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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑ  Πετοσφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης  

Δημοτικοφ χολείου Βελβεντοφ σχ. έτους 2021-22 » 

 

ε ςυνζχεια του υπ' άρικμ 1914/29-3-2022 εγγράφου, θ Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν 

Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων  (Ο.Ε..Α.Δ) τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Κοηάνθσ, 

                        Προκθρφςςει 

 Αγϊνεσ ΑκλοΠΑΙΔΕΙΑ  Πετοςφαίριςθσ, Καλακοςφαίριςθσ  και Ποδοςφαίρου Δθμοτικοφ 

χολείου Βελβεντοφ  για το  ςχ. ζτοσ 2021-22. 

1.Θμερομθνία  19  Μαΐου 

1.τθν ακλοΠΑΙΔΕΙΑ 2021-22 μποροφν να ςυμμετάςχουν οι μακθτζσ/τριεσ Δ'-Ε'-Σϋ τάξθσ, ζτουσ 

γζννθςθσ  2010-2011-2012. 

2. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

   Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Κατάςταςθ ςυμμετοχισ υπογεγραμμζνθ από τον 

Διευκυντι του ςχολείου και με τςεκαριςμζνα τα πεδία του Α.Δ.Σ.Μ. και τθσ 

Τπεφκυνθσ διλωςθσ  του γονζα/κθδεμόνα. 

Παρακαλοφμε ο ςυνθμμζνοσ πίνακασ να αποςταλεί 3 θμζρεσ πριν τθ διεξαγωγι τθσ 

ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: graffag@dipe.koz.sch.gr  

mailto:graffag@dipe.koz.sch.gr
http://dipe.koz.sch.gr/


ΟΔΗΓΙΕ 

 Όλοι οι αγϊνεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Δθμοτικοφ χολείου 

Βελβεντοφ. 

  Ώρα ζναρξθσ 10:00 π.μ. 

  Πζρασ των αγϊνων 13:00μ.μ. 

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι  Μ Ο Ι   

ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ  

Ομάδεσ: Αγωνίηονται 4 από κάκε ομάδα.  Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει ο αγϊνασ κα 

πρζπει το ςχολείο να παρουςιαςτεί με τζςςερισ  (4) τουλάχιςτον ακλθτζσ/τριεσ ζτοιμουσ να 

αγωνιςτοφν. 

Σο παιγνίδι κα διεξαχκεί ςε μιςό  γιπεδο (4,5μ Χ 6,00μ.). 

Διαιτθτζσ ορίηονται οι ςυνοδοί. 

Αλλαγζσ: Γίνονται ςε κάκε αλλαγι ςτθν κζςθ του ςερβίσ, χωρίσ περιοριςμό. 

υμμετοχι: Τποχρεωτικά κα πρζπει να αγωνιςτοφν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ. 

Διάρκεια Αγϊνα: Ζνα ςετ ςτουσ 21 πόντουσ . 

Σάιμ – Άουτ: Ζνα για κάκε ομάδα. 

Κάκε χολείο κα παίξει με διαφορετικοφσ αντιπάλουσ όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 

Ομάδεσ: Σο παιγνίδι κα διεξαχκεί ςε ζνα καλάκι (μονό)  3Χ3. 

Αρικμόσ ακλθτϊν: Κάκε ομάδα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον 5 μακθτζσ – τριεσ. Σο 

ανϊτερο 6 και αγωνίηονται τρεισ (3). 

Αλλαγζσ: Γίνονται ελεφκερα  κάκε ςτιγμι του αγϊνα χωρίσ περιοριςμό. 

υμμετοχι: Τποχρεωτικά κα πρζπει να αγωνιςτοφν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ. 

Διάρκεια Αγϊνα: Μία περίοδοσ των 10 λεπτϊν (μικτόσ χρόνοσ). 



Ζναρξθ αγϊνα: Ο αγϊνασ αρχίηει με τςάμπολ. ε περίπτωςθ διεκδικοφμενθσ μπάλασ 

ταυτόχρονα από δφο παίκτεσ δίνεται τςάμπολ. 

Σάιμ – Άουτ: Ζνα για κάκε ομάδα. 

Παράταςθ: Εφόςον χρειαςτεί δίνεται παράταςθ 3 λεπτϊν 

κορ: Ελεφκερθ βολι ζνασ (1) πόντοσ, Καλάκι εντόσ παιδιάσ ζνασ (1) πόντοσ, Καλάκι ζξω από τθ 

γραμμι των 6.75 δφο (2) 

Φάουλ: Δίνεται μία ελεφκερθ βολι ςε προςπάκεια για ςουτ χωρίσ διεκδίκθςθ του ριμπάουντ 

και αλλάηει θ κατοχι τθσ μπάλασ. Δεν υπάρχουν ομαδικά φάουλ. 

Εκδιλωςθ επίκεςθσ: Μετά από αμυντικό ριμπάουντ ι κλζψιμο, θ αμυνόμενθ ομάδα 

υποχρεοφται να βγάλει τθ μπάλα ζξω από τθ γραμμι των 6.75 και μετά να εκδθλϊςει επίκεςθ. 

Μετά από επικετικό ριμπάουντ θ επίκεςθ ςυνεχίηεται κανονικά. 

Κάκε ςχολείο κα παίξει με τρεισ διαφορετικοφσ αντιπάλουσ όπου είναι πρακτικά εφικτό. 

 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

1.Διάρκεια αγϊνα δζκα (10) λεπτά  το  θμίχρονο  και μεταξφ των αγϊνων  τριάντα (30) 

λεπτά ξεκοφραςθ. 

2.Ο αρικμόσ των μακθτϊν –τριϊν που μετζχουν ςε κάκε ομάδα είναι δζκα (δζκα). 

α) υγκροτοφνται από το  χολείο όςεσ ομάδεσ δφναται να ςυγκροτθκοφν (5Χ5) ςτο μικρό 

γιπεδο. 

β) Οι αλλαγζσ είναι απεριόριςτεσ. 

 

Οι ςχολικοί αγϊνεσ ΑκλοΠΑΙΔΕΙΑ πρωτίςτωσ ςτοχεφουν ςτθ χαρά τθσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν/τριϊν – ακλθτϊν/τριϊν και των φιλάκλων και ςτθ βιωματικι προϊκθςθ τθσ δια βίου 

άκλθςθσ, του φίλακλου πνεφματοσ και  του ςεβαςμοφ του αντιπάλου. 

’ αυτό το πνεφμα παρακαλοφμε τθ βοικεια ςασ για τθν ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων και τθν 

κόςμια ςυμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν και τυχόν φιλάκλων. 

Διαιτθτζσ αγϊνων κα ορίηονται οι  Εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ. 

Θ ςυμπεριφορά ακλθτϊν/τριϊν και φιλάκλων κατά τθ διεξαγωγι των ςχολικϊν αγϊνων, είναι 

ευκφνθ του εκάςτοτε ςχολείου και του υνοδοφ Εκπαιδευτικοφ. 



Σο ςχολείο κα πρζπει να φροντίςει για: τολζσ- εμφανίςεισ, όχι απαραίτθτα αρικμθμζνεσ 

(διακριτικά), κακϊσ και για δφο (2) μπάλεσ για τθ διεξαγωγι των αγϊνων. 

Σο ςφςτθμα διεξαγωγισ, οι ςχολικζσ ενότθτεσ – όμιλοι, κα αποφαςιςτεί ςτθν τεχνικι ςφςκεψθ 

που κα γίνει πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων. 

Θ Ο.Ε..Α.Δ και το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ, διατθρεί το 

δικαίωμα τροποποίθςθσ ι αναπροςαρμογισ τθσ προκιρυξθσ εφόςον υπάρχουν δυςκολίεσ. 

Θ ςυνειςφορά των Εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ και 

αποτελοφν τθν ψυχι των αγϊνων. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθ διοργάνωςθ και ακλθτικϊν προγραμμάτων, δράςεων, 

ενδοςχολικϊν αγϊνων και αγϊνων ακλοΠΑΙΔΕΙΑ, τθροφν αυςτθρά και με ςχολαςτικότθτα 

τα οριηόμενα ςτισ εκάςτοτε Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και των 

ςυναρμόδιων Τπουργείων, τισ εγκυκλίουσ του Τ.ΠΑΙ.Θ., τα ιςχφοντα κάκε φορά 

Τγειονομικά Πρωτόκολλα του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε.Ο.Δ.Τ.), τισ ςχετικζσ 

οδθγίεσ τθσ Τγειονομικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ 

και ςε κάκε περίπτωςθ τα αγωνιςτικά και προπονθτικά πρωτόκολλα των ακλθμάτων. 

 
 

                                                  
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗ  

ΚΑΙ Β΄ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε..Α.Δ. 
  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΕΤΑΓΓΕΛΟΤ 
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