Αθνληίνπ κηθξψλ παηδηψλ
2 καιαθά αθφληηα (2 TURBOJAV) , 1 κεηξνηαηλία
(30κ), 1 θψλν γηα θάζε κέηξν
Ρίςε παηδηθνχ Αθνληίνπ
8 θψλνη, 1 κεηξνηαηλία (30κ), 2 θαηάιιεια αθφληηα
Ρίςε απφ γνλάηηζε
2 ηαηξηθέο κπάιεο (1 θηιφ), 1 κεηξνηαηλία (20κ), 1
ζηξψκα γπκλαζηηθήο, 1 θψλν γηα θάζε κέηξν
Ρίςε πξνο ηα πίζσ επάλσ απφ ην 2 κπάιεο ξίςεο, 2 ζηπινβάηεο (ή ηέξκα πνδνζθαίξνπ),
θεθάιη
ζεκάδηα, 1 θψλν γηα θάζε κέηξν
Πεξηζηξνθηθή Ρίςε
2 δίζθνη (ludidiscs), 8 θψλνη, 1 κεηξνηαηλία (30κ)
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Ρίςε παηδηθνχ Γίζθνπ
2 κπάιεο Vortex, 1 ζθνηλί, 2 θνληάξηα, 1 ζθάκκα
ΥΧΡΟ ΑΝΑΠΑΤΖ:
ρφιηα:
Όινη νη ζηαζκνί πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλνη ψζηε λα είλαη μεθάζαξε ε δηαδνρηθή ζεηξά
ησλ αγσληζκάησλ. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλαο ελήιηθαο ζπλνδφο ζε θάζε νκάδα κε φιεο
ηηο θάξηεο αγσληζκάησλ θαζψο θαη κε ην ζρέδην ησλ ζηαζκψλ.

6.2 Οπγάνυζη ηυν ηαθμών Αγυνιζμάηυν
60μ

ΥΧΡΟ ΡΗΦΔΧΝ

ΥΧΡΟ
ΑΛΜΑΣΧΝ
15Μ/30Μ

40μ

ΥΧΡΟ ΣΡΔΞΗΜΑΣΟ
45Μ/10Μ

Παπάδειγμα διάηαξηρ-οπγάνυζηρ ηυν ηαθμών Αγυνιζμάηυν
Κάζε Γηνξγαλσηήο Αγψλσλ ζα απνθαζίζεη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κίαο δηνξγάλσζεο θαη
ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ θαη αλαιχζεη φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο
παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζε κηά ηέηνηα απφθαζε. Ζ αζθάιεηα θαη ε εχθνιε
κεηαθίλεζε ησλ νκάδσλ ησλ παηδηψλ είλαη νη απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ
νξγάλσζε ησλ ζηαζκψλ ησλ αγσληζκάησλ.
Θα πξέπεη ηέινο λα ιεθζεί ππφςε ε νξηνζέηεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ (ηξεμίκαηνο,
αικάησλ, ξίςεσλ) κε ηζηνχο θαη ζεκαίεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δχλεηαη ζηελ
αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄ φςε φια ηα
δπλαηά κέηξα αζθαιείαο.
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6.3 Ένηςπα
Αγώναρ Γπόμος Ανηοσήρ 8 λεπηών (Καηάηαξη)
Οκάδα / Υξψκα

Βαζκνί
(1 γηα θάζε κπάια)

Θέζε

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Λίζηα Ομάδαρ
Ομάδα:

Υπώμα:
Όνομα

Δπίθεηο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Κάπηα αγυνίζμαηορ για Σασύηηηερ, Άλμαηα και Ριπηικά αγυνίζμαηα – 11/12 εηών
Ομάδερ:
Γκποςπ
Α
Α
Α
Α
Α

Πποζπάθεια 1

Πποζπάθεια 2

Πποζπάθεια 3

Καλλίηεπη επίδοζη

ύνολο Α
Β
Β
Β
Β
Β
ύνολο Β
εκ.:
Αλ ηα παηδηά ειηθίαο 11 θαη 12 εηψλ έρνπλ ήδε δνθηκάζεη ηα είδε ησλ αγσληζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο, ν αγψλαο κεηαμχ ησλ αληηπάισλ ζηα αγσλίζκαηα γηα
απηή ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ζα πξέπεη λα αιιάμεη.
Ζ ειηθηαθή θαηεγνξία πνπ αγσλίδεηαη ζε θάζε ζηαζκφ αγσληζκάησλ απνηειείηαη απφ 2
θαη κηζή νκάδα φπσο αθνινχζσο:
6 νκάδεο: ΑΒ ΓΓ ΔΕ
Α1 κε Β1, Α2 κε Β2 θιπ
9 νκάδεο: ΑΒΓ ΓΔΣ ΕΖΘ Α1 κε Β1, Α2 κε Γ1, Β2 κε Γ2 θιπ
Σα επηκέξνπο απνηειέζκαηα αλαξηψληαη ζην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα.
Όζν αθνξά ηε θπηαινδξνκία θαη ηα αηνκηθά δξνκηθά αγσλίζκαηα, νη νκάδεο
παξακέλνπλ καδί.

47

Πίνακαρ αποηελεζμάηυν: Αγυνίζμαηα για 11 – 12 εηών
Α
1

Α
2

Α
3

Α
4

Α
5

Α
6

Α
7

Α
8

Α
9

Α
10

ύνολο Θέζη

Ομάδερ
Α1
Α2
ύνολο Α
Β1
Β2
ύνολο Β
Γ1
Γ2
ύνολο Γ
Γ1
Γ2
ύνολο Γ
Δ1
Δ2
ύνολο Δ
Σ1
Σ2
ύνολο Σ
Ε1
Ε2
ύνολο Ε
Ζ1
Ζ2
ύνολο Ζ
Θ1
Θ2
ύνολο Θ
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Αγώναρ Γπόμος Ανηοσήρ Αςξανόμενος Ρςθμού και Αγώναρ Ανηοσήρ 1000μ
Ομάδερ

Αποηελέζμαηα 1000μ

Αποηελέζμαηα Γπόμος
Αςξανόμενος Ρςθμού

1
2
3
4
5
6
7
8
9
σημαηιζμοί ομάδυν με αποηελέζμαηα αηομικών αγυνιζμάηυν
Αγώνιζμα/
ΟΜΑΓΔ/
Γκποςπ
Δπίθεηο
Α
Α
Α
Α
Α

Όνομα

ΥΡΧΜΑΣΑ
Δπίδοζη/Αγώνιζμα

ύνολο Α
Β
Β
Β
Β
Β
ύνολο Β
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6.4 Λίζηα Πποζυπικού Γιοπγάνυζηρ (9 Ομάδερ)
Λειηοςπγία/Αγώνιζμα

Ανά ηαθμό

ύνολο

πληνληζηήο

1

1

Βνεζφο αλά νκάδα

1

9/6

Δθθσλεηήο

1

1

1ή2

1ή2

2/3

2/3

Αθέηεο

1

1

1ν Ρηπηηθφ Αγψληζκα

2

2

2ν Ρηπηηθφ Αγψληζκα

2

2

3ν Ρηπηηθφ Αγψληζκα

2

2

1ν Αικαηηθφ Αγψληζκα

1

1

2ν Αικαηηθφ Αγψληζκα

1

1

3ν Αικαηηθφ Αγψληζκα

1

1

Βνεζφο Πίλαθα
Απνηειεζκάησλ
Υξνλνκέηξεο

(Γξφκνη Αληνρήο)

*

χλνιν
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* Οη Κξηηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιινχο ξφινπο ζε φιε ηε δηνξγάλσζε.
* Αζιεηέο ή γνλείο κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ρξήζηκνη σο ελήιηθεο ζπλνδνί.
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 1
Πεπιζηποθέρ ζηοςρ αγώνερ ηίβος για Παιδιά
Παξάδεηγκα πηλάθσλ αγψλα δηνξγάλσζεο
Οπγάνυζη μιάρ ζςνάνηηζηρ: 6 ομάδερ ηυν 10 αθληηών ηλικίαρ 11 και 12 εηών πος
παίπνοςν μέπορ ζε αγώνα 7 αγυνιζμάηυν
Οκάδα Γθξνππ 1ν
αγψληζκα
Σαρχηεηα
Α
Α1
θπηάιε
Σαρχηεηα
Α2
θπηάιε
Σαρχηεηα
Β
Β1
θπηάιε
Σαρχηεηα
Β2
θπηάιε
Αθφληην
Γ
Γ1
Γ2
Γ

Γ1
Γ2

Δ

Δ1
Δ2

Σ

Σ1
Σ2

Ηαηξηθή
κπάια
Αθφληην
Ηαηξηθή
κπάια
Δπί
Κνληψ
Σξηπινχλ
Δπί
Κνληψ
Σξηπινχλ

2ν
3ν
4ν
αγψληζκα αγψληζκα αγψληζκα
Ηαηξηθή
Δκπφδηα Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Δκπφδηα
Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Δκπφδηα Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Δκπφδηα
Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Δπί
Σξηπινχλ
κπάια
Κνληψ
Δπί
Αθφληην
Σξηπινχλ
Κνληψ
Ηαηξηθή
Δπί
Σξηπινχλ
κπάια
Κνληψ
Δπί
Αθφληην
Σξηπινχλ
Κνληψ
Σξηπινχλ Σαρχηεηα
Δκπφδηα
θπηάιε
Δπί
Σαρχηεηα
Δκπφδηα
Κνληψ
θπηάιε
Σξηπινχλ Σαρχηεηα
Δκπφδηα
θπηάιε
Δπί
Σαρχηεηα
Δκπφδηα
Κνληψ
θπηάιε

5ν
6ν
αγψληζκα αγψληζκα
Δπί
Σξηπινχλ
Κνληψ
Δπί
Σξηπινχλ
Κνληψ
Δπί
Σξηπινχλ
Κνληψ
Δπί
Σξηπινχλ
Κνληψ
Σαρχηεηα
Δκπφδηα
θπηάιε
Σαρχηεηα
Δκπφδηα
θπηάιε
Σαρχηεηα
Δκπφδηα
θπηάιε
Σαρχηεηα
Δκπφδηα
θπηάιε
Ηαηξηθή
Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Αθφληην
κπάια
Ηαηξηθή
Αθφληην
κπάια

7ν
αγψληζκα
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
Αληνρή
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Πίνακαρ Πεπιζηποθών για 5 Ομάδερ – 7/8 & 9/10 εηών (Παπάδειγμα)
Ομάδερ Αγψληζκα Αγψληζκα Αγψληζκα Αγψληζκα Αγψληζκα Αγψληζκα Αγψληζκα
10΄
10΄
10΄
10΄
10΄
10΄
10΄
Οκάδα Φφξκνπια Σαρχηεηα
Ηαηξηθή
ηαπξσηά
Αθφληην
Κνληάξη
Αληνρή
1
1
Δκπφδηα
κπάια
Άικαηα
Οκάδα Φφξκνπια Σαρχηεηα
Ηαηξηθή
ηαπξσηά
Αθφληην
Κνληάξη
Αληνρή
2
1
Δκπφδηα
κπάια
Άικαηα
Οκάδα ηαπξσηά
Φφξκνπια
Ηαηξηθή
Κνληάξη
Σαρχηεηα
Αθφληην
Αληνρή
3
Άικαηα
1
κπάια
Οκάδα
ηαπξσηά Φφξκνπια
Ηαηξηθή
Κνληάξη
Δκπφδηα
Αθφληην
Αληνρή
4
Άικαηα
1
κπάια
Οκάδα
Ηαηξηθή
ηαπξσηά
Φφξκνπια Σαρχηεηα
Αθφληην
Κνληάξη
Αληνρή
5
κπάια
Άικαηα
1
Δκπφδηα

Πίνακαρ για 6 Ομάδερ – 7/8 & 9/10 (παπάδειγμα πίνακα διοπγάνυζηρ)
Πεπιζηποθή 6 ομάδυν
Αγψλαο κε 6 νκάδεο απνηεινχκελεο απφ 10 αζιεηέο
Υξνλνκέηξεζε
νκάδα

10΄

20΄

30΄

40΄

50΄

60΄

70΄

1

Γξφκνο
1

Γξφκνο
2

ηαπξσηά
άικαηα

Κνληάξη

Ηαηξηθή
κπάια

Ρίςε
κπάιαο
Vortex

αληνρή

2

Γξφκνο
1

Γξφκνο
2

Κνληάξη

ηαπξσηά
άικαηα

Ρίςε
κπάιαο
Vortex

Ηαηξηθή
κπάια

αληνρή

3

ηαπξσηά
άικαηα

Κνληάξη

Ηαηξηθή
κπάια

Ρίςε
κπάιαο
Vortex

Γξφκνο
1

Γξφκνο 2

αληνρή

4

Κνληάξη

ηαπξσηά
άικαηα

Ρίςε
κπάιαο
Vortex

Ηαηξηθή
κπάια

Γξφκνο
1

Γξφκνο 2

αληνρή

5

Ηαηξηθή
κπάια

Ρίςε
κπάιαο
Vortex

Γξφκνο
1

Γξφκνο
2

ηαπξσηά
άικαηα

Κνληάξη

αληνρή

6

Ρίςε
κπάιαο
Vortex

Ηαηξηθή
κπάια

Γξφκνο
1

Γξφκνο
2

Κνληάξη

ηαπξσηά
άικαηα

αληνρή
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Πεπιζηποθή ζηαθμών αγυνιζμάηυν: 9 ομάδερ – 7/8 & 9/10 εηών (παπάδειγμα)
Οκάδα
1

2

3

1ν

2ν

3ν

Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1

Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε

Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε

4
Αθφληην
5

6

7

8

Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε
Σξέμηκν
θάιαο
ηαπξσηά
Άικαηα

9
Κνληάξη

Αθφληην
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
ηαπξσηά
Άικαηα
Κνληάξη
Σξέμηκν
θάιαο

Αθφληην
Κνληάξη
Σξέμηκν
θάιαο
ηαπξσηά
Άικαηα

4ν
Σξέμηκν
θάιαο
ηαπξσηά
Άικαηα
Κνληάξη
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Αθφληην
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε

5ν
ηαπξσηά
Άικαηα
Κνληάξη
Σξέμηκν
θάιαο
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε
Αθφληην
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ

6ν
Κνληάξη
Σξέμηκν
θάιαο
ηαπξσηά
Άικαηα
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε
Αθφληην

7ν
Αθφληην
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε
Σξέμηκν
θάιαο
ηαπξσηά
Άικαηα

8ν

9ν

Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε

Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
Πεξηζηξν
θηθή
Ρίςε

Αθφληην
Ρίςε
Η. κπάιαο
πίζσ
ηαπξσηά
Άικαηα
Κνληάξη

Κνληάξη

Σξέμηκν
θάιαο

Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1

Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1

10ν

Αθφληην
Κνληάξη
Σξέμηκν
θάιαο
ηαπξσηά
Άικαηα
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
Σαρχ/ηα
Φφξκνπια 1
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Σέινο
Σέινο
Σέινο
Σέινο
Σέινο
Σέινο
Σέινο
Σέινο
Σέινο

ΤΝΖΜΜΔΝΟ 2
Αζθάλεια ηυν ζςμμεηεσόνηυν
Ζ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ παξακέλεη ε θχξηα επζχλε ησλ Οξγαλσηψλ ηνπ «ηίβνο
γηα Παηδηά».
Γενικέρ Οδηγίερ
-

αζθαλείρ εγκαηαζηάζειρ

-

όσι επικίνδςνορ εξοπλιζμόρ (πιπηικά ανηικείμενα, κονηάπια)

-

έμπειποι Κπιηέρ

-

ζεβαζμόρ ηηρ οπγανυηικήρ διαδικαζίαρ

Αγωνίσματα
Σαρχηεηεο /
θπηαινδξνκίεο
Δκπφδηα /
θπηαινδξνκίεο
Φφξκνπια 1
Δκπφδηα
8΄, 1000κ, Αληνρή
απμαλφκελνπ ξπζκνχ
Άικαηα ζε ζθάκκα
κήθνπο
Άικαηα
Κνληάξη
Ρίςε Αθνληίνπ
Πεξηζηξνθηθή Ρίςε
Ρίςε Ηαηξηθήο Μπάιαο

Κανόνες Ασυαλείας
Όρη γιηζηεξφ έδαθνο, καιαθέο θνπινχξεο/ζθπηάιεο θαη
ζεκάδηα
Όρη γιηζηεξφ έδαθνο, καιαθέο θνπινχξεο/ζθπηάιεο, ζεκάδηα
θαη ππεξπεδήζηκα εκπφδηα
Μαιαθά ζηξψκαηα γπκλαζηηθήο, αζθαιή ζεκάδηα θαη
εκπφδηα, φρη γιηζηεξφ έδαθνο
Όρη γιηζηεξφ έδαθνο, ππεξπεδήζηκα εκπφδηα, «θαζαξφο»
ρψξνο γχξσ απφ ηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ
Γηάδξνκνη ρσξίο επηθηλδπλφηεηεο, ηα παηδηά πξέπεη λα
ηπγράλνπλ θξνληίδαο
Αλαθάησκα ηεο άκκνπ ζην ζθάκκα, κηθξφο δηάδξνκνο θφξαο,
φρη επηθίλδπλα αληηθείκελα ζηελ άκκν
Μηθξφο δηάδξνκνο θνξάο, εθκάζεζε ηερληθήο ηξηπινχλ, φρη
γιηζηεξφ καιαθφ έδαθνο
Μέρξη 2,5κ κήθνο, φρη επηθίλδπλα θνληάξηα, πξνζγείσζε ζηα
καιαθά π.ρ. ζθάκκα κήθνπο, ειάρηζηε εθκάζεζε ηεο ηερληθήο
Καηάιιειν Αθφληην (φρη επηθίλδπλν), νξγάλσζε ησλ γθξνππ,
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο
Καηάιιεια ξηπηηθά αληηθείκελα, νξγάλσζε ησλ γθξνππ,
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο
Μπάια θαηάιιεινπ βάξνπο, «θαζαξή» πεξηνρή πξνο ηα πίζσ
(γηα απψιεηα ηεο ηζνξξνπίαο)
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 3
Τπόδειγμα Γιπλώμαηορ

55

