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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.
Το 27ο μας Newsletter είναι αφιερωμένο στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα στίβου στο Βερολίνο

Ευρωπαικό πρωτάθλημα 2018 – Berlin

[ www.berlin2018.info ]

Το 24ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα φιλοξενείται από τις 6 μέχρι τις 12 Αυγούστου στο Βερολίνο
Η διοργάνωση ξεκίνησε το 1934 κατά βάση ανά 4 χρόνια (έχει γίνει και δύο φορές στην Ελλάδα,
1969&1982) κι από το 2012 ανά 2 χρόνια. Τις Ολυμπιακές χρονιές γίνεται με πιο συνεπτυγμένο
πρόγραμμα (λιγότερες ημέρες, χωρίς βάδην και με ημιμαραθώνιο αντί Μαραθωνίου)
Στα σπριντ (αγωνίσματα με βατήρα) υπάρχουν 3 γύροι, όπoυ στο 1ο δεν λαμβάνουν μέρος όσοι είναι στους 12
καλύτερους Ευρωπαίους (έως 3 ανά χώρα) βάσει φετινής επίδοσης - SB. Από τον 1ο γύρο περνούν όσοι
απομένουν για να γίνουν 24 στα ημιτελικά που θα είναι 3 σειρές των 8 (2 πρώτοι +2 καλύτερες επιδόσεις για
τελικό) Στα ημιτελικά οι σειρές συγκροτούνται βάσει των SB (συμπερ. και 1ου γύρου)
Κεντρικά στη Δυτική πόλη της Γερμανικής πρωτεύουσας, στον διαμορφωμένο χώρο "European mile" θα γίνει
η τελετή έναρξης στις 6 Αυγούστου και συνεχή events, οι απονομές, τα προκριματικά της σφαιροβολίας
ανδρών και η εκκίνηση-τερματισμός του Μαραθωνίου (παράλληλα διεξάγεται και το Ευρωπαικό Κύπελλό του)
Το Ολυμπιακό Στάδιο, με το ιδιαίτερο μπλε ταρτάν, είναι από τα πλέον ιστορικά. Εκεί είχαν γίνει οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Jesse Owens με 4 χρυσά μετάλλια ενώπιων του
Hitler, καθώς και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2009 όπου έλαμψε ο Usain Bolt με τα παγκόσμια ρεκόρ σε
100μ. και 200μ. να κρατάνε ακόμα.
Τότε, από τη φετινή ελληνική αποστολή, είχαν λάβει μέρος οι Τσιάμης, Μπανιώτης, Φιλιππίδης,
Κυριακοπούλου, ενώ πέραν αυτών (για τον Φιλιππίδη είναι το 6ο ) σε ένα ακόμη Ευρωπαικό θα είναι και ο
Δουβαλίδης και οι Τσάκωνας, Μπελιμπασάκη και Υφαντίδου. Στην ελληνική ομάδα μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν
η χρυσή στην προηγούμενη διοργάνωση στο Άμστερνταμ το 2016 Κατερίνα Στεφανίδη και η Βούλα
Παπαχρήστου που είχε πάρει χάλκινο (ενώ χάλκινο πήρε και η Κυριακοπούλου το 2012)
Για την Κύπρο ξεχωρίζουν οι Τραίκοβιτς και Παρέλλης.
Για μια ακόμα διοργάνωση δεν μετέχει η Ρωσία καθώς η Ομοσπονδία της βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, όμως
μετέχουν αρκετοί αθλητές ως ανεξάρτητοι (Authorized Neutral Athletes) με Lasitskene, Shubenkov σε αυτούς.
Από τα πολλά μεγάλα ονόματα του Ευρωπαικού Κλασικού Αθλητισμού, οι διοργανωτές πέραν των αθλητών
τους με προεξέχοντα τον δισκοβόλο Robert Harting (που φέτος ολοκληρώνει την καριέρα του) και τους
ακοντιστές τους, κάνουν ιδιαίτερη αναφορά μεταξύ άλλων στους αθλητές των συνθέτων Kevin Mayer και
Nafissatou Thiam, Katarina Johnson-Thompson και ακόμα στους Warholm, Fajdek, Malachowski, Lavillenie,
και στις Schippers, Levchenko και Lasitskene. Από τις ιδιαίτερες παρουσίες τα 3 αδέρφια Ingebrigtsen

Νικητές Ευρωπαϊκών αγώνων: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4526
Παγκόσμια All-time top list: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4345
Ελληνικό διαχρονικό top-20: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?3887

Η Ελληνική ομάδα και οι ημερομηνίες / ώρες αγωνισμάτων
(σε ώρα Ελλάδος / έχουμε +1 ώρα διαφορά από την τοπική ώρα):
Άνδρες
100μ.: Δε.6/ 17:30 – Τρ.7/ 20:25 & 22:50 * I.Νυφαντόπουλος
200μ.: Τε.8/ 11:50 – Τε.8/ 21:15 ** Λ.Τσάκωνας, Π.Τριβυζάς ^ Π.Δημητριάδης
800μ.: Πε.9/ 12:30 – Παρ.10/ 20:35 – Σαβ.11/ 21:30 ^ Χρ.Δημητρίου
1500μ.: Τε.8/ 13:05 – Παρ.10/ 22:50 ^ Αμ.Χατήρι
110μ. εμπ.: Πε.9/ 11:55 – Παρ.10/ 20:10 & 22:35 * Κ.Δουβαλίδης ^ Μ.Τραίκοβιτς
Μαραθώνιος: Κυρ.12/ 11:00 *** Κ.Γκελαούζος, Δ.Μαγγίνας, Π. Καραϊσκος
20χλμ. βάδην: Σαβ.11/ 11:55 * Αλ.Παπαμιχαήλ
Υψος: Πε.9/ 20:45 – Σαβ.11/ 21:00 * Κ.Μπανιώτης ^ Β.Κωνσταντίνου
Επι κοντώ: Παρ.10/ 12:15 – Κυρ.12/ 20:10 * Κ.Φιλιππίδης ^ Ν.Στυλιανού
Μήκος: Δε.6/ 17:35 – Τε.8/ 20:40 * Μ.Τεντόγλου
Τριπλούν: Παρ.10/ 13:40 – Κυρ.12/ 20:55 * Δ.Τσιάμης
Σφαιροβολία: Δε.6/ 18:35ή19:55 – Τρ.7/ 21:33 * Ν.Σκαρβέλης
Δισκοβολία: Τρ.7/ 10:40ή12:10 – Τε.8 /21:20 ^ Απ.Παρέλλης
Σφυροβολία: Δε.6/ 17:05ή18:30 – Τρ.7/ 19:45 * Μ. Αναστασάκης
Ακοντισμός.: Τε.8/ 14:00ή15:25 – Πε.9/ 21:22 “ Ι.Σμαλιός
4Χ100μ.: Κυρ.12/ 20:40 & 22:40 * GRE
Γυναίκες
100μ.: Δε.6/ 18:45 – Τρ.7/ 20:05 & 22:30 * Ρ.Σπανουδάκη ^ Ολ.Φωτοπούλου
400μ.: Τε.8/ 12:30 – Πε.9/ 20:50 – Σαβ.11/ 21:12 *** Μ.Μπελιμπασάκη, Ειρ.Βασιλείου, Δ.Μουρτά,
800μ.: Τρ.7/ 12:05 – Τε.8/ 20:55 – Παρ.10/ 22:20 ^ Ν.Ευαγγελίδου
1500μ.: Παρ.10/ 13:00 – Κυρ.12/ 21:00 ^ Ν.Ευαγγελίδου
100μ. εμπ.: Τε.8/ 11:10 – Πε.9/ 20:25 & 22:50 * Ελ.Πεσιρίδου ^ Ν.Χριστοφή
Μαραθώνιος: Κυρ.12/ 09:05 Γκλ.Πριβιλέτζιο, Ρ.Ρεμπούλη, Σ.Τσεκίνη
20χλμ. βάδην: Σαβ.11/ 10:05 * Αντ.Ντρισμπιώτη
Επί κοντώ: Τρ.7/ 20:05 – Πε.9/ 20:20 *** Κ.Στεφανίδη, Ν.Κυριακοπούλου, Ελ.Πόλακ
Μήκος: Πε.9/ 11:30 – Σαβ.11/ 21:05 * Χ.Αλεξούλη ^ Ν.Παναγή
Τριπλούν: Τε.8/ 12:05 – Παρ.10/ 21:10 * Π. Παπαχρήστου
Δισκοβολία: Πε.9/ 10:30ή12:00 – Σαβ.11/ 21:20 * Χρ.Αναγνωστοπούλου
Σφυροβολία: Παρ.10/ 11:00ή12:30 – Κυρ.12/ 20:30 * Στ.Σκαρβέλη
Ακοντισμός: Πε.9/ 13:30ή15:00 05 – Παρ.10/ 21:25 * Σ.Υφαντίδου
4X100μ.: Κυρ.12/ 20:20 & 22:20 * GRE
4Χ400μ.: Παρ.10/ 14:40 – Σαβ.11/ 22:50 * GRE
Πρόγραμμα / αποτελέσματα (από υποσελίδα EAA) :
http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-championships/2018/schedules-results/

Πρόγραμμα – χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες, στο ημερολόγιο του stivoz.gr:
http://www.stivoz.com/forum/calendar.php?do=getinfo&e=2000&day=2018-8-6&c=1

Ιστορικό: Ευρωπαικά Πρωταθλήματα + ελληνικά μετάλλια
( http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?849 )
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ (ανοικτός στίβος)

13) 1982 , Athens

19) 2006 , Goeteborg

1) 1934 , Turin

-> 1η Άννα Βερούλη (ακόντιο)
-> 3η Σ.Σακοράφα (ακόντιο)

-> 1ος Περικλής Ιακωβάκης (400μ. εμπ.)
-> 2η Φ.Χαλκιά (400μ. εμπ.)
-> 2η Χρ.Δεβετζή (τριπλούν)

-> 3ος Χρ.Μαντικας (400μ. εμπ.)

2) 1938 , Paris (A) & Wien (Γ)
3) 1946 , Oslo
4) 1950 , Brussels
5) 1954 , Bern
6) 1958 , Stockholm
7) 1962 , Beograd
8) 1966 , Budapest
-> 2ος Χρ.Παπανικολάου (επικοντώ)

9) 1969 , Athens - Pireaus
10) 1971 , Helsinki
-> 3ος Β.Παπαγεωργόπουλος (100μ)

11) 1974 , Rome
12) 1978 , Prague

14) 1986 , Stuttgart
15) 1990 , Split
16) 1994 , Helsinki

20) 2010 , Barcelona
21) 2012 , Helsinki

-> 3ος Κ.Κουκοδήμος (μήκος )

-> 3η Ν.Κυριακοπούλου (επικοντώ)

17) 1998 , Budapest

22) 2014 , Zuerich

-> 1η Όλγα Βασδέκη (τριπλούν)
-> 3η K.Θάνου (100μ)
-> 3ος Χ.Παπαδιάς (100μ )

-> 2ος Λ.Τσάτουμας (μήκος.)
-> 2η Κ.Στεφανίδη (επικοντώ)

23) 2016 , Amsterdam

18) 2002 , Muenchen

-> 1η Κατερίνα Στεφανίδη (επικοντώ)
-> 3η Π.Παπαχρήστου (τριπλούν)

-> 1ος Κώστας Κεντέρης (200μ )
-> 1η Κατερίνα Θάνου (100μ )
-> 1η Μιρέλα Μανιανι (ακόντιο)
-> 1η Κατερίνα Βόγγολη (δίσκος)
-> 3η Αν.Κελεσίδου (δίσκος)
-> 3ος Αλ.Παπαδημητρίου (σφύρα)

24) 2018 , Berlin
25) 2020 , Paris

Diamond League
Ιστορικό: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4290

Η κορυφαία σειρά αγώνων στίβου «Diamond League» γίνεται από το 2010 (σε μια μετεξέλιξη του
«Golden League» και του πρότερου «Golden Four» που είχε κάνει την αρχή το 1993) με 12+2 αγώνες.
Από το 2017 βαθμολογούνται οι 8 πρώτοι, από 8 έως 1 βαθμό και η βαθμολόγηση των 12 αγώνων
(6 για κάθε αγώνισμα - ή 4 σε: 400μ. εμπόδια, στηπλ, 3ή5.000μ., οριζόντια άλματα και ρίψεις) οδηγεί
στους 2 τελικους με μοιρασμένα τα αγωνίσματα κι εκεί και μόνο κρίνεται η νίκη και τελική κατάταξη.
Έχουν γίνει ήδη 11 αγώνες ενώ ο 12ος ακολουθεί μετά το Ευρωπαικό, στις 18 Αυγούστου στο Birmingham.
Οι μεγάλοι τελικοί γίνονται σε Ζυρίχη και Βρυξέλλες, φέτος συνεχόμενα, στις 30 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα
Το 2015 πρώτη στο επικοντώ γυναικών ήταν η Νικόλ Κυριακοπούλου ενώ το 2016 και το 2017 (στον
τελικό πια) νικήτρια ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη που διεκδικεί και φέτος τα πρωτεία.
Ο Κύπριος Κυριάκος Ιωάννου είχε κερδίσει αγώνα στο Όσλο το 2011, ενώ την ίδια χρονιά ο Δημήτρης
Χονδροκούκης κέρδισε τον τελικό στη Ζυρίχη και ο Κώστας Φιλιππίδης τον τελικό στις Βρυξέλλες που ήταν
και οι πρώτες ελληνικές νίκες.
-> Νικητές σειρών Diamond League (απο 2017: τελικών)

Continental Cup
Ιστορικό: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4299

Ξεκίνησε ως παγκόσμιο κύπελλο το 1977 (το 2006 είχε γίνει στην Αθήνα) και από το 2010 μετασχηματίστηκε
σε Κύπελλο Ηπείρων όπου λαμβάνουν μέρος 4 ομάδες: Αφρική, Ασία&Ωκεανία, Αμερική και Ευρώπη (με
2 αθλητές ανά αγώνισμα, από διαφορετικές χώρες, βάσει αποτελεσμάτων του Ευρωπαικού πρωταθλήματος)
Φέτος θα διεξαχθεί στην Ostrava της Τσεχίας στις 8-9 Σεπτεμβρίου.

Olympic Youth Games
Ιστορικό: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?16378

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας, είναι μετεξέλιξη των Ολυμπιακών Ημερών Νεότητας κι έγιναν για πρώτη
φορά το 2010 στη Σιγκαπούρη, μετά στο στο Nanjing της Κίνας και φέτος στο Buenos Aires στην Αργεντινή,
στις αρχές Οκτωβρίου. Συμμετέχουν, ανάλογα με το άθλημα ηλικίες 14-18 ετών, για στίβο οι γεν.2001-2002,
δηλαδή οι Παίδες/Κορασίδες.
Μέσα από μια διαδικασία με προκριματικά για συγκεκριμένη αναλογική εκπροσώπηση -βάσει δυναμικότητας,
που προκύπτει από τα τελευταία δύο παγκόσμια πρωταθλήματα της κατηγορίας- από κάθε ήπειρο (για 16
άτομα, με 1 μόνο συμμετοχή δικαίωμα ανά χώρα) προέκυψαν οι συμμετοχές.
Τον αγώνα πρόκρισης αποτέλεσε το Ευρωπαικό πρωτάθλημα Π/Κ (-> αποτελέσματα/προκρίσεις)
Athens AuthenticMarathon ( www.athensauthenticmarathon.gr )
Ιστορικό: http://www.stivoz.com/forum/showthread.php?4416

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 διεξάγεται ο 36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος των Αθηνών (και παράλληλα και
το πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου) που διοργανώνεται από το 1983 και είναι αφιερωμένος στη μνήμη
του βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη.
Ως αγώνισμα ξεκίνησε το 1896 στους αγώνες επιλογής και κατόπιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το 1908 στο Λονδίνο, αρχικά η διαδρομή είχε οριστεί στα 40χλμ, αλλά μετά από παρέμβαση της πριγκίπισσας
της Ουαλίας και της βασίλισσας Αλεξάνδρας, η διαδρομή άλλαξε για να έχουν καλύτερη θέα στην εκκίνηση
και στον τερματισμό αντίστοιχα. Η διαδρομή έτσι έγινε 42.195μ και το 1921 από την IAAF, στον κανονισμό
240, θεσμοθετήθηκε τόση
Εκτός από τον Μαραθώνιο, διεξάγονται και δύο λαϊκοί αγώνες 5χλμ (πρωινός και απογευματινός)
και 10χλμ. όπως και παιδιών και special Olympics.
Τις 3 μέρες πριν την ημέρα του αγώνα, 10-11-12 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου
Tae-kwon-do, όπου είναι και το κέντρο εγγραφών, θα φιλοξενηθεί η Marathon Expo,
έκθεση για αθλητικά είδη, προϊόντα και υπηρεσίες, και για τον αθλητικό τουρισμό.
(ωράριο: Πέμπτη 1μμ –8μμ, Παρασκευή & Σάββατο 10πμ –8μμ. Είσοδος ελεύθερη

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 2018 )
 Ιστορικά και νικητές διοργανώσεων και άλλα στατιστικά
 Θέματα και συνεντεύξεις με οπτικοακουστικό υλικόχρήσιμα στοιχεία
 φωτογραφική κάλυψη από 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 17.000 μέλη!
Το StivoZ.gr σε Instagram ( https://www.instagram.com/stivozgr ) & 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 !!!
Αύγουστος 2018
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.

