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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 26ν καο Newsletter είλαη αθηεξσκέλν ζην παγθόζκην πξσηάζιεκα θιεηζηνύ ζηίβνπ

Παγκόζμιο ππωηάθλημα κλειζηού 2018 – Birmingham [ http://www.wicbirmingham2018.com ]
Σν 17ν παγθόζκην πξσηάζιεκα θιεηζηνύ θηινμελείηαη από ηελ 1ε κέρξη ηηο 4 Μαξηίνπ ζην
Birmingham ηεο Μ.Βξεηαλίαο. Ζ δηνξγάλσζε μεθίλεζε ην 1987 (ην 1985 είρε γίλεη ζε κηα αξρηθή
κνξθή) θαη δηεμάγεηαη αλα 2 έηε – κεηά ην 2003 όπνπ είρε γίλεη θαη ηόηε ζην Birmingham, έγηλε μαλά
ην 2004 θαη ζπλερίδεη ηα δπγά έηε.
Ζ Διιάδα έρεη θαηαθηήζεη 5 ρξπζά κεηάιιηα ζηελ ηζηνξία ηεο δηνξγάλσζεο (Παπαδηάο & Κόθθα 1997,
Θάλνπ 1999, Χνλδξνθνύθεο 2012, Φηιηππίδεο 2014)
ην πξνεγνύκελν παγθόζκην πξσηάζιεκα ζην Portland ησλ ΖΠΑ, ράιθηλν κεηάιιην είραλ θαηαθηήζεη ε
Καηεξίλα ηεθαλίδε ζην επί θνληώ κε 4,80κ θαη ε Βνύια Παπαρξήζηνπ ζην ηξηπινύλ κε 14,15κ
Σν 2014 ζην επηθνληώ είραλ γίλεη απεπζείαο ηειηθνί κε 12 αζιεηέο/-ηξηεο – ζηνπο άλδξεο ν Κώζηαο
Φηιηππίδεο θέξδηζε κε 5,80κ.- θαη από ην 2016 ην ζύζηεκα δηεπξύλζεθε κε απεπζείαο ηειηθνύο ζε όια ηα
αικαηα θαη ξίςεηο.
ηα θάζεηα άικαηα αγσλίδνληαη 12 αζιεηέο. ηα νξηδόληηα άικαηα θαη ηε ζθαηξνβνιία 16 αζιεηέο. Μεηα
ηηο 3 πξνζπάζεηεο ζπλερίδεη ε 8αδα, θαη κεηά ηηο 5 ζα θάλεη κηα αθόκα ε 4αδα.
Σα όξηα ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά θαη όπνπ δελ θαιύθζεθε ν αξηζκόο ζπκπιεξώζεθαλ νη ζπκκεηνρέο κε ηηο
θαιύηεξεο επηδόζεηο –θάηη πνπ ζπλέβε όπσο θαη ην 2016 θαη κε ηελ Παπαρξήζηνπ.
Σα 3000κ. γπλαηθώλ ζα έρνπλ απεπζείαο ηειηθό πνπ ζα γίλεη ηελ 1ε εκέξα, νπόηε θαη ζα γίλνπλ θαη νη
ηειηθνί ζην ύςνο, παξάιιεια αλδξώλ & γπλαηθώλ. ε κηα εκεξα ζα νινθιεξσζνύλ ηα 60αξηα -3 θνπξζεο
Ζ Διιάδα ιακβάλεη κέξνο ζην Birmingham κε 4 άλδξεο θαη 5 γπλαίθεο.
Γνπβαιίδεο, Φηιηππίδεο, ηεθαλίδε, Παπαρξήζηνπ ήηαλ θαη ζην πξνεγνύκελν πξσηάζιεκα. Γηα ηελ
Κύπξν κεηέρεη ν Μίιαλ Σξαίθνβηηο πνπ θαηέβαζε θη άιιν ην παγθύπξην ξεθόξ ζηα 60κ. εκπόδηα, ζε 7.55.
Με ηελ 4ε θαιύηεξε επίδνζε πάεη ε ηεθαλίδε πνπ ζα επηδηώμεη ηελ 20ε ζπλερή λίθε ηεο ζηε κόλε
κεγάιε δηνξγάλσζε πνπ ηεο ιείπεη. Σελ 5ε επίδνζε έρεη ε Παπαρξήζηνπ, κε ηε Rojas ρσξίο αγώλα θέηνο.
Καη πάιη δελ κεηέρεη ε Ρσζία θαζώο ε Οκνζπνλδία ηεο βξίζθεηαη ζε δηαζεζηκόηεηα, νκσο κεηέρνπλ
αξθεηνί αζιεηέο σο αλεμάξηεηνη (Authorized Neutral Athletes) θαη κεηαμύ απηώλ είλαη ε Maria Lasitskene
ζεσξεηηηθά θαβνξί ζην ύςνο θη από ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ηεο δηνξγάλσζεο. Μαδί, ν Christian Coleman
κε ην εληππσζηαθό παγθόζκην ξεθόξ κε 6.34 ζηα 60κ., κε ηνπο Baker θαη Su ζην αγώληζκα, νη Nelvis θαη
Harrison ζηα εκπόδηα, ε Genzebe Dibaba ζηηο απνζηάζεηο, ν Mayer ζην 7ζιν, μερσξίδνπλ ηδηαίηεξα.

Ζ Διιεληθή νκάδα θαη νη εκεξνκελίεο / ώξεο αγσληζκάησλ - ηνπηθή ώξα
(ζε παξέλζεζε ε ώξα Διιάδνο / έρνπκε +2 ώξεο δηαθνξά από ηελ ηνπηθή ώξα):

60μ. Γ : Παξ.2.3/ 12:35 & 20:50 & 23:38 * Ραθαέια πανοςδάκη
400μ. Γ : Παξ.2.3/ 14:10 & 22:32 – αβ.3.3/ 22:05 * Μαξία Μπελιμπαζάκη
60μ εμπ. Γ : Παξ.2.3/ 20:05 – αβ.3.3/ 20:05 & 22:55 * Διηζαβεη Πεζιπίδος
Μήκορ Α : Παξ.2.3/ 21:35 * Μίιηνο Σενηόγλος
Σπιπλούν Γ : αβ.3.3/ 13:00 * Βνύια Παπασπήζηος
Επικονηώ Γ : αβ.3.3/ 20:00 * Καηεξίλα ηεθανίδη
60μ εμπ. Α : αβ.3.3/ 20:30 – Κπξ.4.3/ 17:05 & 19:00 * Κώζηαο Δοςβαλίδηρ
^Μίλαν Τραίκοβιης
Επικονηώ Α : Κπξ.4.3/ 17:00 ** Κώζηαο Φιλιππίδηρ, Δκκαλνπήι Καπαλήρ

πκκεηνρέο: -> αλά ρώξα , -> αλά αγώληζκα
Πρόγραμμα / αποηελέζμαηα (από σποζελίδα IAAF) :
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships/iaaf-world-indoor-championships-6019/timetable/byday

Πξόγξακκα – ρξήζηκνη ζύλδεζκνη θαη πιεξνθνξίεο, ζην εκεξνιόγην ηνπ stivoz.gr:
http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=1999&day=2018-3-1&c=1
Ιζηοπικό: Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα Κιεηζηνύ + ειιεληθά κεηάιιηα
(1985 - Παξίζη)
1987 – Ηλδηαλάπνιε
1989 – Βνπδαπέζηε
1991 – εβίιιε
1993 – Σνξόλην
1995 – Βαξθειώλε
->2νο: Λάκπξνο Παπαθώζηαο (ύςνο - 2,35κ)
1997 – Παξίζη
->1νο: Χάξεο Παπαδιάρ (60κ – 6"51)
->1ε: Καηεξίλα Κόθθα (200κ – 22"76)
->2νο: Λάκπξνο Παπαθώζηαο (ύςνο - 2,32κ)
1999 – Μαεκπάζη
->1ε: Καηεξίλα Θάνος (60κ – 6"96)
2001 – Ληζαβώλα
2003 – Μπεξκηγρακ

2004 – Βνπδαπέζηε
->3νο: Γηώξγνο Θενδσξίδεο (60κ - 6"54)
->3ε: Χξπζνπεγή Γεβεηδή (ηξηπινύλ - 14,73κ)
2006 – Μόζρα
2008 –Βαιέλζηα
->2ε: Χξπζνπεγή Γεβεηδή (ηξηπινύλ - 15,00κ)
->3ορ: Κςπιάκορ Ιυάννος -Κύππορ (ύτορ - 2,30μ)
2010 – Νηόρα
2012 – Κσλζηαληηλνύπνιε
-> 1νο: Γεκήηξεο Υονδποκούκηρ (ύςνο - 2,33κ)
2014 – νπνη
->1νο: Κώζηαο Φιλιππίδηρ (επηθνληώ - 5,80κ)
2016 – Πόξηιαλη
->3ε: Καηεξίλα ηεθαλίδε (επηθνληώ - 4,80κ)
->3ε: Βνύια Παπαρξήζηνπ (ηξηπινύλ - 14,15κ)

Παγθόζκηα – Παλεπξσπαηθά – Παλειιήληα – Παγθύπξηα ξεθόξ θιεηζηνύ :
http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4524
Παγθόζκηα All-time top list: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4484
Διιεληθό δηαρξνληθό top -5: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4482

Ημιμαπαθώνιορ Αθηνών ( http://www.athinahalfmarathon.gr )
Γηα 7ε ρξνληά, ζηηο 18/3 δηεμάγεηαη ε δηνξγάλσζε ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο όπνπ ρηιηάδεο δξνκείο
ζα αγσληζηνύλ ζε Ζκηκαξαζώλην, 5ρικ, 3ρικ - θαη 1ρικ γηα ΑκεΑ & Special Olympics.
Σν θέληξν εγγξαθώλ όπνπ γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ αξηζκώλ ζα είλαη θέηνο ζην ΩΓΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
(Ρεγίιιεο & Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Β΄ 17-19) θαη ζα ιεηηνπξγήζεη από ηελ Πέκπηε 15 Μαξηίνπ (1κκ -8κκ)
θαη ηελ Παξαζθεπή 16 θαη άββαην 17 Μαξηίνπ (10πκ -8κκ)

Πξόγξακκα, Κπξηαθή 18 Μαξηίνπ:
09:00 - Ζκηκαξαζώληνο & Παλειιήλην Πξσηάζιεκα (εθ.:Πι.πληάγκαηνο/Λ.Ακαιίαο)
09:10 - 3ρικ (εθ.:Λ.Βαζ.νθίαο/Δπαγγειηζκόο)
09:30 - 1ρικ ΑκΔΑ & Special Olympics (εθ.:Λ.Βαζ.νθίαο/Ρηδάξε)
11:45 - 5ρικ (εθ.:Πι.πληάγκαηνο/Όζσλνο-Μεηξνπόιεσο)
Όινη νη αγώλεο ηεξκαηίδνπλ ζην ύληαγκα, κπξνζηά ζηελ πιαηεία Αγλσζηνπ ηξαηηώηε

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (Live Tracking) ηελ εμέιημε
ηνπ αγώλα από ην θηλεηό ηνπο, ην tablet, ή θαη ηνλ ππνινγηζηή, αξθεί λα θαηεβάζνπλ ηε ζρεηηθή
εθαξκνγή «Athens HM powered by MyLaps», ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ΓΩΡΔΑΝ από ην ΔΓΑ,
ηόζν γηα iOS (Apple store), όζν θαη γηα Androids (Google play). https://live.sporthive.com/event/4197/Live
ην Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Δπζύλεο ζπκκεηέρεη ε ΜΚΟ «WWF Διιάο» πνπ απνηειεί ην ειιεληθό ηκήκα
ηνπ παγθόζκηνπ δηθηύνπ ηνπ WWF θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 27 ρξόληα,
έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο από 300 δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο κνλαδηθήο ειιεληθήο θύζεο
Σηιρ 18 Μαπηίος γίνεηαι ζηη Λεμεζό ηηρ Κύππος και ηο βαλκανικό ππυηάθλημα Μαπαθυνίος

Την 1η Αππιλίος διεξάγεηαι ζηη Θεζ/νίκη ο Μαπαθώνιορ "Μέγαρ Αλέξανδπορ" και ζηιρ 13 Οκηυβπίος
ο νςσηεπινόρ ημιμαπαθώνιορ, ενώ ζηιρ 11 Νοεμβπίος ζηην Αθήνα ο Αςθενηικόρ Μαπαθώνιορ.
Ένα ακόμα μεγάλο event, ηο Athens street pole vault, διεξάγεηαι ζηην Αθήνα ζηιρ 24 Μαίος.
RUN GREECE ( www.run-greece.gr )
Ζ ζεηξά πνπ ζα δηεμαρζεη θέηνο γηα 6ε ρξνληά κε νινέλα θαη κεγαιύηεξε απήρεζε, πεξηιακβάλεη αγσλίζκαηα
10ρικ θαη 5ρικ, ζε επίζεκα κεηξεκέλεο δηαδξνκέο, θαζώο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαη αιια αγσλίζκαηα
όπσο θαη αγώλεο παηδηώλ. Σνπο αγώλεο δηνξγαλώλεη ν ΔΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη
κεγάιν ρνξεγό ηε WIND. Αξρή θέηνο ζηηο 24 Μαξηίνπ ζηε Λάξηζα όπνπ ζα δηνξγαλσζεί παξάιιεια θαη ην
παλειιήλην πξσηάζιεκα 10ρικ ζε δξόκν – πνπ έγηλε πξώηε θνξά πέξπζη, ζηνλ ηειεπηαίν αγώλα ηεο ζεηξάο
ζηελ Πάηξα. Γηα ην 2018 έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί σο εμήο:

24/03 Λάξηζα
29/04 Ζξάθιεην
13/05 Καζηνξηά
20/05 Ησάλληλα
30/09 Αιεμαλδξνύπνιε
07/10 Πάηξα
14/10 Ρόδνο
Diamond League ( www.diamondleague.com )
Ζ θνξπθαία ζεηξά αγώλσλ ζηίβνπ «Diamond League» γίλεηαη από ην 2010 (ζε κηα κεηεμέιημε ησλ «Golden
League» θαη «golden four») κε κηα ζεηξά από 14 αγώλεο. Από ην 2017 βαζκνινγνύληαη νη 8 πξώηνη, από 8 έσο
1 βαζκό θαη ε βαζκνιόγεζε ησλ 12 αγώλσλ (6 γηα θάζε αγώληζκα - ή 4 ζε: 400κ. εκπόδηα, ζηεπι, 3ή5.000κ.,
νξηδόληηα άικαηα θαη ξίςεηο) νδεγεί ζηνπο 2 ηειηθνπο κε κνηξαζκέλα ηα αγσλίζκαηα ζε Επξίρε θαη Βξπμέιιεο,
-πνπ θέηνο ζα γίλνπλ ζε ζπλερόκελεο εκέξεο- θη εθεί θαη κόλν θξίλεηαη ε λίθε θαη ηειηθή θαηάηαμε.
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.
Αξρή, ζηηο 6/5 ζηε Νηόρα. (Σν 2016&2017 ληθήηξηα ζην επηθνληώ γπλαηθώλ ήηαλ ε Καηεξίλα ηεθαλίδε)

ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕ 2018
(Γείηε ζην stivoz.gr ην θαιεληάξη κε όινπο ηνπο εγρώξηνπο θαη δηεζλείο αγώλεο)

01-04/03 Παγθόζκην θιεηζηνύ, Birmingham /GBR
24/03 Παγθόζκην Ζκηκαξαζσλίνπ, Valencia/ESP
22/06 -01/07 Μεζνγεηαθνί Αγώλεο, Tarragona /ESP
05-08/07 Δπξσπαηθό Π/Κ, Gyor/HUN
10-15/07 Παγθόζκην Δ/Ν, Tampere /FIN
14-15/07 Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, Πάηξα
20-21/07 Βαιθαληθό πξσηάζιεκα, StaraZagora /BUL
06-12/08 Δπξσπαηθό Πξσηάζιεκα, Berlin/GER
06-18/08 Οιπκπηαθνί Νεόηεηαο, BuenosAires/ARG
30&31/08 ηειηθνί Diamond League – Zurich/SWI & Brussels/BEL
08-09/09 Κύπειιν Ζπείξσλ - Continental Cup, Ostrava/CZE

www.stivoz.gr - ηο site μεηαξύ άλλων θα βπείηε:








Δηδήζεηο, Απνηειέζκαηα, Ζκεξνιόγην κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλά αγώλα, Links
όξηα, θαλνληζκνύο, δηαηάμεηο θαη λόκνπο
Ρεθόξ θαη all time ειιεληθέο θαη δηεζλείο top lists ( -> ειιεληθό Top 2017 )
Ηζηνξηθά θαη ληθεηέο δηνξγαλώζεσλ θαη άιια ζηαηηζηηθά
Θέκαηα θαη ζπλεληεύμεηο κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθόρξήζηκα ζηνηρεία
θσηνγξαθηθή θάιπςε από πνιινύο αγώλεο ζηίβνπ:
www.sportsphotoz.com - Δείηε θυηογπαθίερ από αγώνερ ζαρ και πυρ να ηιρ 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 από 16.000 κέιε!
Σν StivoZ.gr ζε Twitter ( http://www.twitter.com/stivozgr ) & Instagram ( https://www.instagram.com/stivozgr )
Αθνινπζνύκε 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.douleutaras.gr
Όλορ ο ηίβορ είναι εδώ !!!
Φεβξνπάξηνο 2018

Τα κείμενα, ηα ζηοισεία και οι πληποθοπίερ ηος Newsletter (και ηυν αναθοπών ηος site stivoz.gr)
πποζθέπονηαι μόνο για ενημέπυζη και πποζυπική σπήζη ηυν αναγνυζηών ηος και αποηελούν πνεςμαηική ιδιοκηηζία
Απαγοπεύεηαι η αναδημοζίεςζη, αναδιανομή, αναηύπυζη και καηά οποιονδήποηε ηπόπο εκμεηάλλεςζη ηυν κειμένυν,
πληποθοπιών και ζηοισείυν ηος Newsletter.

