
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ    ΦΤΛΛΑΓΙΟ   ΥΟΛΔΙΩΝ 
 

 

 

Ανηί Προλόγοσ 
 

Ο Γήκνο Ηξαθιείνπ, ε Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ, κε 

ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηνπ αζιεηηζκνύ ζηνπο καζεηέο θαη ηελ κύεζε 

ηνπο ζε αζιήκαηα  θαη ηελ θπζηθή  δξαζηεξηόηεηα  ζα πινπνηήζεη 

θαηά ηα  έηνο 2021-2022 (ππώηη θάζη από Οκηώβπιο έωρ Δεκέμβπιο 2021) 

ηέζζεξα πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο  Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 ην παξόλ θπιιάδην κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο θαη 

γηα ηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πινπνηνύληαη ζην 

ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΓΙΟ και ζηο  ΝΔΟ ΚΛΔΙΣΟ 

ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  –  ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΙΠΔ. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη από πηςσιούσοςρ 

Καθηγηηέρ Φςζικήρ Αγωγήρ, ζε μικπέρ ομάδερ μαθηηών 

ζύμθωνα με ηος κανόνερ λειηοςπγίαρ ηων αθληηικών 

εγκαηαζηάζεων και ηηπώνηαρ ηιρ οδηγίερ για ηην μη διαζποπά 

ηος COVID19. 
Κάζε πξόγξακκα έρεη δηάξθεηα ηέζζεξεηο ώξεο (κπνξεί λα 

γίλεη θαη κηθξόηεξν αλάινγα ηηο αλάγθεο θάζε ζρνιείνπ) θαη ζε όια 

ηα πξνγξάκκαηα νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά βηώλνληαο ηα 

αζιήκαηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη. 

αο πξνζθαινύκε  λα γλσξίζεηε από θνληά ηα δεκνηηθά 

αζιεηηθά θέληξα  θαη ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, λα βηώζεηε ηελ 

νκνξθηά ησλ νιπκπηαθώλ θαη παξνιπκπηαθώλ αζιεκάησλ θαη ηνπ 

«επ αγσλίδεζζαη». 

ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξαδίδεηαη αλακλεζηηθό 

δίπισκα ζπκκεηνρήο θαη αλάινγα ην πξόγξακκα ζπκκεηνρήο, 

βξαβεία γηα ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηάζρνπλ. 

Μέσπι και ζήμεπα ηα ππογπάμμαηα έσοςν 

παπακολοςθήζει  πεπιζζόηεπα από 290 ζσολεία από όλη ηην 

Κπήηη και  πεπιζζόηεποι από 35.000 μαθηηέρ.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα: ηει: 2810 

264560 εζση. 591 & 576, ηει: 2810 264570 εζση. 591 & 576 θαη 

ζηα site www.dakh.gr  ή www.aahaeota.gr  ή www.heraklion.gr .  
 

  

*αληίηηκν γηα θάζε καζεηή  3,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dakh.gr/
http://www.aahaeota.gr/
http://www.heraklion.gr/


 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΘΛΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 
 

Αγαπηηέ κσρία/κύριε, 

Καηά ηελ  άθημε ησλ καζεηώλ, ε νπνία ζα γίλεη ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ηνπ 

αζιεηηθνύ θέληξνπ, (αλαηνιηθή πύιε – αλαηνιηθό θπιάθην) κεηά από ζπλελλόεζε κε 

ηνλ/ηελ ππεύζπλν/ε πξνγξακκαηηζκνύ, ηηο νκάδεο  ζα παξαιάβνπλ Καζεγεηέο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη πξνζσπηθό ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ.  

ηελ ζπλέρεηα ζα επηβεβαησζνύλ νη νκάδεο ησλ καζεηώλ θαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα νινθιεξσζνύλ επίζεο νη  ιίζηεο κε 

νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θάζε νκάδαο-ηάμεο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεπζύλσλ.  

Οη νκάδεο ζα δεκηνπξγεζνύλ κόλν από ηα άηνκα ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο θαη αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε ζα απαξηίδνληαη από 5-10 καζεηέο (αλάινγα ηελ δξαζηεξηόηεηα). 

Η δξαζηεξηόηεηεο ζα πινπνηεζνύλ, κε έλα ελδηάκεζν δηάιιεηκα γηα ειαθξύ ζλαθ ζε 

αλνηθηό ή θιεηζηό ρώξν ηνπ  αζιεηηθνύ θέληξνπ θαη μεθνύξαζε  (ανάλογα ηιρ καιπικέρ 

ζςνθήκερ πος πληποί ηιρ πποδιαγπαθέρ για ηον  COVID19). 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη θαζεγεηέο 

παξαιακβάλνπλ ηα αλακλεζηηθά δηπιώκαηα ηνπο θαη απνρσξνύλ από ηνλ ρώξν κε 

θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ ζηαδίνπ. 

Δπίζηρ για ηην καλύηεπη οπγάνωζη και ςλοποίηζη ηων ππογπαμμάηων άθληζηρ 

για μαθηηέρ παπακαλούμε για ηα παπακάηω: 
 

 Να έρεη  νξηζζεί  από ην ζρνιείν ππεύζπλνο ηεο αζιεηηθήο εθδξνκήο κε αλαπιεξσηή 

ηνπ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο λα είλαη δηαζέζηκα  ζηνλ/ζηελ ππεύζπλν/ε 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Ο ππεύζπλνο ηεο αζιεηηθήο εθδξνκήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ λα ελεκεξώζεη ηνλ/ηελ 

ππεύζπλν/ε πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημε ηνπ ζρνιείνπ ζην αζιεηηθό θέληξν  

 Ο ππεύζπλνο ηεο αζιεηηθήο εθδξνκήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ λα παξαδώζεη ιίζηα 

ηρλειάηεζεο κε ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ θαη ηελ επηβεβαίσζε γηα θάζε έλα όηη έρεη 

αξλεηηθό  self test. 

 Κάζε παηδί λα έρεη καδί ηνπ αληηζεπηηθό θαη κάζθα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πξνζηαζία. 

 Οη καζεηέο λα θνξνύλ αζιεηηθά παπνύηζηα θαη αζιεηηθή θόξκα. 

 Να έρνπλ καδί ηνπο έλα επηπιένλ κπινπδάθη γηα λα αιιάμνπλ κεηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Να έρνπλ ρσξηζζεί ζε νκάδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ππεύζπλε πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ζε ξπζκό ηα δέθα (10) άηνκα. 

 Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ παηρληδηώλ νη καζεηέο πξέπεη λα αθνινπζνύλ πηζηά ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ  ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ. 

 Να κελ ιάβνπλ κέξνο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο αλ δελ ληώζνπλ θαιά ή είλαη άξξσζηνη ή 

αλαξξώλνπλ από θάπνηα αζζέλεηα. 

 Να πίλνπλ άθζνλν λεξό  θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σας εσταριζηούμε πολύ για ηην ζσνεργαζία 

 

 

 



 

«……γνώπιζε και εζύ ηο Παγκπήηιο και ηα Ολςμπιακά Αθλήμαηα» 
 

 

Σπκπεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο 

θαη   δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπο θαη  ηηο ειηθίεο ησλ καζεηώλ 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό: 

 

 Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παγθξεηίνπ 

ηαδίνπ (Κνιπκβεηήξην, αίζνπζα 

θσπειαηεξίνπ, αίζνπζα άξζεο βαξώλ, 

θιεηζηή αίζνπζα ζηίβνπ, θεληξηθό ζηάδην, 

απνδπηήξηα –  θπζνύλα, βνεζεηηθό ζηάδην, 

αίζνπζα ππγκαρίαο, αίζνπζα ηξακπνιίλν, 

αίζνπζα ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο, θεληξηθό 

θαη βνεζεηηθό ζηάδην, έθζεζε θσηνγξαθίαο 

θαη ηκαηηζκνύ  Οιπκπηαθώλ αγώλσλ), 

θσηνγξάθηζε κε ηηο νιπκπηαθέο δάδεο,  

 

 πκκεηνρή (βησκαηηθή πξνζέγγηζε) ησλ 

καζεηώλ ζηα παξαθάησ αζιήκαηα θαη 

θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε θπιηόκελε βάζε 

ησλ ηξηώλ αζιεκάησλ ζε θάζε εκέξα 

ζπκκεηνρήο: 

o Κσπειαζία -Άξζε βαξώλ 

o ηίβνο - Ξηθαζθία 

o Δλόξγαλε θαη Ρπζκηθή γπκλαζηηθή 

o Ππγκαρία 

o θνπνβνιή (αεξνβόιν όπιν) 

o Σνμνβνιία 

o Judo - Taekwondo   

o Πάιε - Σξακπνιίλν 

o Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή 

o Αθξνβαηηθή Γπκλαζηηθή 

o Σέληο - BMX  (πνδήιαην) 

o Μνληέξλν ρνξό 

o Πηλγθ Πνλγθ 

Μεηά από ζπλελλόεζε, ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ 

ζε επηιεγκέλα ηξνπνπνηεκέλα δηαγσληζηηθά 

παηγλίδηα (πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, αγώλα 

δξόκνπ, δηεθιπλζηίδα, απινύ άικαηνο, άικαηνο 

ρσξίο θνξά) ζηα πιαίζηα αγσληζηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ. 
 

 

 

 



 

«……γνώπιζε και εζύ ηο Παγκπήηιο και ηα Παπαολςμπιακά Αθλήμαηα» 

 

Σπκπεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηόηεηεο θαη   δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  θαη  ηηο ειηθίεο ησλ 

καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

απηό. 

 

Σν πξόγξακκα απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηώλ, γνλέσλ θαη δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

γίλεηαη ζε θπιηόκελε βάζε ησλ ηξηώλ 

αζιεκάησλ ζε θάζε εκέξα ζπκκεηνρήο: 
 

  ιάινκ  κε κεησκέλε όξαζε 

  Μπόηζηα ζε ρόξην ή παξθέ 

  Γξόκνο  ηαρύηεηαο κε κεησκέλε όξαζε 

  Άικα ζε κήθνο κε κεησκέλε όξαζε 

  Γθόικπνι  (νκαδηθό) 

  Γθόικπνι (αηνκηθό/ζνύη ζε ηέξκα) 

  Καζηζηό Βόιετ 

  Ξηθαζθία από θαξόηζη 

  Μπάζθεη από θαξόηζη  

  Γξόκνο ηαρύηεηαο κε θαξόηζη  

  Ρίςε αθνληίνπ από βαιβίδα   

  Ρίςε ζθαηξνβνιίαο  από βαιβίδα  

  Ρίςε δηζθνβνιίαο  από βαιβίδα  
  
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη ζπκκεηέρνληεο κε 

ηηο νδεγίεο ησλ Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο  

ιακβάλνπλ κέξνο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζε 

αζιήκαηα, θαηαγξάθνληαο ηελ απόδνζε ηνπο 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζε έλα έληππν πνπ ηνπ  

έρεη δνζεί.    
 

ηελ ζπλέρεηα ιακβάλνπλ κέξνο ζηα ίδηα 

αζιήκαηα κε κείσζε αηζζήζεσλ ε κείσζε ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπο (π.ρ. κείσζε ηεο όξαζεο, 

ε ζε θαζηζηή ζέζε ζε θαξόηζη) θαη 

θαηαγξάθνπλ ηελ εκπεηξία θαη  απνηέιεζκα.  
 

ην ηέινο ηεο δξάζεο όιε ε νκάδα ζπδεηάεη 

γηα ηελ εκπεηξία ηεο θαη θάζε κέινο ηεο 

νινθιεξώλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζην έληππν 

πνπ ηνπο  έρεη δνζεί.   

 

 

 

 

 



« ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ!!!!! » 
 
Τελ εκέξα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό, ρσξίδνληαη ζε ακάδεο νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ 

ζηξαηεγηθή θαη αξρίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα παηρλίδηα 

πνπ έρνπλ επηιέμεη ηα κέιε ηνπο.  

 

Κάζε κέινο ηεο νκάδαο εθνδηάδεηαη με ειδική κάπηα 

απόδοζηρ ζηελ νπνία  θαηαγξάθεηαη ε επίδνζε ηνπ θαη 

ηελ νπνία θαηαζέηεη ζηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ κε ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ παηγληδηώλ πνπ επέιεμε. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

βαζκώλ θάζε νκάδαο θαη ε αλαθνίλσζε ηεο ηειηθήο 

νκαδηθήο θαη αηνκηθήο θαηάηαμεο.  

 

Σε θάζε νκάδα απνλέκεηαη ηηκεηηθό δίπισκα ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ κειώλ ηεο, ε ζέζεο ηεο 

θαη ε βαζκνινγία ηεο.     

 

Προζθερόμενα διαγνωζηικά παιγτνίδια: 

 

 ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΓΙΟ 

 80 κ  ή 100 κ 

 Άικα ζε κήθνο ρσξίο θνξά 

 Άικα ζε κήθνο κε θνξά 

 Ρίςε κπαιάθη (200 γξ) 

 νύη αθξηβείαο πνδνζθαίξνπ 

 Targeting  κε ζηεθάληα 

 νπη αθξηβείαο  κπάζθεη (ξνιόη) 

 5 Υ  80m  ή 5 Υ 100m (ζθπηαινδξνκία) 

 Άικα ζε ύςνο 

 Dart (Βειάθηα ζε ζηόρν) 

  Σεζη γλώζεσλ αζιεηηζκνύ  

 Φόξκνπια – ζηίβν άζθεζεο 

 ΝΔΟ ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ   

 νύη αθξηβείαο πνδνζθαίξνπ 

 νπη αθξηβείαο  κπάζθεη (ξνιόη) 

 νπη αθξηβείαο ράληκπνι 

 έξβηο αθξηβείαο  βόιετ 

 Σεζη γλώζεσλ αζιεηηζκνύ Φόξκνπια – 

ζηίβν άζθεζεο 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σπκπεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο θαη   

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν   

εθαξκνγήο ηνπο θαη  ηηο ειηθίεο ησλ καζεηώλ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό: 

 
 

 Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ δεκνηηθνύ 

αζιεηηθνύ θέληξνπ   

 Φσηνγξάθηζε κε αλακλεζηηθά αληηθείκελα 

κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ 

 Καζνξηζκόο νκάδσλ θαη ελεκέξσζε γηα θάζε 

αγώληζκα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί. 
 

  Σα βαζηθά αγσλίζκαηα πνπ βαζκνινγνύληαη 

είλαη: 
 

 Ρίςε  Vortex – κπαιάθη, (όια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο) 

 Άικα ρσξίο θνξά, (όια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο) 

 50 m ή 100 m δξόκνο ηαρύηεηαο (όια ηα 

κέιε ηεο νκάδαο) 

 Formula ζηίβνπ, (όια ηα κέιε ηεο νκάδαο) 

 ηελ δξάζε δύλαηαη λα πινπνηεζνύλ 

πεξηζζόηεξα αγσλίζκαηα αλάινγα κε απόθαζε 

ηεο επηηξνπήο πινπνίεζεο:  

 600  m (αγώνιζμα επιλογήρ) 

 θπηαινδξνκία 50 m (με επιλογή μελών ή 

όλα ηα μέλη ηηρ ομάδαρ)  

 θπηαινδξνκία 50 m  (μεηαξύ ομάδων ηος 

ζσολείος) 

 Με ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ αγσληζκάησλ 

από ηηο νκάδεο, αλαθεξύζζεηαη ε ηειηθή 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαη απνλέκνληαη  

δηπιώκαηα (ζε όια ηα κέιε θάζε νκάδαο) θαη 

κεηάιιην ζηηο ηξείο πξώηεο νκάδεο. 

 
  

 Η δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηιακβάλεη 

θσηνγξάθηζε ησλ κειώλ θάζε νκάδαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ θαη απνζηνιή ηνπο ζην 

αξρεγό ηεο εθδξνκήο. 

 

 

 

 

 

 

 

TO ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σπκπεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο 

θαη   δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν   

εθαξκνγήο ηνπο θαη  ηηο ειηθίεο ησλ καζεηώλ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό: 
 

 Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ δεκνηηθνύ 

αζιεηηθνύ θέληξνπ   

 Φσηνγξάθηζε κε αλακλεζηηθά αληηθείκελα 

κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ Αζιεηηθνύ θέληξνπ 
   

 Καζνξηζκόο νκάδσλ θαη αλάιεςε ξόισλ από 

ηα κέιε ηεο νκάδαο (ζε θάζε νκάδα νξίδεηαη ν 

Αξρεγόο θαη ν Τπαξρεγόο, νη  Runners  θαη νη 

IT specialists) 
 

 Δλεκέξσζε ησλ νκάδσλ γηα ην ζέκα ηνπ 

«Αζιεηηθνύ Κπλεγηνύ Θεζαπξνύ» θαη ιύζε 

απνξηώλ, θαζνξηζκόο αλώηαηνπ ρξνληθνύ 

πεξηζσξίνπ γξίθσλ. 

 

 Παξάδνζε πξώηνπ γξίθνπ ζε θάζε νκάδα θαη 

έλαξμε παηρληδηνύ.! 
 

εκεηώλεηαη όηη απαξαίηεηα θάζε νκάδα όηαλ 

νινθιεξώλεη ηνπ γξίθνπο πνπ ζα ηεο δνζνύλ, 

είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειέζεη (όια ηα κέιε 

ηεο) κηα αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζε απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη (ενδεικηικά αναθέπονηαι): 
 

 Κάκςεηο ρεξηώλ 

 Άξζε κηθξώλ βαξώλ 

 Αιηηθέο αζθήζεηο 

 Αζθήζεηο  ηζνξξνπίαο 

 Targeting 

 θπηαινδξνκίεο 

 Φόξκνπια – ηίβνο αζθήζεσλ 

 Αζθήζεηο Κνηιηαθώλ – Ραρηαίσλ 

 Σνμνβνιία  

 Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε 

 Κσπειαζία 

 Αζθήζεηο ελδπλάκσζεο 

 Αζθήζεηο πνδνζθαίξνπ  
 

 Με ηελ νινθιήξσζε από ηελ πξώηε νκάδα ηνπ 

ηειεπηαίνπ γξίθνπ θαη αλάινγα ην ρξνληθό 

πεξηζώξην αλαθεξύζζεηαη ε ηειηθή θαηάηαμε 

ησλ νκάδσλ θαη απνλέκνληαη  δηπιώκαηα (ζε 

όια ηα κέιε θάζε νκάδαο) θαη κεηάιιην ζηηο 

ηξείο πξώηεο νκάδεο. 

 

 
  

 Η δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηιακβάλεη θσηνγξάθηζε ησλ νκάδσλ θαη κειώλ ηεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ θαη απνζηνιή ζην αξρεγό ηεο εθδξνκήο. 
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ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΓΙΟ / ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΗ 25 

71305, ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ηηλ: 2810 264560 / 2810 2645670 / εζωη. 576 & 591  

Φαξ: 2810 264568   
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(Δπιζη.  Τπεύθςνορ: Γπ.  Γημήηπιορ Κ. Σζιπάκορ, Γιδάκηοπαρ Αθληηικών Δπιζηημών) 
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