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Λίγα λόγια για το www.stivoz.gr
Είναι µια νέα ιστοσελίδα που έλειπε από τον Ελληνικό Κλασσικό Αθλητισµό και που καλύπτει
συνολικά τα θέµατα και τις ανάγκες του, µε: Ειδήσεις Στίβου από τον ελληνικό και διεθνή χώρο,
αποτελέσµατα αγώνων, αγωνιστικό ηµερολόγιο, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, πλούσιο
φωτογραφικό υλικό και πολλά στατιστικά κι άλλα χρήσιµα στοιχεία
www.stivoz.gr: όλα τα αγωνίσµατα του Κλασσικού Αθλητισµού και ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές
τους, αλλά και το σύνολο των αθλητών, των αθλουµένων και των φιλάθλων του, σε αγωνιστικά,
προπονητικά κι οργανωτικά θέµατα
∆υναµικό Φόρουµ µε επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, δηµοσκοπήσεις, αγγελίες,
προβληµατισµούς και αρθρογραφία. Ενεργή συµµετοχή των µελών της κοινότητας του
www.stivoz.gr, µε δυνατότητα δηµοσιεύσεων & σχολιασµού σε όλες τις ενότητες δηµιουργώντας
ένα site από όλους για όλους !!
Στον παλµό του παγκοσµίου πρωταθλήµατος στίβου
O ha yo Japan! (καληµέρα Ιαπωνία!). Στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, και στην πόλη Οσάκα (την
«πόλη του νερού», µε πληθυσµό περίπου 2,5εκατοµ.) στο στάδιο Nagai θα γίνει το 11ο παγκόσµιο
πρωτάθληµα στίβου. Το πρόγραµµα ξεκινάει στις 25.8 στις 07:00 µε τον µαραθώνιο ανδρών και
κλείνει στις 2.9 στις 20:50 µε την 4χ400 ανδρών. Ο κύριος όγκος των απογευµατινών αγωνισµάτων
είναι τις ώρες 19:30 έως 22:20. Εκτός της 30.8., έχει κάθε µέρα και πρωινά προκριµατικά (την
τελευταία µέρα το πρωί έχει µόνο τον µαραθώνιο γυναικών)
¾ Η Ελληνική και η Κυπριακή οµάδα και οι ηµεροµηνιες / ώρες αγωνισµάτων:
ΑΝ∆ΡΕΣ
Σφύρα: 25.8 / 19:30&21:00 – 27.8 / 19:30 * Παπαδηµητρίου Αλέξανδρος.
Τριπλούν: 25.8 / 20:30 – 27.8 / 20:30 ** Τσιάµης ∆ηµήτρης, Ζαλαγκίτης Κώστας.
400µ εµπόδια: 25.8 / 20:45 – 26.8 / 21:45 – 28.8 / 22:20 * Ιακωβάκης Περικλής.
Ύψος: 27.8 / 10:40 – 29.8 / 20:00 Ιωάννου Κυριάκος.
400µ: 28.8 / 10:10 – 29.8 / 21:25 – 31.8 / 22:05 ** Ρέγας ∆ηµήτρης, Γράβαλος ∆ηµήτρης.
200µ: 28.8 / 11:10 – 28.8 / 20:10 – 29.8 / 22:20 – 30.8 / 22:20 * Γκούσης Τάσος.
110µ εµπόδια: 29.8 / 11:40 – 30.8 / 21:30 – 31.8 / 22:20 * ∆ουβαλίδης Κώστας.
50 χλµ βάδην: 1.9 / 07:00 * Στεφανόπουλος Κώστας.
4χ400µ: 1.9 / 21:00 – 2.9 / 20:50
Ιακωβάκης Π., Ρέγας ∆., Γράβαλος ∆., Ντούπης Γ., Ιακωβάκης Σ., Μελαχροινούδης Π.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Επταθλο: 25.8 / 10:00 (εµπ) - 11:20 (Υ) - 19:10 (Σφ.) - 21:30 (200)
& 26.8 / 17:15 (Μ) - 19:50 (Ακ.) - 21:15 (800) ** Στρατάκη Αργυρώ, ∆εληνικόλα Βάσω.
3000µ φ.ε.: 25.8 / 10:40 – 27.8 / 20:20 * Κοκκιναρίου Ειρήνη.
Επί κοντώ: 26.8 / 20:00 – 28.8 / 19:30 * Σκαφίδα Αφροδίτη, Φοιτίδου Άννα.
100µ εµπόδια: 27.8 / 10:10 – 28.8 / 19:35 – 29.08 / 21:05 * Ρεντούµη Φλώρα.
400µ εµπόδια: 27.8 / 10:50 – 28.8 / 21:40 – 30.8 / 20:25 ** Χαλκιά Φανή, Χατζή Χριστίνα.
Σφύρα: 28.8 / 10:00&11:25 – 30.8 / 19:30 * Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα.
Ακοντισµός: 29.8 / 10:00&11:25 – 31.8 / 20:40 * Λίκα Βοϊσάβα, Νάστα Αλεξάνδρα.
Τριπλούν: 29.8 / 19:30 – 31.8 / 19:30 ** ∆εβετζή Πηγή, Πέρρα Αθανασία.
20 χλµ βάδην: 31.8 / 08:00 * Τσουµελέκα Αθανασία.
Ύψος: 31.8 / 10:10 – 2.9 / 19:00 * Στεργίου Αντωνία.
Μαραθώνιος: 2.9 / 07:00 ** Αµπατζίδου Γεωργία, ∆οντά Ελένη.

Î Συνολικό πρόγραµµα (απ’ την ιστοσελίδα της διοργάνωσης)
http://www.osaka2007.jp/timetable/index_e.html
-ή δείτε / αποθηκεύστε το σε αρχείο .pdf
Πρόγραµµα και αποτελέσµατα (από την IAAF.org)
- ανά ηµέρα ( 25/8 – 26/8 – 27/8 – 28/8 – 29/8 – 30/8 – 31/8 – 1/9 – 2/9 )
- ανά αγώνισµα (δρόµοι / εκτός σταδίου / άλµατα&ρίψεις / σύνθετα)
Σηµείωση: Όπου αναγράφεται ώρα είναι τοπική. Η Αθήνα έχει διαφορά ώρας µε την Οσάκα 6 ώρες.
Πχ αγώνισµα που γίνεται στις 22:20 είναι για την Ελλάδα & Κύπρο στις 16:20.
-> Οι δηλώσεις ανά αγώνισµα (συνολικά 1981 συµµετοχές από 203 χώρες)
Συνθέσεις σηµαντικών οµάδων: ΗΠΑ , Ρωσία , Γερµανία , Γαλλία , Μεγ.Βρετανία
¾ Τα παγκόσµια πρωταθλήµατα:
(-> Ανασκόπηση)
1. 1983 - Helsinki
3η Άννα Βερούλη (ακοντισµός – 65,72)
2. 1987 - Rome
3. 1991 - Tokyo
4. 1993 - Stuttgart
5. 1995 - Goeteborg
6. 1997 - Athens
2η Νικη Ξανθου (µηκος – 6,94)
3ος Κωστας Γκατσιούδης (ακοντισµός – 86,64)
7. 1999 - Sevilla
1η Βούλα Τσιαµήτα (τριπλούν – 14,88)
1η Μιρέλα Μανιανι (ακοντισµός – 67,09)
2ος Κωστας Γκατσιούδης (ακοντισµός – 89,18)
2η Τασούλα Κελεσίδου (δισκοβολία – 66,05)
3η Κατερίνα Θάνου (100µ – 10”84)
3η Όλγα Βασδέκη (τριπλούν – 14,61)
8. 2001 - Edmonton
1ος Κωστας Κεντέρης (200µ – 20”04)
2η Μιρέλα Μανιανι (ακοντισµός – 65,78)
3η Τασούλα Κελεσίδου (δισκοβολία – 65,50)
3η Κατερινα Θάνου (100µ – 10”91)
9. 2003 - Paris
1η Μιρέλα Μανιανι (ακοντισµός – 66,52)
2η Τασούλα Κελεσίδου (δισκοβολία – 67,14)
3η Κατερίνα Βόγγολη (δισκοβολία – 66,73)
3ος Περικλης Ιακωβάκης (400µ εµπ – 48”24)
10. 2005 - Helsinki
11. 2007 - Osaka
?
12. 2009 - Berlin
13. 2011 - Daegu
14. 2013 – Moscow

∆είτε στο site µεταξύ άλλων:
• Φωτογραφίες από Ευρωπαικό κύπελλο, Πανελλήνιο πρωτάθληµα, Τσικλητήρεια και από
αρκετούς αγώνες ακόµα, απο συνεργάτες ή και χρήστες του stivoz.gr
•

top2007 Ελλήνων αθλητών και άλλα πολλά στατιστικά και χρήσιµα στοιχεία

• Πώς να δηµιουργήσετε την οµάδα σας στο fantasy athletics της IAAF. ∆ηλώστε την και στο
εσωτερικό πρωτάθληµα stivoz (buddy league: stivoz , password: stivoz) και περάστε µε πιο µεγάλο
ενδιαφέρον κι ευχάριστηση την περίοδο των αγώνων της Οσακα. (δείτε σχετική δηµοσίευση)
•

Νέα και δηλώσεις ( Α’ , Β’ ) αθλητών µας ενόψει παγκοσµίου πρωταθλήµατος.

•

Μικρές συνεντεύξεις µε Αργυρώ Στρατάκη και Αφροδίτη Σκαφίδα

Αποσπάσµατα:
Ποια η αντιµετώπιση του 7θλου από τα ΜΜΕ?
(Αργ.Στρ.) …οι αθλητές έχουµε το παράπονο ότι τα µέσα ενηµέρωσης δεν αφιερώνουν χώρο για
την ενηµέρωση για το αγώνισµά των συνθέτων, ούτε καν το περιοδικό του ΣΕΓΑΣ !
Τι γίνεται µε το γνωστό πρόβληµα µε τα κοντάρια?
(Αφρ.Σκ.) Χρειάζεται κάποιος να το κανονίζει νωρίτερα κι όχι τελευταία στιγµή. Είναι γνωστό το
διαδικαστικό πρόβληµα, και κάποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της
µεταφοράς τους.
Επικείµενες διοργανώσεις
25.08 – 02.09 11ο παγκόσµιο πρωτάθληµα στίβου
22.09 – 23.09 World Athletics Final - Stuttgart
02.10 – 11.10 Special Olympics - Shanghai
14.10 – 21.10 CISM παγκ.στρατιωτικό
και άλλοι αγώνες και events (όπως golden league, µαραθώνιοι) που µπορείτε να δείτε στο
αγωνιστικό ηµερολόγιο και να βρείτε κι επιπλέον πληροφορίες.
********************
www.stivoz.gr : Η 1η ∆ιαδικτυακή Κοινότητα Αθλητών & Φιλάθλων του Στίβου!
Όλος ο Στίβος είναι εδώ !
Αύγουστος 2007
Τα κείµενα, τα στοιχεία και οι πληροφορίες του Newsletter ( και των αναφορών του site stivoz.gr) προσφέρονται µόνο για
ενηµέρωση και προσωπική χρήση των αναγνωστών του και αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, αναδιανοµή, ανατύπωση και κατα οποιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση των κειµένων,
πληροφοριών και στοιχείων του Newsletter.

