
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ :  «Αθλητικζσ γιορτζσ ςχολείων  Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Βοιωτίασ» 
 
Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Αγϊνων (Ο.Ε..Α.Δ ) και το τμιμα Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και 
Σουριςτικισ  Ανάπτυξθσ του Διμου Λιβαδειάσ, 

Ζχοντασ υπόψθ : 
1. Σισ διατάξεισ του ν. 1566/85, αρικμ. 47 και 63 περί « Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ και 

Β/κμιασΕκπ/ςθσ» 
2. Σθν 112843/Γ4/14-10-2005 εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ  όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
3. Σθν υπ’ αρικμ. 5111/20-10-2021 Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ χολικϊν αγϊνων.  
                                                                
                                                                    ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΤΝ 
 
Αγώνα δρόμου ςε ανϊμαλο ζδαφοσ για μακθτζσ και μακιτριεσ Δθμοτικϊν, Γυμναςίων, Γενικϊν 
Λυκείων,  ΕΠΑΛ και ΜΕΑΕ, του Διμου Λιβαδειάσ,ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021,για τα 200 χρόνια από 
τθν ζναρξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821  με κζμα: ¨ΑΓΩΝΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ 1821-

2021¨. 
 
Οργάνωση 

Την αναλαμβάνει η  Ο.Δ.Σ.Α.Γ  Βοιωτίας  

 

Αγωνίσματα 
Αγώνας δρόμοσ ζε ανώμαλο έδαφος  
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Α/Α ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1 9:30 1821 μ ΑΓΟΡΙΩΝ –ΚΟΡΙΣΙΩΝ (ΓΤΜΝΑΙΩΝ) 

2 10:30 1200 μ ΑΓΟΡΙΩΝ –ΚΟΡΙΣΙΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ-ΜΕΑΕ) 

3 11:30 1821 μ ΑΓΟΡΙΩΝ –ΚΟΡΙΣΙΩΝ (ΛΤΚΕΙΩΝ) 

 
Ημερομηνία διεξαγωγήσ: Παραςκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 
Σόποσ διεξαγωγήσ: Πηγζσ Κρφασ 
Ώρα προςζλευςησ και κατάθεςησ δικαιολογητικών: 08:30 ζωσ 09:00 
Ώρα ζναρξησ – λήξησ των αγώνων: 09:30-13:00 
 
 
 
υμμετοχή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                        
YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ  Π&Δ  ΕΚΠ/Η 
ΣΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Σαχ. Δ/νςθ :  Φίλωνοσ 35-39 Διοικθτιριο                                                          
Σαχ. Κϊδικασ  : 32131 Λιβαδειά   
Πλθροφορίεσ : Παπαγεωργίου Λουκία 
Σθλζφωνο : 22613-50393 
email:mail@dipe.voi.sch.gr 
 
 

Λιβαδειά: 22-11-2021 
Αρ.Πρωτ: 10505 
 

ΠΡΟ: ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ    
ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  
 



 Κάθε 6/θζςιο δημοτικό ςχολείο  ςυμμετζχει με τρεισ (3) μακθτζσ και τρεισ (3) 
μακιτριεσ και κάθε 7/θζςιο δημοτικό ςχολείο  ςυμμετζχει με τζςςερισ (4) μακθτζσ 
και τζςςερισ (4) μακιτριεσ το ανϊτερο. 

 Σα Γυμνάςια, Λφκεια, ΕΠΑΛ και ΜΕΑΕ ςυμμετζχουν με ζξι (6) μακθτζσ και ζξι (6) 
μακιτριεσ το ανϊτερο. 

 Οι μακθτζσ που κα αποτελζςουν τισ ομάδεσ επιλζγονται από τον κακθγθτι Φ.Α ςε 
ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ.  

 Αυτοί πρζπει να είναι μακθτζσ Δθμοςίων / Ιδιωτικϊν χολείων και να φοιτοφν 
κανονικά. 

 Επίςθσ να ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 2004,2005,2006(ΛΤΚΕΙΑ), 2007,2008,2009 
(ΓΤΜΝΑΙΑ), 2010,2011 (ΔΗΜΟΣΙΚΑ). 

 Σθν κάκε ςχολικι ομάδα ςυνοδεφει Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ που υπθρετεί ςτο 
ςχολείο και ορίηετε από το Διευκυντι του ςχολείου. ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ των 
Κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου, ο Διευκυντισ μπορεί να ορίςει κακθγθτι 
άλλθσ ειδικότθτασ. 

Σην ευθφνη μεταφοράσ των μαθητών και των μαθητριών προσ και από τουσ αγώνεσ ζχει το 
κάθε χολείο. 
Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ  
Διλωςθ ςυμμετοχισ - ονομαςτικι κατάςταςθ του ςχολείου (επιςυνάπτεται ςε μορφι excel) 
ςυμπλθρϊνεται και αποςτζλλεται ςτα e-mails: 
fysagogi@dide.voi.sch.gr για Γυμνάςια, Λφκεια, ΕΠΑΛ και ΜΕΑΕ 
mail@dipe.voi.sch.gr για Δθμοτικά 
το αργότερο ωσ τθν Δευτζρα 6 Δεκεμβρίου 2021, προκειμζνου να καταρτιςτοφν τα πινάκια 
των αγωνιςμάτων. 
Η πρωτότυπη ονομαςτική κατάςταςη ςυμμετοχήσ,ςφραγιςμζνη και υπογεγραμμζνη από 
τον/την διευθυντή/τρια του ςχολείου θα παραδοθεί από τον ςυνοδό Καθηγητή Φυςικήσ 
Αγωγήσ ςτην γραμματεία τησ διοργάνωςησ κατά την προςζλευςη. 
 
Δικαιολογητικά για την ςυμμετοχή των ομάδων 

 Η ςυμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Κακθγθτι Φυςικισ 
Αγωγισ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι και το φλλογο των 
Διδαςκόντων (πράξθ ςυλλόγου). 

 Όλοι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που κα ςυμμετζχουν πρζπει να ζχουν ενεργό, 
ζγκυρο Α.Δ.Τ.Μ. και να φοιτοφν κανονικά ςτο ςχολείο. 

Κριτζσ Αγώνων 
 Χρζθ Κριτϊν κα  εκτελοφν οι ςυνοδοί κακθγθτζσ Φ.Α. 
 Οι κακθγθτζσ που ςυμμετζχουν με οποιαδιποτε ιδιότθτα ςε προγραμματιςμζνουσ 

αγϊνεσ που γίνονται ςε εργάςιμθ θμζρα, απαλλάςςονται από το θμεριςιο 
πρόγραμμα του ςχολείου τουσ.  

Παροχζσ 
 τα τρία πρϊτα αγόρια από κάκε διαδρομι κα απονεμθκοφν μετάλλια.  
 τα τρία πρϊτα κορίτςια από κάκε διαδρομι κα απονεμθκοφν μετάλλια. 
 ε όλα τα αγόρια και κορίτςια που κα ςυμμετάςχουν  από το ςχολείο ΜΕΑΕ κα 

δοκοφν μετάλλια. 
 ε όλα τα αγόρια και κορίτςια που κα ςυμμετάςχουν ςτουσ αγϊνεσ κα δοκεί 

αναμνθςτικό δίπλωμα. 
 το χϊρο του τερματιςμοφ κα υπάρχουν νερά. 

 
 
 
 

ΟΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε..Α.Δ. ΒΟΙΩΣΙΑ 
 
 

            ΛΑΜΠΡΟ Ι. ΚΟΤΣΙΚΟ 

Η Δ/ΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

           
                 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
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