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Ζ ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε
ηνπ 2006 γηα ηνλ Διιεληθό Κιαζζηθό
Αζιεηηζκό, θαη πνπ θαιύπηεη ζπλνιηθά ηα
ζέκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, κε:
Δηδήζεηο ηίβνπ από ηνλ ειιεληθό θαη
δηεζλή ρώξν, απνηειέζκαηα αγώλσλ,
αγσληζηηθό
εκεξνιόγην,
πξνθεξύμεηο,
αλαθνηλώζεηο,
ζπλεληεύμεηο,
πινύζην
θσηνγξαθηθό πιηθό θαη πνιιά ζηαηηζηηθά
θη άιια ρξήζηκα ζηνηρεία.

Σν 20ν καο Newsletter είλαη αθηεξσκέλν ζην 15ν Παγθόζκην Πξσηάζιεκα ηίβνπ πνπ
δηεμάγεηαη 22-30 Απγνύζηνπ ζην Πεθίλν θαη ε Διιάδα κεηέρεη κε 5 αζιεηέο θαη 5 αζιήηξηεο
Πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκα link γηα ηε δηνξγάλσζε, πξόγξακκα, ζέκαηα θ.α. ζην εκεξνιόγην:
http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1614&day=2015-8-22&c=1
Παγκόζμιο Ππυηάθλημα 2015 , 22-30/8 , Πεκίνο (http://www.iaafbeijing2015.com/en/)
Ζ 15ε δηνξγάλσζε γηα ην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα ηίβνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 22 – 30 Απγνύζηνπ
ζηε «Βόξεηα Πξσηεύνπζα» ηεο Κίλαο όπσο ζεκαίλεη ην Πεθίλν θαη ζην Οιπκπηαθό ηνπ ηάδην:
ζηε «Φσιηά ηνπ Πνπιηνύ» όπνπ έγηλαλ θαη νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ 2008. Δθεί κάιηζηα ήηαλ
παξόληεο ν Κ.Γνπβαιίδεο (πνπ έθηαζε κε παλειιήλην ξεθόξ σο ηα εκηηειηθά) θαη νη Κ.Μπαληώηεο,
Ν.Κπξηαθνπνύινπ. Ζ Πεγή Γεβεηδή είρε πάξεη ην ράιθηλν κεηάιιην ζην ηξηπινύλ, ελώ ην πξόζσπν
ησλ Αγώλσλ ήηαλ ν Usain Bolt κε 3 ρξπζά κε ηζάξηζκα παγθόζκηα ξεθόξ ζε 100κ.-200κ.-4ρ100κ.
Οη 8 ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο είραλ αγσληζηεί θαη ην 2013 ζην πξνεγνύκελν παγθόζκην πξσηάζιεκα
ζηε Μόζρα, όπνπ νη Κ.Φηιηππίδεο θαη Κ.Μπαληώηεο είραλ πάξεη ηε 10ε ζέζε (όπσο θαη νη Σζάηνπκαο,
Σζηάκεο, ελώ 12ε ήηαλ ε Πέξξα). Κ.ηεθαλίδε θαη Υξ.Αλαγλσζηνπνύινπ είλαη ηα λέα πξόζσπα.
ηε Μόζρα, από 3 ρξπζά είραλ πάξεη νη Σδακαηθαλνί Bolt θαη Fraser ελώ ληακπι ζηηο απνζηάζεηο είρε
θάλεη ν Farah. Υξπζή ζην επηθνληώ ε Isinbayeva θιείλνληαο έλαλ (1ν;) ζπνπδαίν θύθιν θαξηέξαο.
Οη αζιεηέο καο ζην επηθνληώ βάζεη ησλ θεηηλώλ επηδόζεσλ έρνπλ ηδηαίηεξεο πξννπηηθέο δηάθξηζεο.
Ζ Ν.Κπξηαθνπνύινπ είλαη 2ε ζηε ιίζηα θαη 6ε ε Κ.ηεθαλίδε ελώ 5νο είλαη ν Κ.Φηιηππίδεο.
Υξπζά γηα ηελ Διιάδα ζηε δηνξγάλσζε, έρνπλ θαηαθηήζεη ε Βνύια Τζιαμήηα ζην ηξηπινύλ ην 1999,
ε Μηξέια Μανιάνι ζηνλ αθνληηζκό ην 1999 θαη ην 2003, θαη ν Κώζηαο Κενηέπηρ ζηα 200κ ην 2001.
Σν παγθόζκην πξσηάζιεκα μεθίλεζε ην 1983 ζην Διζίλθη, αθνινύζεζε ε Ρώκε ην 1987 θαη εθηνηε
γίλεηαη αλά 2 ρξόληα. Σν 1997 είρε γίλεη ζηελ Αζήλα. Σν επόκελν, ην 2017, ζα γίλεη ζην Λνλδίλν.
Γείηε ζύληνκν ηζηνξηθό θαη ηα ειιεληθά κεηάιιηα :
http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?850

Ζ Ελληνική θαη Κσπριακή νκάδα
θαη νη εκεξνκεληεο / ώξεο αγσληζκάησλ, ζε ώξα Διιάδνο (είκαζηε 5 ώξεο πίζσ ζε ζρέζε κε Πεθίλν)

Άλδξεο
200μ.: [πξνθξ.: Σξ.25 / 14:30 , εκηη.: Σεη.26 / 15:30 , ηει.: Πε.27 / 15:55] Λ.Τζάκυναρ
110μ. εμπ.: [πξνθξ.: Σε.26 / 06:20 , εκηη.: Πε.27 / 14:05 , ηει.: Παξ.28 / 16:20] Κ.Δοςβαλίδηρ
20σλμ βάδην: [Κπξ.23 / 03:30] & 50σλμ βάδην: [αβ.29 / 14:30] Αλ.Παπαμισαήλ
Ύτορ: [πξνθξ.: Παξ.28 / 04:45 , ηει.: Κπξ.30 / 13:30] Κ.Μπανιώηηρ, Δ.Χονδροκούκης
Επικονηώ: [πξνθξ.: αβ.22 -/ 13:40 , ηει. : Γε.24 / 14:05] Κ.Φιλιππίδηρ
Γηζθνβνιία: [πξνθξ.: Πε.27 / 04:30 ή 05:50 , ηει.: αβ.29 / 14:50] Απ.Παρέλλης
Γπλαίθεο
100κ.: [πξνθξ.: Κπξ.23 / 07:00 , εκηη. Γε.24 / 14:40 , ηει.: Γε.24 / 16:35] Ρ.Παπαιωάννοσ
200μ.: [πξνθξ.: Σεη.26 / 14:15 , εκηη. Πε.27 / 14:35 , ηει.: Παξ.28 / 16:00] Μ.Μπελιμπαζάκη, Ρ.Παπαιωάννοσ
Επικονηώ: [πξνθξ.: Γε.24 / 04:30 , ηει.: Σε.26 / 14:00] Ν.Κςπιακοπούλος & Κ.Σηεθανίδη
Διζκοβολία [πξνθξ.: Γε.24 / 04:35 ή 05:55 , ηει.: Σξ.25 / 14:00] Φπ.Αναγνυζηοπούλος
Έπηαθλο [αβ.22 / 04:00 , έσο Κπξ.23 / 14:40] Σ.Υθανηίδος

Απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ παγθνζκίσλ πξσηαζιεκάησλ:
http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?3568-Results-World-Championships

Παγθόζκηα - Παλεπξσπαηθά - Παλειιήληα - Παγθύπξηα Ρεθόξ αλνηθηνύ ζηίβνπ :
http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?3895-Records-WR-ER-GRE-CYP-NR

World All-time top list: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4345
Διιεληθό δηαρνληθν top-20 : http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?3887-HELLAS-all-time-top20-outdoor

Diamond League ( www.diamondleague.com )
Ζ θνξπθαία ζεηξά αγώλσλ ζηίβνπ «Golden League» (πνπ γηλόηαλ από ην 1998, ελώ είρε μεθηλήζεη
σο «golden four» ηα έηε 1993-1997) κεηαηξάπεθε ην 2010 ζε «Diamond League» κε κηα ζεηξά από
14 αγώλεο: ηνπο 2 πξώηνπο ζηελ Αζία, 2 ζηηο ΖΠΑ θαη ηνπο ππόινηπνπο ζηελ Δπξώπε.
Πεξηιακβάλνληαη όια ηα αηνκηθά νιπκπηαθά αγσλίζκαηα εληόο ζηίβνπ πιελ ηεο ζθύξαο, θαη ζε θάζε
meeting γίλνληαη πεξίπνπ ηα κηζά, κε θάζε αγώληζκα λα πεξηιακβάλεηαη ζην πξόγξακκα ζηα κηζά
από ηα meetings. Βαζκνινγνύληαη κε 4-2-1 β. νη 3 πξώηνη, θαη ν ηειηθόο ληθεηήο θάζε αγσλίζκαηνο
ηεο ζεηξάο θεξδίδεη έλα δηακάληη 4 θαξαηίσλ. Ο ηειεπηαίνο αγώλαο θάζε αγσλίζκαηνο γίλεηαη ζε έλαλ
από ηνπο 2 ηειηθνύο, ζηε Επξίρε ή ζηηο Βξπμέιιεο, θαη δίλεη ηε δηπιάζηα βαζκνινγία. ε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο ζηελ ηειηθή βαζκνινγία, κεηξάλε νη πεξηζζόηεξεο λίθεο θαη κεηά ε θαηάηαμε ζηνλ ηειηθό.
Έρνπλ ήδε δηεμαρζεί νη 12 αγώλεο ηεο ζεηξάο θαη απνκέλνπλ νη 2 ηειηθνί,
ηελ Πέκπηε 3/9 ζηε Επξίρε θαη ηελ Παξαζθεπή 11/9 ζηηο Βξπμέιιεο.
Σν ειιεληθό επηθνληώ ζα είλαη εθεί! ηε Επξίρε γίλεηαη ησλ γπλαηθώλ κε
ηε Νηθόι Κπξηαθνπνύινπ πνπ πξνεγείηαη κε 16 βαζκνύο έλαληη 10 ηεο Murer
(θαη 3-2 λίθεο) θαη ηελ Καηεξίλα ηεθαλίδε πνπ είλαη 5ε κε 3 βαζκνύο.
ηηο Βξπμέιιεο δηεμάγεηαη ησλ αλδξώλ θαη ν Κώζηαο Φηιηππίδεο κε 10 βαζκνύο
είλαη ζηε 2ε ζέζε κεηά ηνλ Lavillenie πνπ έρεη 13.

Athens Authentic Marathon ( www.athensauthenticmarathon.gr )
Σελ Κπξηαθή 8 Ννεκβξίνπ 2015 δηεμάγεηαη ν Απζεληηθόο Μαξαζώληνο ησλ Αζελώλ (ελώ γίλεηαη θαη
ην παλειιήλην πξσηάζιεκα Μαξαζσλίνπ) πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην 1983 θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζηε
κλήκε ηνπ βαιθαληνλίθε Γξεγόξε Λακπξάθε.
Ζ δηαδξνκή ηνπ Μαξαζσλίνπ έγηλε αγώληζκα ζηνπο πξώηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ύζηεξα από ηελ
εηζήγεζε θαη αζινζέηεζε ηνπ θαζεγεηή Michel Breal ηεο νξβόλεο, θίινπ ηνπ Πηέξ ληε Κνπκπεξηέλ
-θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ- ζε αλάκλεζε ηνπ εξσηθνύ θαηνξζώκαηνο ηνπ αγγειηνθόξνπ πνπ έθεξε
ην κήλπκα ηεο λίθεο (490 π.Υ) ζηνπο Αζελαίνπο. Τπήξραλ 2 δηαδξνκέο Μαξαζώλα-Αζελώλ,
αθνινπζήζεθε ε πην επίπεδε αιιά κεγαιύηεξε, πεξίπνπ 40,8ρικ.
ηνπο Ο.Α. ηνπ 1908 ζην Λνλδίλν, αξρηθά ε δηαδξνκή είρε νξηζηεί ζηα 40ρικ, αιιά κεηά από
παξέκβαζε από ην ...παιάηη, ε δηαδξνκή άιιαμε γηα λα έρνπλ θαιύηεξε ζέα ζε εθθίλεζε θαη
ηεξκαηηζκό. Ζ δηαδξνκή έηζη έγηλε 42.195κ - θαη ην 1921 από ηελ IAAF, ζεζκνζεηήζεθε ηόζε.
Γείηε αλαιπηηθά: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4416

Δθηόο από ηνλ Μαξαζώλην, δηεμάγνληαη θαη ιατθνί αγώλεο 5ρικ (ζα γίλεη θαη 2νο
αγώλαο 5ρικ ην απόγεπκα) θαη 10ρικ. όπσο θαη παηδηώλ θαη special Olympics.
(Γηα πιεξνθνξίεο / εγγξαθή, κπείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο)
Σηο 3 κέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ αγώλα, 5-6-7 Ννεκβξίνπ ζην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην
Φαιήξνπ Tae-kwon-do, όπνπ είλαη θαη ην θέληξν εγγξαθώλ, ζα θηινμελεζεί ε
Marathon Expo, έθζεζε γηα αζιεηηθά είδε, πξντόληα θαη ππεξεζίεο, θαη γηα ηνλ
αζιεηηθό ηνπξηζκό. (σξάξην: Πέκπηε 1κκ –8κκ, Παξαζθεπή & άββαην 10πκ –8κκ.
Δίζνδνο ειεύζεξε)

www.stivoz.gr - Σηο site μεηαξύ άλλυν θα βπείηε:





Δηδήζεηο, Απνηειέζκαηα, Ζκεξνιόγην κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλά αγώλα, Links
όξηα, θαλνληζκνύο, δηαηάμεηο θαη λόκνπο
Ρεθόξ θαη all time ειιεληθέο (θαη top2015) θαη δηεζλείο top lists
Ηζηνξηθά θαη ληθεηέο δηνξγαλώζεσλ θαη άιια ζηαηηζηηθά θαη ρξήζηκα ζηνηρεία

 θσηνγξαθηθή θάιπςε πνιιώλ αγώλσλ ζηίβνπ ζην : www.sportsphotoz.com
Δείηε θωηογραθίες από αγώνες ζας και πως μπορείηε να ηις αποκηήζεηε
Σν StivoZ.gr ζην Facebook ( http://www.facebook.com/stivozgr )
Ζ ζειίδα καο (Page) StivoZ.gr Athletics Portal ,
κε πνιιέο αλαξηήζεηο, albums θσηνγξαθηώλ θαη πην δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θαη παξνπζία.
εκείν ελεκέξσζεο θαη αλαθνξάο, κε πεξίπνπ 13.000 κέιε!
Σν StivoZ.gr ζην Twitter ( http://www.twitter.com/stivozgr )
Σν stivozgr αθνινπζεί ηα θαιύηεξα κέζα ελεκέξσζεο, θνξείο θαη πνιινύο αθόκα πνπ αζρνινύληαη
κε ην ζηίβν όπσο θαη ηνπο θνξπθαίνπο μέλνπο θη Έιιελεο αζιεηέο. Αθνινπζήζηε καο!

www.stivoz.gr : Ζ 1ε Γηαδηθηπαθή Κνηλόηεηα Αζιεηώλ & Φηιάζισλ ηνπ ηίβνπ!

www.wefit.gr

www.sciencetechnologies.org

www.apolloniannutrition.gr

Όλορ ο Σηίβορ είναι εδώ !!!
Αύγνπζηνο 2015
Τα κείμενα, ηα ζηοιτεία και οι πληροθορίες ηοσ Newsletter (και ηων αναθορών ηοσ site stivoz.gr) προζθέρονηαι μόνο για
ενημέρωζη και προζωπική τρήζη ηων αναγνωζηών ηοσ και αποηελούν πνεσμαηική ιδιοκηηζία
Απαγορεύεηαι η αναδημοζίεσζη, αναδιανομή, αναηύπωζη και καηά οποιονδήποηε ηρόπο εκμεηάλλεσζη ηων κειμένων,
πληροθοριών και ζηοιτείων ηοσ Newsletter.

