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Η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στα τέλη
του 2006 για 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.
10 χρόνια stivoz.gr
Το stivoz.gr αισίως έκλεισε τα 10 χρόνια λειτουργίας του, πάντα με τη στήριξη και συμβολή σας!
Διαβάστε για την ιστορία μας: http://www.stivoz.com/content.php?5932-10-years-StivoZ-gr
Κύριο μέλημα ήταν και παραμένει ο ειδησεογραφικός χαρακτήρας με αντικειμενικότητα, αλλά και πέρα από την επικαιρότητα- η εύρεση πληροφοριών θεμάτων στίβου και η επικοινωνία
Ήδη τον πρώτο καιρό λειτουργίας του stivoz.gr, το 2007 πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα συντάχθηκε
το 1ο newsletter, από τα 23+1 ως τώρα, που εκδίδονται κυρίως ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων.
Το 24ο μας Newsletter είναι αφιερωμένο στο 34ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
120 χρόνια ΣΕΓΑΣ
Ήταν λίγο καιρό μετά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και ειδικότερα τον Ιανουάριο
του 1897 όταν συνήλθε επίσημα συνέδριο, παρουσία 28 συλλόγων, στην αίθουσα του φιλολογικού
συλλόγου "Παρνασσός" και αποφασίστηκε η ίδρυση του ΣΕΓΑΣ και το καταστατικό του.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1897 στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ιστορικό και διοργανώσεις ΣΕΓΑΣ: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?7741
34ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού ( 3 - 5 Μαρτίου 2017 , Βελιγράδι - Σερβία )
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεκίνησε για 4 χρόνια ως Πανευρωπαϊκοί Αγώνες το 1966 στο
Ντορτμουντ με τον 4ο αγώνα της αρχικής μορφής να γίνεται το 1969 στο Βελιγράδι (που το 1962 είχε
διοργανώσει και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου)
Από το 1970 διεξάγεται με την τωρινή του μορφή, σε ετήσια βάση έως το 1990 και μετά ανά 2 χρόνια.
Το 1985 είχε διεξαχθεί στο νεόκτιστο ΣΕΦ. Το 2004 έγινε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς
μεταφέρθηκε έκτοτε η διοργάνωση τα ζυγά έτη, με το Ευρωπαϊκό έτσι να γίνεται το 2005 και
να συνεχίζεται τα μονά έτη.
Το 34ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα διεξαχθεί στις 3-5 Μαρτίου 2017 στο Βελιγράδι
στην περίφημη «Kombank» Arena, πολλαπλών χρήσεων που φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις
(με την 1η από αυτές να είναι και ιστορική για την Ελλάδα με την κατάκτηση του Eurobasket)

Αρχικά η Beograd Arena ήταν να κατασκευαστεί εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος μπάσκετ
του 1994, όμως τα πολεμικά δρώμενα στην περιοχή ανέστειλαν τις διαδικασίες όπως κι αργότερα το
1999. Το 2000 με την Arena υπό κατασκευή έγινε το πρώτο event που ήταν μια δημόσια
συγκέντρωση του Milosevic. Τελικά ολοκληρώθηκε τα επόμενα χρόνια και φιλοξένησε –αφού
προηγήθηκαν οι αγώνες ενός γκρουπ για το Ευρωπαικό του volley– το Ευρωπαϊκό μπάσκετ 2005 με
την εθνική μας ομάδα να πανηγυρίζει εκεί την κατάκτηση του τίτλου!
Το 2008 έγινε ο διαγωνισμός της Eurovision με την ψηφοφορία να κερδίζει το ρωσικό “Believe”.
Το 2009 έγινε ο τελικός του World League στο volley με τη Σερβία να κερδίζει τη Βραζιλία.
Πέρυσι έγινε το Ευρωπαικό υδατοσφαίρισης στους άνδρες με τη Σερβία νικήτρια και την Ελλάδα 4 η.
Το 2018 θα φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague στο μπάσκετ.
Λίγες ημέρες πριν, διεξήχθη στην Kombank Arena το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου (δείτε->εδώ)
Κεντρικό πρόσωπο των διοργανωτών είναι η πρωταθλήτρια του μήκους Ivana Spanovic.
Στο Βελιγράδι η Ελληνική ομάδα θα συμμετέχει με 3 αθλητές και 4 αθλήτριες.
Οι 6 εξ αυτών πέτυχαν τα όρια της Ομοσπονδίας (λόγω προβλημάτων τραυματισμών, εκτός
διοργάνωσης έμειναν ο Κώστας Μπανιώτης και η Μαρία Μπελιμπασάκη) ενώ ο έφηβος πρωταθλητής
Εμμανουήλ Καραλής έλαβε πρόσκληση βάσει των επιδόσεών του από την ΕΑΑ για τον απευθείας
τελικό του επί κοντώ όπου δεν είχε συμπληρωθεί βάσει ορίου η 12αδα.
Η Κύπρος συμμετέχει με 2 αθλητές και 3 αθλήτριες.
Χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση έχουν κατακτήσει η Κατερίνα Θάνου στα 60μ το 1996 και το 2000,
ο Άγγελος Παυλακάκης στα 60μ το 1998 καθώς και η Νίκη Ξάνθου στο μήκος το 2002.
Στην προηγούμενη διοργάνωση το 2015 στην Πράγα, το αργυρό μετάλλιο είχαν κατακτήσει
ο Αντώνης Μάστορας στο ύψος και η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ.
Η Στεφανίδη φέτος στοχεύει να ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο κι έχει και την καλύτερη φετινή
επίδοση μεταξύ των συμμετεχουσών ενώ τη 2η καλύτερη έχει στο τριπλούν η Βούλα Παπαχρήστου.
Η Ελληνική και η Κυπριακή ομάδα και οι ημερομηνίες και ώρες αγωνισμάτων:
(σε ώρα Ελλάδος - είμαστε 1 ώρα μπροστά σε σχέση με Σερβία)
400μ. Γ: Παρ.3 / 10:45 & 18:45 – Σαβ.4 / 20:58 ^ Αρτυματά Ελένη
Τριπλούν Γ: Παρ.3 / 13:00 – Σαβ.4 / 18:50 * Παπαχρήστου Βούλα
60μ εμπ. Γ: Παρ.6 / 13:45 & 17:30 & 20:55 * Πεσιρίδου Ελισάβετ
60μ εμπ. Α: Παρ.6 / 14:20 & 17:45 & 21:10 ^ Τραίκοβιτς Μίλαν
Επικοντώ Α: Παρ.3 / 18:00 ** Φιλιππίδης Κώστας , Καραλής Εμμανουήλ
1500μ. Γ: Παρ.3 / 18:05 – Σαβ.4 / 20:45 ^ Ευαγγελίδου Ναταλία
60μ. Γ: Σαβ.4 / 10:45 – Κυρ.5 / 17:00 & 19:10 *^ Σπανουδάκη Ραφαέλα, Παπαιωάννου Ραμόνα
Σφαιροβολία Α: Σαβ.4 / 12:00 & 20:20 * Σταματόγιαννης Μιχάλης
Ύψος Α: Σαβ.4 / 12:20 – Κυρ.5 / 17:50 ^ Κωνσταντίνου Βασίλης
Επί κοντώ Γ: Σαβ.4 / 19:05 * Στεφανίδη Κατερίνα

Όλα για τη διοργάνωση:
http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1792&day=2017-3-3
Link διοργάνωσης:
http://www.belgrade2017.org/
Link Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας:
http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-indoor-championships/
ΡΕΚΟΡ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ :

http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4524

καλύτεροι 5 όλων των εποχών σε Ελλάδα: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4482
Ευρωπαικά Πρωταθλήματα Κλειστού – Ελληνικά μετάλλια

European Games:
01. 1966 Dortmund
02. 1967 Prag
03. 1968 Madrid
04. 1969 Beograd
European Championships:
01. 1970 Vienna
02. 1971 Sofia
03. 1972 Grenoble
-> 2ος Σπ.Ζαχαρόπουλος (1500μ - 3'46"08)
-> 3ος Β.Παπαγεωργόπουλος (50μ - 5"82)
04. 1973 Rotterdam
-> 3ος Β.Παπαδημητρίου (ύψος - 2,17μ)
05. 1974 Goeteborg
06. 1975 Katowice
07. 1976 Monaco
-> 2ος Β.Παπαγεωργόπουλος (60μ - 6"67)
08. 1977 San Sebastian
09. 1978 Milano
10. 1979 Vienna
11. 1980 Sindelfingen
12. 1981 Grenoble
13. 1982 Milano
14. 1983 Budapest
15. 1984 Goeteborg
16. 1985 Athens - Pireaus
17. 1986 Madrid
18. 1987 Lievin
19. 1988 Budapest
20. 1989 Den Haag
21. 1990 Glasgow
22. 1992 Genova

23. 1994 Paris
-> 2ος Κ.Κουκοδήμος (μήκος - 8,09μ)
-> 2ος Αλ.Τερζιάν (60μ - 6"51)
-> 3ος Γ.Παναγιωτόπουλος (200μ - 20"99,
με Ε.Παπαδόπουλο & Ι.Ναυπλιώτη στον τελικό!)

24. 1996 Stockholm
-> 1η Κατερίνα Θάνου (60μ - 7’’15)
-> 2ος Αλ.Αλεξόπουλος (200μ - 21"05)
-> 2η Ν.Μπακογιάννη (Ύψος - 1,96μ)
-> 3η Ό.Βασδέκη (τριπλούν - 14,30μ)
-> 3ος Σπ.Βασδέκης (μήκος - 8,03μ)
-> 3ος Π.Παπούλιας (3χλμ - 7'50"80)
25. 1998 Valencia
-> 1ος Άγγελος Παυλακάκης (60μ - 6’’55)
-> 3η Κ.Κόφφα (200μ - 22"86)
-> 2ος Αν.Μαρκουλίδης ΚΥΠΡΟΣ (200μ – 20’’65)

26. 2000 Gent
-> 1η Κατερίνα Θάνου (60μ - 7’’05)
-> 2ος Γ.Θεοδωρίδης (60μ - 6’’51)
-> 3ος Ά.Παυλακάκης (60μ - 6’’54)
27. 2002 Vienna
-> 1η Νίκη Ξανθου (Μήκος - 6,74μ)
-> 3η Γ.Κοκλώνη (60μ - 7"22)
28. 2005 Madrid
-> 2η Στ.Πιλάτου (μήκος - 6,64μ)
-> 2η Γ.Κοκλώνη (60μ - 7"18)
-> 3η Μ.Καρασταμάτη (60μ - 7"25)
29. 2007 Birmingham
-> 2ος Λ.Τσάτουμας (μήκος - 8,02μ)
30. 2009 Torino
-> 2ος Κ.Ιωάννου ΚΥΠΡΟΣ (ύψος - 2,29μ)

31. 2011 Paris
32. 2013 Goeteborg
33. 2015 Prague
-> 2η Κ.Στεφανίδη (επικοντώ - 4,75μ.)
-> 2ος Α.Μάστορας (ύψος - 2,31μ.)

Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου (5 Μαρτίου, Τρίκαλα)
Το πρωτάθλημα του ανωμάλου δρόμου ανδρών ξεκίνησε το 1907 στην Ελλάδα με την ονομασία
"Δρόμος μετ' εμποδίων 8 χιλιομέτρων", στο γεμάτο Παναθηναικό Στάδιο, στα πλαίσια των
πανηγυρικών Αθλητικών αγώνων προς τιμήν του βασιλιά της Ιταλίας που έκανε επίσημη επίσκεψη
στην Ελλάδα και συμμετείχαν αθλητές από 3 ομάδες της Αθήνας (Πανελλήνιος,Εθνικός,Πειραϊκός).
Η διαδρομή είχε αφετηρία και τερματισμό το Στάδιο, και περνούσε από Παγκράτι, Υμηττό.
Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται συνήθως στο Μαρκόπουλο ή στα Τρίκαλα (Πηγή) όπως και φέτος.
Από το 2013 δεν γίνεται η κατηγορία παμπαίδων/παγκορασίδων.
Πληροφορίες: http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1866&day=2017-3-5
6ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας (19 Μαρτίου)
Ήταν Άνοιξη του 2012 όταν με σύνθημα «Πάρε ανάσα», τρέξε στην Αθήνα, τρέξε την ιστορία της
πόλης, έγινε ο 1ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας. Ο Δήμαρχος κος Καμίνης είχε αναφέρει τότε:
«Τιμώντας τον Γρηγόρη Λαμπράκη στον οποίο είναι αφιερωμένος ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών
και σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομά του
σε κάποιον δρόμο της Αθήνας» ενώ ο τότε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κος Σεβαστής είχε τονίσει την
επιδίωξη της νέας διοργάνωσης να αλλάξει την εικόνα της πόλης με έναν αγώνα που να έχει μεν
χρονική απόσταση από τον Μαραθώνιο της Αθήνας αλλά και να γεφυρώσει αγωνιστικά αυτό το
χρονικό διάστημα. Ο αγώνας είχε γίνει στις 20 Μαΐου, την επόμενη χρονιά έγινε Μάρτιο για να
ακολουθήσουν 2 χρονιές που έγινε πάλι Μάιο και να επανέλθει από πέρυσι στον Μάρτιο.
Πληροφορίες: http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1903&day=2017-3-19&c=1
Το πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου έγινε 2 χρονιές, 1996&1997 σε διαδρομή Μαραθώνα-Πικέρμι και
ξεκίνησε και πάλι το 2012, παράλληλα με τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθηνών
Run Greece (σειρά αγώνων, 1ος αγώνας 2017: 26/3, Λάρισα)
Οι «αγώνες πόλης για όλους» περιλαμβάνουν αγωνίσματα 10χλμ και 5χλμ σε επίσημα μετρημένες
διαδρομές σε κεντρικά σημεία πόλεων της περιφέρειας. Διεξάγονται από την Ομοσπονδία σε
συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και μέγα χορηγό τη WIND.
Μέρος από τα έσοδα προσφέρονται σε κοινωφελή ιδρύματα και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς στις
πόλεις που φιλοξενούν του αγώνες.
Η σειρά ξεκίνησε το 2013 (στις 19/5, επόμενη της ημέρας που άρχισε και το Athens Street Pole vault)
όταν και διεξήχθη σε Ιωάννινα, Καστοριά, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα.
Από το 2014 προστέθηκε η Αλεξανδρούπολη ενώ ο 1ος αγώνας διεξάγεται από τότε στη Λάρισα με
τελευταίο την Πάτρα. Φέτος στη σειρά αγώνων προστέθηκε και η Ρόδος.
«Οι αγώνες θα αποτελούν γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού για καθεμία από τις πόλεις που
θα τις φιλοξενήσουν. Το κέρδος αυτής της διοργάνωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από τους χιλιάδες
δρομείς που θα βγουν στους δρόμους, το κέρδος θα είναι μια καλύτερη ζωή» είχε αναφέρει πριν από
την 1η διοργάνωση ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κος Παναγόπουλος.
Η φετινή σειρά:
26/03 Λάρισα
30/04 Ηράκλειο
14/05 Καστοριά
21/05 Ιωάννινα
24/09 Αλεξανδρούπολη
01/10 Ρόδος
08/10 Πάτρα
http://www.run-greece.gr/

Κύριες διοργανώσεις 2017
03-05/03 Ευρωπαικό κλειστού - Belgrade /SER
17-18/03 Ευρωπαικό κύπελλο χειμερινών ρίψεων - GranCanaria /ESP
22-23/04 Παγκόσμιο σκυταλοδρομιών - Nassau /BAH
17-18/06 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ - Πάτρα
23-25/06 Ευρωπαικό εθνικών Ομάδων - Lille /FRA & Vaasa /FIN
01-02/07 Ευρωπαικό κύπελλο Συνθέτων - Tallinn /EST & Monzon /ESP
12-16/07 10ο Παγκόσμιο πρωτ. Π/Κ - Nairobi /KEN
13-16/07 Ευρωπαικό Νέων - Bydgoszcz /POL
20-23/07 Ευρωπαικό Ε/Ν - Grosseto /ITA
22-23/07 Βαλκανικό πρωτάθλημα - NoviPazar /SRB
23-29/07 Ευρωπαικό Φεστιβάλ Νεότητας - Gyor /HUN
04-13/08 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ - London /GBR
24/8&1/9 Τελικοί Diamond League – Zuerich/SWI & Brussels/BEL
12/11 Αυθεντικός Μαραθώνιος

www.stivoz.gr - Στο site μεταξύ άλλων θα βρείτε:







Ειδήσεις, Αποτελέσματα, Ημερολόγιο με βασικές πληροφορίες ανά αγώνα, Links
όρια, κανονισμούς, διατάξεις και νόμους
Ρεκόρ και all time ελληνικές και διεθνείς top lists ( -> ελληνικό Top 2017 )
Ιστορικά και νικητές διοργανώσεων και άλλα στατιστικά και χρήσιμα στοιχεία
φωτογραφική κάλυψη από Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ και πολλούς αγώνες στίβου:
www.sportsphotoz.com - Δείτε φωτογραφίες από αγώνες σας και πως να τις αποκτήσετε

Το StivoZ.gr στο Facebook ( http://www.facebook.com/stivozgr )
Το Page μας με πολλές αναρτήσεις, φωτογραφίες και πιο διαδραστική επικοινωνία και παρουσία.
Σημείο ενημέρωσης και αναφοράς, με πάνω από 15.000 μέλη!
Το StivoZ.gr στο Twitter ( http://www.twitter.com/stivozgr )
Ακολουθούμε τα καλύτερα μέσα ενημέρωσης, φορείς και πολλούς ακόμα που ασχολούνται με το
στίβο όπως και τους κορυφαίους ξένους κι Έλληνες αθλητές. Ακολουθήστε μας!

www.stivoz.gr : Η 1η Διαδικτυακή Κοινότητα Αθλητών & Φιλάθλων του Στίβου!

www.wefit.gr

www.douleutaras.gr
Όλος ο Στίβος είναι εδώ !!!
Φεβρουάριος 2017

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 κατά οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των κειμένων,
πληροφοριών και στοιχείων του Newsletter.

