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Ζ ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε
ηνπ 2006 γηα ηνλ Διιεληθφ Κιαζζηθφ
Αζιεηηζκφ, θαη πνπ θαιχπηεη ζπλνιηθά ηα
ζέκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, κε:
Δηδήζεηο ηίβνπ απφ ηνλ ειιεληθφ θαη
δηεζλή ρψξν, απνηειέζκαηα αγψλσλ,
αγσληζηηθφ
εκεξνιφγην,
πξνθεξχμεηο,
αλαθνηλψζεηο,
ζπλεληεχμεηο,
πινχζην
θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη πνιιά ζηαηηζηηθά
θη άιια ρξήζηκα ζηνηρεία.
Σν 25ν καο Newsletter είλαη αθηεξσκέλν ζην 16ν Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ηίβνπ πνπ δηεμάγεηαη
ζηηο 4 - 13 Απγνχζηνπ ζην Λνλδίλν θαη ε Διιάδα κεηέρεη κε 20 αζιεηέο/αζιήηξηεο
Πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκα link: http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1792&day=2017-3-3

Παγθόζκην Πξσηάζιεκα 2017 , 4-13/8 , Λνλδίλν (http://www.london2017athletics.com/)
Ζ θνξπθαία δηνξγάλσζε ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ μεθίλεζε ην 1983 ζην Διζίλθη θαη απφ ηελ
κεζεπφκελε, ηνπ 1991, γίλεηαη αλά 2 ρξφληα. Σν 1997 είρε δηεμαρζεί ζηελ Αζήλα. Ζ πξνεγνχκελε, ηνπ
2015, έγηλε ζην Πεθίλν, ελψ γηα πξψηε θνξά ζα θηινμελεζεί ζηε Μ.Βξεηαλία – ζην London Stadium
φπνπ έγηλαλ θαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ην 2012.
Οη αγψλεο είλαη sold-out ελψ θέηνο ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο δελ ππάξρεη πξσηλφ πξφγξακκα.
Σν πξσί ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο γίλνληαη ηα βάδελ, ζηα 50ρικ θαη κε παξνπζία γπλαηθψλ.
Σν πξφζσπν ησλ αγψλσλ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ Usain Bolt, ζηελ ηειεπηαία ηνπ δηνξγάλσζε.
Ζ Καηεξίλα ηεθαλίδε, ρξπζή Οιπκπηνλίθεο ζην επη θνληψ, μερσξίδεη ζηελ ειιεληθή νκάδα.
Ο Κψζηαο Φηιηππίδεο ιφγσ πξφζθαηνπ ηξαπκαηηζκνχ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηειηθά ζηε δηνξγάλσζε ζα ήηαλ ε 6ε θνξά. Απφ ηνπο 20, νη 17 (8 άλδξεο θαη 9 γπλαίθεο) είραλ πεηχρεη ηα φξηα-πξνυπνζέζεηο
ελψ 3 αθφκα (Πεζηξίδνπ, Γθνχζηλ, Αιεμνχιε) έιαβαλ πξφζθιεζε βάζεη επίδνζεο/θαηάηαμεο.
Ζ απνπζία ηεο ηηκσξεκέλεο Ρσζίαο ζα είλαη αηζζεηή, ελψ αξθεηνί αζιεηέο ηεο έρνπλ πάξεη ηελ
εηδηθή άδεηα λα αγσληζηνχλ σο νπδέηεξνη – “ANA” (Authorized Neutral Athletes). Μεηαμχ ηνπο θαη ε
Mariya Kuchina-Lasitskene πνπ έρεη πξνζπαζήζεη θαη γηα παγθφζκην ξεθφξ θέηνο ζην χςνο.
Οη «γεπεδνχρνη» Βξεηαλνί έρνπλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνλ Mo Farah πνπ ζα πξνζπαζήζεη γηα έλα
αθφκα –θαη ηειεπηαίν– ληακπι ζε 5000κ. θαη 10.000κ.
Σν λέν κεγάιν φλνκα ηνπ παγθνζκίνπ ζηίβνπ, ν ΝνηηνΑθξηθαλφο Waydee vanNiekerk ζα επηδηψμεη
κηα λέα κεγάιε επίδνζε ζηα 400κ. αιιά θαη ην ληακπι κε ηα 200κ.
Ζ Shaunae Miller ζα θάλεη επίζεο θαη ηα 2 αγσλίζκαηα, κε πνιχ δπζθνιή απνζηνιή, ζηα 400κ. ζα
είλαη θαη ε Allyson Felix πνπ ζέιεη ην 10ν ρξπζφ ζηε δηνξγάλσζε.
Ζ Σδακαηθαλή Elaine Thompson ζα είλαη κφλν ζηα 100κ., φπσο θαη ν Usain Bolt, πνπ ζέιεη λα θιείζεη
ληθεθφξα ηελ ηεξάζηηα θαξηέξα ηνπ.

Σν 2015 ν Bolt είρε πάξεη γηα κηα αθφκα θνξά 3 ρξπζά (θηάλνληαο ηα 11) ζε 100κ., 200κ. θαη 4ρ100κ
κε ηελ Σδακάηθα - φπνπ πάιη αθπξψζεθαλ νη ΖΠΑ. Ηδηαίηεξε θαηλνηνκία ζην Πεθίλν ήηαλ ε θεληξηθή
είζνδνο θαη παξνπζίαζε θάζε νκάδαο ζηνπο ηειηθνχο ηεο ζθπηαινδξνκίαο 4ρ100κ. Παγθφζκην ξεθφξ
έθαλε ζην 10ζιν κε 9045β. ν Ashton Eaton πνπ απνζχξζεθε θέηνο απφ ηελ ελεξγφ δξάζε.
Οη Σζάθσλαο, Μπειηκπαζάθε, Γνπβαιίδεο, Παπακηραήι, ηεθαλίδε, Αλαγλσζηνπνχινπ, ήηαλ θαη
ζην Πεθίλν - εθεί φπνπ ε Νηθφι Κπξηαθνπνχινπ πήξε ην ράιθηλν κεηάιιην ζην επί θνληψ.
Υξπζά γηα ηελ Διιάδα έρνπλ πάξεη ζηε δηνξγάλσζε, ε Βνχια Σζηακήηα ζην ηξηπινχλ ην 1999, ε
Μηξέια Μαληάλη ζηνλ αθνληηζκφ ην 1999 θαη ην 2003, θαη ν Κψζηαο Κεληέξεο ζηα 200κ ην 2001.
Γείηε ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη ηα ειιεληθά κεηάιιηα: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?850
Ζ Διιεληθή θαη Κσπριακή νκάδα
θαη νη εκεξνκελίεο / ψξεο αγσληζκάησλ, ζε ψξα Διιάδνο (είκαζηε 2 ψξεο κπξνζηά ζε ζρέζε κε Λνλδίλν)

Αλδξεο
200κ.: [πξνθξ.: Γε.7 / 20:30 , εκηη. Σεη.9 / 22:55 , ηει.: Πε.10 / 23:52] Λπθνχξγνο Σζάθσλαο
110κ. εκπ. : [πξνθξ.: Κπξ.6 / 15:15 & εκηη. 22:10 , ηει.: Γε.7 / 23:30] Κψζηαο Γνπβαιίδεο, Μίλαν Τραίκοβιης
Δπί θνληώ: [πξνθξ.: Κπξ.6 / 12:40 , ηει.: Σξ.8 / 21:35] Δκκαλνπήι Καξαιήο
Μήθνο: [πξνθξ.: Παξ.4 / 21:30 , ηει.: αβ.5 / 22:05] Μίιηνο Σεληόγινπ
Σξηπινύλ: [πξνθξ.: Γε.7 / 20:35 , ηει.: Πε.10 / 22:20] Γεκήηξεο Σζηάκεο
Γηζθνβνιία: [πξνθξ.: Παξ.4 / 21:20 ή 22:45 , ηει.: αβ.5 / 21:25] Απόζηολος Παρέλλες
θπξνβνιία: [πξνθξ.: Σεη.9 / 21:20 ή 22:50 , ηει.: Παξ.11 / 22:30] Μηράιεο Αλαζηαζάθεο
Αθνληηζκόο: [πξνθξ.: Πε.10 / 21:05 ή 22:35 , ηει.: αβ.12 / 22:15] Γηάλλεο Κπξηαδήο
20ρικ. βάδελ: [Κπξ.13 / 16:45] Αιέμαλδξνο Παπακηραήι
Γπλαίθεο
200κ.: [πξνθξ.: Σξ.8 / 21:30 , εκηη. Σεη.9 / 22:55 , ηει.: Παξ.10 / 23:50] Μαξία Μπειηκπαζάθε
400κ.: [πξνθξ.: Κπξ.6 / 13:55 , εκηη. Γε.7 / 22:55 , ηει.: Σεη.9 / 23:50] Δηξήλε Βαζηιείνπ, Ελένε Αρησμαηά
100κ. εκπ: [πξνθξ.: Παξ.11 / 12:45 & εκηη. 21:05 , ηει.: Γε.7 / 23:30] Διηζάβεη Πεζηξίδνπ
Ύςνο: [πξνθξ.: Πε.10 / 21:10 , ηει.: αβ.12 / 21:05] Σαηηάλα Γθνύζηλ
Δπί θνληώ: [πξνθξ.: Παξ.4 / 21:45 , ηει.: Κπξ.6 / 21:00] Καηεξίλα ηεθαλίδε
Μήθνο: [πξνθξ.: Σεη.9 / 21:10 , ηει.: Παξ.11 / 21:10] Λίιε Αιεμνύιε, Νεκηαρία Παναγή
Σξηπινύλ: [πξνθξ.: αβ.5 / 13:00 , ηει.: Γε.7 / 22:25] Βνχια Παπαρξήζηνπ
Γηζθνβνιία: [πξνθξ.: Παξ.11 / 12:10 ή 13:35 , ηει.: Κπξ.13 / 21:10] Υξπζνχια Αλαγλσζηνπνύινπ
Μαξαζώληνο: [Κπξ.6 / 16:00] Οπξαλία Ρεκπνύιε, Γθιφξηα Πξηβηιέηδην, Νηαγκμάρα Χάνηδλικ
20ρικ. βάδελ: [Κπξ.13 / 14:45] Αληηγφλε Νηξηζκπηώηε, Γέζπνηλα Εαπνπλίδνπ
ΡΔΚΟΡ ANOIKTOY ΣΗΒΟΤ :
θαιχηεξνη φισλ ησλ επνρψλ ζε Διιάδα:

http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?3895
http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?3887

Diamond League ( www.diamondleague.com )
Ζ θνξπθαία ζεηξά αγψλσλ ζηίβνπ «Golden League» (πνπ γηλφηαλ απφ ην 1998, ελψ είρε μεθηλήζεη
σο «golden four» ηα έηε 1993-1997) κεηαηξάπεθε ην 2010 ζε «Diamond League» κε κηα ζεηξά απφ
14 αγψλεο. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα αηνκηθά νιπκπηαθά αγσλίζκαηα εληφο ζηίβνπ πιελ ηεο ζθχξαο,
θαη ζε θάζε meeting γίλνληαη πεξίπνπ ηα κηζά. Πιένλ ζηνπο 2 ηειηθνχο, ζηε Επξίρε ή ζηηο Βξπμέιιεο,
πξνθξίλνληαη νη θαιχηεξνη βάζεη βαζκνιφγεζεο (απφ 8 έσο 1β. ε 8αδα ζε θάζε meeting) θαη ν
πξψηνο ηνπ ηειηθνχ ζα είλαη θη ν ληθεηήο ηεο ζεηξάο.
Ηζηνξηθφ: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4290-Golden-Diamond-League

Απνκέλεη ν 12νο αγψλαο, ζην Birmingham ηελ Κπξηαθή 20/8 θαη νη 2 ηειηθνί,
ηελ Πέκπηε 24/8 ζηε Επξίρε θαη ηελ Παξαζθεπή 1/9 ζηηο Βξπμέιιεο.
Πέξπζη ληθήηξηα ηεο ζεηξάο ζην επί θνληψ ήηαλ ε Καηεξίλα ηεθαλίδε, είρε
δηαδερζεί κάιηζηα ηε Νηθφι Κπξηαθνπνχινπ. (Καη) θέηνο ε ηεθαλίδε ζα
πξνζπαζήζεη γηα ηε λίθε, ζηηο Βξπμέιιεο, ελψ γηα ηε Επξίρε εξσηεκαηηθφ είλαη
ν Φηιηππίδεο – ινγηθά ζα είλαη ε Παπαρξήζηνπ θαη ν Κχπξηνο Σξαίθνβηηο

Athens Authentic Marathon ( www.athensauthenticmarathon.gr )
Σελ Κπξηαθή 12 Ννεκβξίνπ 2017 δηεμάγεηαη ν Απζεληηθφο Μαξαζψληνο ησλ Αζελψλ (ελψ γίλεηαη θαη
ην παλειιήλην πξσηάζιεκα Μαξαζσλίνπ) πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην 1983 θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζηε
κλήκε ηνπ βαιθαληνλίθε Γξεγφξε Λακπξάθε.
Ωο αγψληζκα μεθίλεζε ην 1896 ζηνπο αγψλεο επηινγήο θαη θαηφπηλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
Σν 1908 ζην Λνλδίλν, αξρηθά ε δηαδξνκή είρε νξηζηεί ζηα 40ρικ, αιιά κεηά απφ παξέκβαζε ηεο
πξηγθίπηζζαο ηεο Οπαιίαο θαη ηεο βαζίιηζζαο Αιεμάλδξαο, ε δηαδξνκή άιιαμε γηα λα έρνπλ θαιχηεξε
ζέα ζηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ αληίζηνηρα. Ζ δηαδξνκή έηζη έγηλε 42.195κ θαη ην 1921 απφ
ηελ IAAF, ζηνλ θαλνληζκφ 240, ζεζκνζεηήζεθε ηφζε
Ηζηνξηθφ: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4416

Δθηφο απφ ηνλ Μαξαζψλην, δηεμάγνληαη θαη δχν ιατθνί αγψλεο 5ρικ
(πξσηλφο θαη απνγεπκαηηλφο) θαη 10ρικ. φπσο θαη παηδηψλ θαη special Olympics.
Για πλεροθορίες / εγγραθή, μπείηε ζηεν ιζηοζελίδα ηες διοργάνωζες
Σηο 3 κέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ αγψλα, 9-10-11 Ννεκβξίνπ ζην Κιεηζηφ
Γπκλαζηήξην Φαιήξνπ Tae-kwon-do, φπνπ είλαη θαη ην θέληξν εγγξαθψλ, ζα
θηινμελεζεί ε Marathon Expo, έθζεζε γηα αζιεηηθά είδε, πξντφληα θαη ππεξεζίεο,
θαη γηα ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ.
(σξάξην: Πέκπηε 1κκ –8κκ, Παξαζθεπή & άββαην 10πκ –8κκ. Δίζνδνο ειεχζεξε

120 ρξόληα ΔΓΑ
Ήηαλ ιίγν θαηξφ κεηά ηελ αλαβίσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 1896 θαη εηδηθφηεξα ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 1897 φηαλ ζπλήιζε επίζεκα ζπλέδξην, παξνπζία 28 ζπιιφγσλ, ζηελ αίζνπζα ηνπ θηινινγηθνχ
ζπιιφγνπ "Παξλαζζφο" θαη απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηνπ ΔΓΑ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ.
Ζ απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1897 ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Ηζηνξηθφ θαη δηνξγαλψζεηο ΔΓΑ: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?7741

10 ρξόληα stivoz.gr
Σν stivoz.gr αηζίσο έθιεηζε ηα 10 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, πάληα κε ηε ζηήξημε θαη ζπκβνιή ζαο!
Γηαβάζηε γηα ηελ ηζηνξία καο: http://www.stivoz.com/content.php?5932-10-years-StivoZ-gr
Κχξην κέιεκα ήηαλ θαη παξακέλεη ν εηδεζενγξαθηθφο ραξαθηήξαο κε αληηθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη πέξα απφ ηελ επηθαηξφηεηα- ε εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζεκάησλ ζηίβνπ θαη ε επηθνηλσλία
Ήδε ηνλ πξψην θαηξφ ιεηηνπξγίαο ηνπ stivoz.gr, ην 2007 πξηλ ην παγθφζκην πξσηάζιεκα ζπληάρζεθε
ην 1ν newsletter, απφ ηα 24+1 σο ηψξα, πνπ εθδίδνληαη θπξίσο ελφςεη ησλ κεγάισλ δηνξγαλψζεσλ.

www.stivoz.gr - ην site κεηαμύ άιισλ ζα βξείηε:








Δηδήζεηο, Απνηειέζκαηα, Ζκεξνιφγην κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλά αγψλα, Links
φξηα, θαλνληζκνχο, δηαηάμεηο θαη λφκνπο
Ρεθφξ θαη all time ειιεληθέο θαη δηεζλείο top lists ( -> ειιεληθφ Top 2017 )
Ηζηνξηθά θαη ληθεηέο δηνξγαλψζεσλ θαη άιια ζηαηηζηηθά
Θέκα ηα θαη ζπλεληεχμεηο κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφρξήζηκα ζηνηρεία
θσηνγξαθηθή θάιπςε απφ πνιινχο αγψλεο ζηίβνπ:
www.sportsphotoz.com - Δείηε θωηογραθίες από αγώνες ζας και πως να ηις αποκηήζεηε

Σν StivoZ.gr ζην Facebook ( http://www.facebook.com/stivozgr )
Σν Page καο κε πνιιέο αλαξηήζεηο, θσηνγξαθίεο θαη πην δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θαη παξνπζία.
εκείν ελεκέξσζεο θαη αλαθνξάο, κε πάλσ απφ 15.000 κέιε!
Σν StivoZ.gr ζην Twitter ( http://www.twitter.com/stivozgr )
Αθνινπζνχκε ηα θαιχηεξα κέζα ελεκέξσζεο, θνξείο θαη πνιινχο αθφκα πνπ αζρνινχληαη κε ην
ζηίβν φπσο θαη ηνπο θνξπθαίνπο μέλνπο θη Έιιελεο αζιεηέο. Αθνινπζήζηε καο!

www.stivoz.gr : Ζ 1ε Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα Αζιεηψλ & Φηιάζισλ ηνπ ηίβνπ!

www.wefit.gr

www.douleutaras.gr
Όινο ν ηίβνο είλαη εδώ !!!
Αχγνπζηνο 2017

Τα κείμενα, ηα ζηοιτεία και οι πλεροθορίες ηοσ Newsletter (και ηων αναθορών ηοσ site stivoz.gr)
προζθέρονηαι μόνο για ενεμέρωζε και προζωπική τρήζε ηων αναγνωζηών ηοσ και αποηελούν πνεσμαηική ιδιοκηεζία
Απαγορεύεηαι ε αναδεμοζίεσζε, αναδιανομή, αναηύπωζε και καηά οποιονδήποηε ηρόπο εκμεηάλλεσζε ηων κειμένων,
πλεροθοριών και ζηοιτείων ηοσ Newsletter.

