
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρουσίασης Αθλημάτων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
 

 Παρασκευή Σάββατο 

11:00 – 12:30  Taekwondo 
Παρουσίαση του αθλήματος 

12:30 – 14:00  Ρυθμική Γυμναστική  
Παρουσίαση του αθλήματος 

17:00 – 18:30 Πάλη 
 Παρουσίαση του αθλήματος 

Ξιφασκία 
 Παρουσίαση του αθλήματος 

18:30 – 20:00 Τζούντο 
 Παρουσίαση του αθλήματος 

Σκάκι 
Παρουσίαση του αθλήματος 

 

 

Αναλυτικά το Πρόγραμμα 

Παρασκευή 

17 :00 – 17:10 Είσοδος Αθλητών Πάλης στον χώρο εκδηλώσεων και προετοιμασία τους 

17:10 – 18:10 Παρουσίαση του Αθλήματος της Πάλης και επεξηγήσεις από τους αρμόδιους 

που θα συνοδεύουν τους αθλητές 

18:10 – 18:25 Επαφή με το κοινό για απορίες και διευκρινίσεις του αθλήματος 

18:30 – 18:40 Είσοδος Αθλητών Τζούντο στον χώρο εκδηλώσεων και προετοιμασία τους 

 18:40 – 19:40 Παρουσίαση του Αθλήματος του Τζούντο και επεξηγήσεις από τους 

αρμόδιους που θα συνοδεύουν τους αθλητές 

19:40 – 20:00 Επαφή με το κοινό για απορίες και διευκρινίσεις του αθλήματος 

 

Σάββατο Πρωί 

11:00 – 11:10 Είσοδος Αθλητών Taekwondo στον χώρο εκδηλώσεων και προετοιμασία τους 

11:10 – 12:10 Παρουσίαση του Αθλήματος του Taekwondo και επεξηγήσεις από τους 

αρμόδιους που θα συνοδεύουν τους αθλητές 

12:10 – 12:25 Επαφή με το κοινό για απορίες και διευκρινίσεις του αθλήματος 

12:30 – 12:40  Είσοδος Αθλητών Ρυθμικής Γυμναστικής στον χώρο εκδηλώσεων και 

προετοιμασία τους 

12:40 – 13:40 Παρουσίαση του Αθλήματος της Ρυθμικής Γυμναστικής και επεξηγήσεις από 

τους αρμόδιους που θα συνοδεύουν τους αθλητές 

13:40 – 14:00 Επαφή με το κοινό για απορίες και διευκρινίσεις του αθλήματος, 

 



Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρουσίασης Αθλημάτων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
 

Σάββατο Απόγευμα 

17 :00 – 17:10 Είσοδος Αθλητών Ξιφασκίας στον χώρο εκδηλώσεων και προετοιμασία τους 

17:10 – 18:10 Παρουσίαση του Αθλήματος της Ξιφασκίας και επεξηγήσεις από τους 

αρμόδιους που θα συνοδεύουν τους αθλητές 

18:10 – 18:25 Επαφή με το κοινό για απορίες και διευκρινίσεις του αθλήματος 

18:30 – 18:40 Είσοδος Αθλητών Σκάκι στον χώρο εκδηλώσεων και προετοιμασία τους 

 18:40 – 19:40 Παρουσίαση του Αθλήματος του Σκάκι και επεξηγήσεις από τους αρμόδιους 

που θα συνοδεύουν τους αθλητές 

19:40 – 20:00 Επαφή με το κοινό για απορίες και διευκρινίσεις του αθλήματος 

 

 

 

 

 

 

 


