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«ΓΙΟΡΤΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020» 

Βράβευση ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου μας θα 

τιμήσει στην εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020» ,  αθλητές και ομάδες 

που διακρίθηκαν  το 2019, την Δευτέρα 30
η
 Μαρτίου   2020  και ώρα 18.00 στο 

αμφιθέατρο του 1
ου

 ΓΕΛ – 1
ου

 Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ). 

Θα βραβευτούν: 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

1) Αθλητές  του συλλόγου που έλαβαν από 1η έως και 3η θέση όλων των 

κατηγοριών σε Πανελλήνια πρωταθλήματα το 2019. 

2) Αθλητές του συλλόγου που έλαβαν από 1η έως και 8η θέση όλων των 

κατηγοριών σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα το 2019. 

3) Δημότες Αγίου Δημητρίου αθλητές και αθλήτριες που είναι μέλη 

σωματείων εκτός  Δήμου και έχουν αντίστοιχες με τις παραπάνω 

Πανελλήνιες, Πανευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες διακρίσεις. 

4) Συμμετοχή σε εθνικές ομάδες  

 

Δεν υπολογίζονται διακρίσεις που προέρχονται από συμμετοχή σε ομίλους, 

διασυλλογικούς αγώνες, τουρνουά (π.χ. όμιλος νοτίου Ελλάδος). 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

1) Ομάδες που κατέλαβαν από 1
η
  έως 6

η
 θέση  σε Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα.  

2) Ομάδες που κατέλαβαν 1
η
 έως 8

η
 θέση σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια 

πρωταθλήματα το 2019 και τους προπονητές τους . Δεν υπολογίζονται οι 

αθλητές που συμμετείχαν σε ομίλους διασυλλογικούς αγώνες, τουρνουά 

(π.χ. όμιλος νοτίου Ελλάδος). 

3) Ομάδες που ανέβηκαν κατηγορίες σε οποιαδήποτε κατηγορία. 

http://ilioupolis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3047:brabeysi-athlitn-a-omadon-&catid=46:athletics&Itemid=92


4) Δημότες Αγίου Δημητρίου, αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν σε 

ομάδες εκτός Δήμου και έχουν Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκή ή Παγκόσμια 

διάκριση. 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1) Μαθητές που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιους Ατομικούς ή Ομαδικούς 

Σχολικούς Αγώνες. 

 

 

Παρατηρήσεις 

 

Σε ΜΗ Ολυμπιακά Αθλήματα οι βραβεύσεις θα γίνονται στον εκπρόσωπο 

του Συλλόγου-Σωματείου και όχι ατομικά στον κάθε αθλητή. Θα ισχύουν οι 

απαιτήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφου. 

 

Μπορείτε να προτείνετε ακόμη προπονητές με πολυετή προσφορά σε κάποιο 

άθλημα, επαγγελματική εμπειρία και καταξίωση με τις αντίστοιχες διακρίσεις 

στους αθλητές τους και αθλητές και αθλήτριες με εξαιρετικές επιτυχίες (πχ. 

ολυμπιακές διακρίσεις, συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλπ)  που 

δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες ή κάποιο  γεγονός που 

αναδεικνύει  το «ευ αγωνίζεσθαι» (fairplay). 

 

Παρακαλούμε έως την Παρασκευή 28
η
 Φεβρουαρίου ΑΥΣΤΗΡΩΣ  να 

μας ενημερώσετε για τους αθλητές και τις ομάδες που πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια. Συμμετοχές μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία 

δε θα γίνονται δεκτές. 

 

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει από την αθλητική επιτροπή του 

Ο.Π.Α.Π. Αγίου Δημητρίου και θα γίνει ονομαστική πρόσκληση στα  

τιμώμενα πρόσωπα. 

 

Μετά την τελική επιλογή θα σας ζητηθεί οπτικό υλικό από τις επιτυχίες, 

για την αρτιότερη παρουσίαση των τιμωμένων προσώπων  την ημέρα της 

βράβευσης. 

 

                                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   

                                           ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


