
Σφενδάµη 
S.M.F  2011 

Αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις… 
                                                
    
Μέσα σε µια ανοιξιάτικη πανδαισία χρωµάτων και αρωµάτων έχουµε στρώσει το µαγικό 
χαλί για να αλλάξουµε έστω και για λίγο τη διάθεσή σας. Στις 16 και 17 Απριλίου η 
Σφενδάµη θα γεµίσει µε  παλµό, αγωνιστική διάθεση και δράσεις για µικρούς και µεγάλους.  
Οι διαδροµές είναι έτοιµες να υποδεχθούν τους ποδηλάτες και τους δροµείς των αγώνων.  
Μια σειρά από πέντε σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν και φέτος µε αξιόλογους οµιλητές το 
Σάββατο από τις 12.00 µ.µ. έως και τις 14.00 µ.µ. Ακόµα επιδείξεις µε ποδήλατα, πατίνια, 
µπαλονοδροµίες, ντόπιες λιχουδιές, έθιµα και µουσική θα είναι το επιδόρπιο των 
εκδηλώσεων. Ο χώρος της έκθεσης γεµάτος από εκθέτες µε νέα προϊόντα που θα έχετε τη 
δυνατότητα να τα δείτε και να τα δοκιµάσετε . 
Μην ξεχάσετε το αθλητικό µας παζάρι όπου µπορείτε να διαπραγµατευτείτε τα είδη που 
έχετε. Επιπλέον έχουµε φροντίσει για τις καλύτερες τιµές σε ό,τι αφορά τη διαµονή και τη 
διατροφή σας. 
 
Καλώς να έρθετε! 

 
SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL 2011 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Παρασκευή 15 Απριλίου 
 

21.00  Πλατεία Σφενδάµης «bar Sassy» 
           Συνάντηση αθλητών και εθελοντών στο bar Sassy. 
  
 

 Σάββατο 16 Απριλίου 
 
 10.00 – 14.30  Εγγραφές αθλητών τρεξίµατος και ποδηλάτου 
            Ο κάθε αθλητής θα παραλάβει από τη γραµµατεία τα εξής: 

• Τον αριθµό συµµετοχής για τον αγώνα 
• Την µπλούζα της διοργάνωσης  
• Ένα πακέτο περιποίησης και φροντίδας της εταιρείας Gehwol,  

             καθώς και άλλα είδη που θα ανακοινωθούν σύντοµα  
  
 
 
 
 
 
 
 

Σεµινάρια 
 Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα στον 
δεύτερο όροφο του Δηµοτικού Σχολείου Σφενδάµης, στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
12.00 - 12.20 Ιωάννης Μπάγιος (Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑ, Αθηνών) 

Ρυθµός λειτουργικής αποκατάστασης µετά από αγώνα  
  
12.25 - 12.45     Απόστολος Θεοδώρου (Λέκτορας αθλητικών αλµάτων ΤΕΦΑ 

Αθηνών) 
Καταγραφή φυσικής δραστηριότητας 
 

 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
12.00 - 12.20 Ιωάννης Μπάγιος (Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑ, Αθηνών) 

Ρυθµός λειτουργικής αποκατάστασης µετά από αγώνα  
  
12.25 - 12.45     Απόστολος Θεοδώρου (Λέκτορας αθλητικών αλµάτων ΤΕΦΑ 

Αθηνών) 
Καταγραφή φυσικής δραστηριότητας 
 

  
12.45 - 13.05 Απόστολος Θεοδώρου (Λέκτορας αθλητικών αλµάτων ΤΕΦΑ 

Αθηνών) 
Σύγχρονες εφαρµογές στην φορητή καρδιοσυχνοµετρία 
 

  
13.10 - 13.30 Αγγελική Κοσµοπούλου  µε σπουδές στην Επικοινωνία 

Η άσκηση του νου, εργαλείο για τους αθλούµενους 
   

 
13.35 –14.00 

 
Νικόλαος Παπαντώνης (Ηλεκτρολόγος µηχανικός, εκπρόσωπος 
της Eco future) 
Παράµετ οι βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής  

  
 

Αγώνες 
 

14.00  Εκκίνηση αγώνα τρεξίµατος  1200µ. (10-12 ετών) 
 

14.30 
 

 Εκκίνηση αγώνα τρεξίµατος   600 µ. (5-9 ετών, όπου µπορούν 
να συµµετέχουν και παιδιά από τριών ετών µε συνοδεία γονέα)  

15.00 Εκκίνηση αγώνα Open ορεινού τρεξίµατος 22,9 χµ.  
 

15.10  Εκκίνηση αγώνα τρεξίµατος 5 χµ. 
(12-15 ετών και κατηγορία fun 15 και άνω) 
  

15.20 Αγώνες επίδειξης  
Δηλώσεις συµµετοχής στη γραµµατεία την ηµέρα του αγώνα 
(περιορισµένος αριθµός) 

 Micro Monster Race (M.M.R)  
Πατίνια για µικρούς και µεγάλους.  
Μπαλονοδροµίες 
Ειδικά µπαλόνια για µικρούς και µεγάλους θα σας δώσουν την 
δυνατότητα να διαπιστώσετε τις ικανότητές σας στην ισορροπία. 
 

 
 

Απονοµές 
 
16.00 Απονοµές στους νικητές των αγώνων  600µ, 1.200µ και 5 χµ.  
19.15 Απονοµές σε όλες τις κατηγορίες του αγώνα των 22,9 χµ   

 
 



20.00 Pasta Party 
20.15  • Επίδειξη από ποδηλάτες µε ακροβατικά και  αυτοσχέδιες 

φιγούρες. 
• Μουσική   live από rock συγκρότηµα 

 
 
 

Για τους αθλητές και θεατές 
 
Αθλητές: 
Στον τερµατισµό θα τους δίνεται κουπόνι µε το οποίο θα έχουν δωρεάν γεύµα.  
 
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα λειτουργεί χώρος εστίασης για τους επισκέπτες. 
Tα ΚΑΠΗ  και ο σύλλογος γονέων του νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου  
σφενδάµης θα  
προσφέρουν   παραδοσιακά εδέσµατα..στους αθλητες. 
Ο εκθεσιακός  χώρος µε τα περίπτερα των εταιρειών θα λειτουργεί από τις 10.00 
π.µ. και θα υπάρχει η δυνατότητα δοκιµής και ενηµέρωσης για τα νέα προϊόντα στο 
τρέξιµο και στο ποδήλατο. 
Στο χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχει ο χάρτης της διαδροµής. 

 
 
 

Κατηγορίες αθλητών αγώνα Open  run 
 
  
 Κατηγορία Ανδρών  

15-18 ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 
19-39 ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 
40-49 ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 
50 +   ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 

 Κατηγορία Γυναικών 
1η κύπελλο - µετάλλιο , 2η µετάλλιο , 3η µετάλλιο  

 Κατηγορία Γενικής  
1ος Κύπελλο - µετάλλιο , 2ος  µετάλλιο , 3ος µετάλλιο  

Κατηγορία Γενικής  
1ος Κύπελλο - µετάλλιο , 2ος  µετάλλιο , 3ος µετάλλιο  

   
 
 

 
 

 
 
 

Κυριακή 17 Απριλίου 
 

07.30 - 09.30  Εγγραφή αθλητών αγώνα Open MTB    
 

Αγώνες 
 



10.00 Εκκίνηση αγώνα Open ΜΤΒ 37.8 χµ.  
 

10.15 Εκκίνηση αγώνα ΜΤΒ 600µ. (5 - 9 ετών, όπου µπορούν να 
συµµετέχουν και παιδιά από τριών ετών µε συνοδεία γονέα) 
 

10.30 Εκκίνηση αγώνα ΜΤΒ 1200µ. (10 -12 ετών)  
 

10.45 Εκκίνηση αγώνα ΜΤΒ 5 χµ. 
(12-15 ετών και κατηγορία fun 15 και άνω)  
 

10.55 Αγώνες επίδειξης  
Δηλώσεις συµµετοχής στη γραµµατεία την ηµέρα του αγώνα 
(περιορισµένος αριθµός) 

 Micro Monster Race (M.M.R)  
Πατίνια για µικρούς και µεγάλους.  
Μπαλονοδροµίες 
Ειδικά µπαλόνια για µικρούς και µεγάλους θα σας δώσουν την 
δυνατότητα να διαπιστώσετε τις ικανότητές σας στην ισορροπία. 
 
 

 
Απονοµές 

 
11.30 Απονοµές στις κατηγορίες  5-9 , 10-12 , 12-15 ετών.  
14.30 Απονοµές στον αγώνα open όλων των κατηγοριών 

 
 

Κατηγορίες αθλητών αγώνα Open 
  
 Κατηγορία Εφήβων  

15-18 ετών : 1ος Κύπελλο - µετάλλιο , 2ος  µετάλλιο , 3ος µετάλλιο  
  Κατηγορία Ανδρών  

19-39 ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 
40-49 ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 
50 +   ετών : 1ος κύπελλο - µετάλλιο , 2ος µετάλλιο , 3ος  µετάλλιο 

  Κατηγορία Γυναικών 
1η κύπελλο - µετάλλιο , 2η µετάλλιο , 3η µετάλλιο 

 Κατηγορία Γενικής  
1ος Κύπελλο - µετάλλιο , 2ος  µετάλλιο , 3ος µετάλλιο  

  
 
 
Κατηγορία Ανδρών µε συµµετοχή και στους δύο αγώνες 
1ος Κύπελλο - µετάλλιο , 2ος  µετάλλιο , 3ος µετάλλιο 

 
 
Κατηγορία Γυναικών µε συµµετοχή και στους δύο αγώνες 
1η κύπελλο - µετάλλιο , 2η µετάλλιο , 3η µετάλλιο   

 
Η οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης και οι συνεργάτες της 

σας περιµένουµε. 
 


