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Παγκύπριος Σχολικός Αγώνες Δρόμου «Τρέχω για την Υγεία μου»
Με καινοτομίες αρχίζει ο φετινός σχεδιασμός του σχολικού αθλητισμού Μέσης Εκπαίδευσης.
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στις 10.00π.μ., στο Μόλο Λεμεσού διοργανώνεται ένας
διαφορετικός αγώνας από εκείνους που συνήθως διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού: Ο Παγκύπριος Σχολικός Αγώνας Δρόμου με σύνθημα «Τρέχω για την Υγεία μου»,
ο οποίος υλοποιείται με τη συνεργασία του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ, και τη στήριξη
του Δήμου Λεμεσού και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.
Σε σημερινή συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής,
τόνισε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί μια καινοτομία στην προσπάθεια
ευαισθητοποίησης των μαθητών-μαθητριών μας προς έναν υγιή τρόπο ζωής, μέσω της
φυσικής δραστηριότητας. Ο Αγώνας «Τρέχω για την υγεία μου», είπε ο κ. Καδής, είναι η
πρώτη και πολυπληθέστερη διοργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού σχολικών αγώνων
2018, ο οποίος αποτελεί τη βάση του οικοδομήματος του αναπτυξιακού αθλητισμού της
Κύπρου. Επιπρόσθετα, ο κ. Καδής σημείωσε: «ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί έναν από
τους καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στον διεθνή χώρο, με μεγάλες επιτυχίες των
μαθητών μας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτυχίες οι οποίες αναμένουμε να συνεχιστούν και στη
φετινή Παγκόσμια Γυμνασιάδα που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Μαρόκο».
Από την πλευρά του ο Διευθυντής του ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, κ. Σπύρος Σπύρου,
ο οποίος ανέλαβε το μεγαλύτερο κόστος της διοργάνωσης καθώς και τα απαιτητικά
οργανωτικά μέρη, αφού ευχαρίστησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την αποδοχή
της πρότασης για συνδιοργάνωση του αγώνα, τόνισε τη σημασία τέτοιου είδους εκδηλώσεων
για τη δημιουργία κουλτούρας άσκησης στη νέα γενιά.
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής, κ. Κάλλη
Χατζηιωσήφ, σημείωσε ότι ο εν λόγω αγώνας αποτελεί ένα μέσο υλοποίησης του κυρίαρχου
στόχου της Φυσικής Αγωγής για Δια Βίου Άσκηση και Υγεία. Σύμφωνα με την κ. Χατζηιωσήφ,
στον αγώνα θα λάβουν μέρος πέραν των 1300 μαθητών και μαθητριών από Γυμνάσια, Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές από όλη την Κύπρο, αριθμός ο οποίος καθιστά τον αγώνα ως τον
πολυπληθέστερο της φετινής σχολικής χρονιάς.
Η κυρία Χατζηιωσήφ τόνισε, επίσης, ότι η ανοδική πορεία του σχολικού αθλητισμού τα
τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα ορθής πολιτικής και ορθού προγραμματισμού ενός
πολυσχιδούς και απαιτητικού προγράμματος και ευχαρίστησε τον Υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού για την πολιτική απόφαση ενίσχυσης του σχολικού αθλητισμού και επέκτασης των
Αθλητικών Σχολείων σε όλες τις πόλεις.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε δύο αποστάσεις και τέσσερις κατηγορίες: Δρόμος 1500 μέτρων
αρρένων και θηλέων Γυμνασίων και δρόμος 3000 μέτρων αρρένων και θηλέων Λυκείων. Κάθε
μαθητής θα αγωνισθεί με ειδική φανέλα της διοργάνωσης και με ξεχωριστό αριθμό, ο οποίος
φέρει ηλεκτρονικό αισθητήρα καταγραφής χρόνου.

