ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
SPECIAL OLYMPICS 2018
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι Πανελλήή νιοι Αγώήνες Special Olympics στο αή θλήμα τής Ρυθμικήή ς
Γυμναστικήή ς, διοργανώήνονται με τήν υποστήή ριξή τής Περιφεή ρειας
Αττικήή ς και θα πραγματοποιήθουή ν τήν Πεή μπτή, 21 Ιουνιήου 2018 και ώήρα
10:00-13:30
στο
Ολυμπιακοή
Κεή ντρο
Πυγμαχιήας
«Γιώήργος
Στεφανοή πουλος» στο Περιστεή ρι



Οι αγώήνες πραγματοποιουή νται για 3 καταή σειραή χρονιαή στο πλαιήσιο τής
διοργαή νώσής του “COSMOGYM Festival & Contest”



Στους Αγώήνες θα συμμεταή σχουν αθλήή τριες αποή τα προπονήτικαή
προγραή μματα τών Special Olympics N. Αττικήή ς, Ν. Θεσσαλονιήκής και Ν.
Φθιώήτιδος στα εξήή ς αγώνιήσματα: Μπαή λα, Στεφαή νι, Σχοιναή κι, Κοριήνες,
Κορδεή λα και στο Συή νολο



Καταή τή διαή ρκεια τών αγώήνών θα πραγματοποιήθειή και επιήδειξή
προγραμμαή τών Unified, οή που αθλήή τριες τών Special Olympics Hellas θα
αγώνιστουή ν μαζιή με αθλήή τριες - φοιτήή τριες τής Σχολήή ς Επιστήή μής
Φυσικήή ς Αγώγήή ς και Αθλήτισμουή του Αριστοτελειήου Πανεπιστήμιήου
Θεσσαλονιήκής



Κονταή μας για ακοή μή μια χρονιαή οι Διεθνειής Κριτεή ς Έφή Πανταζιήδου,
Κλεή λια και Άννυ Πανταζήή (Global Ambassador τών Special Olympics και
Ολυμπιονιήκες) και Σοφιήα Μπουή ρα.



Τους αθλήτεή ς θα πλαισιώήνουν οι αφοσιώμεή νες προπονήή τριες τους Σοφιήα
Βουκαή ντσή, Mαριήα Κώνσταντιήνου, Λιήνα Τουτζιαραή κή και Κώνσταντιήνα
Λαή ππα, οι οποιήες προσφεή ρουν απλοή χερα τήν αγαή πή τους και τις γνώήσεις
τους στις αθλήή τριεή ς μας, οι ακουή ραστοι εθελοντεή ς τών Special Olympics
Hellas, μεή λή τών οικογενειώήν τους και πολλοιή θεατεή ς

ή

Όμώς, αυτήή δεν ειήναι ή μοναδικήή παρουσιήα τών αθλήτριώήν μας στο φετινοή
«COSMOGYM Festival & Contest», μιας και εκτοή ς αποή το αγώνιστικοή
προή γραμμα τής Πεή μπτής 21 Ιουνιήου, θα συμμεταή σχουν και στήν Τελετήή
Έναρξής τήν Τεταή ρτή, 20 Ιουνιήου, παρουσιαή ζοντας εή να
ξεχώριστοή
προή γραμμα Unified, ΜΑΖΙ με αθλήή τριες - φοιτήή τριες τής Σχολήή ς Επιστήή μής
Φυσικήή ς Αγώγήή ς και Αθλήτισμουή του Αριστοτελειήου Πανεπιστήμιήου
Θεσσαλονιήκής

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
10:00
Έναρξή Αγώνιστικουή Προγραή μματος
10:00-11:15 Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2
Αγώνιήσματα : Μπαή λα και Στεφαή νι
11:15-13:00 Επίπεδο 3
13:00-13:10 Επιήδειξή προγραή μματος Unified ρυθμικήή ς με τή συμμετοχήή
αθλήτριώήν Special Olympics Hellas και φοιτήτριώήν τής Σχολήή ς Επιστήή μής
Φυσικήή ς Αγώγήή ς και Αθλήτισμουή του Αριστοτελειήου Πανεπιστήμιήου
Θεσσαλονιήκής
13:15-13:30 Απονομή Μεταλλίων

