
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Ο όμιλος Διαχρονικών Αθλητών Στίβου Αθηνών διοργανώνει υπό την 
αιγίδα της ΟΕΒΑΣ & παραχώρηση σταδίου από το ΣΕΓΑΣ τα ΖΕΥΞΕΙΑ 
2021. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ  

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου από τις 5μ.μ έως τις 9μ.μ στο στάδιο του Αγίου 
Κοσμά  

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  

ΔΡΟΜΟΙ 

100μ. Α-Γ ,200μ. Α-Γ, 400μ. Α-Γ , 800μ. Α-Γ, 1500μ. Α-Γ , 3.000μ. ΒΑΔΗΝ 
Α-Γ ,5.000μ. Α-Γ   

ΑΛΜΑΤΑ   

Μήκος Α-Γ ,Τριπλούν Α-Γ ,Ύψος Α-Γ  

ΡΙΨΕΙΣ  

Σφαιροβολία Α-Γ , Δισκοβολία Α-Γ ,Ακοντισμός Α-Γ ,Σφυροβολία Α-Γ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1.- Μαζί με τα αγωνίσματα θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και 5αθλο όλων 
των ηλικιακών κατηγοριών . 

2.- Στην διοργάνωση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι ηλικιακές 
κατηγορίες ενώ ο νικητής του κάθε αγωνίσματος θα βγει μέσο του 
παγκόσμιου πίνακα μετατροπών ηλικιών & επιδόσεων της W.M.A 

3.-Oι κριτές θα είναι πιστοποιημένοι από τον σύνδεσμο Κριτών Στίβου 
Αττικής & ΣΕΓΑΣ ενώ έχουμε ζητήσει να μας παραχωρηθεί Photo-finnis 
+1 ανεμόμετρο για να αναγνωριστούν  οι επιδόσεις τόσο από την 



Ελληνική ομοσπονδία όσο και από την Ευρωπαϊκή Μάστερ E.M.A & 
παγκόσμια W.M.A  

4.- Μετάλλιο θα λάβουν 1 όλοι όσοι συμμετέχουν ως αναμνηστικό + 
δίπλωμα και κύπελο ο καλύτερος όλων των Ηλικιακών Κατηγοριών  ως 
ΖΕΥΞΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ενώ για να δοθεί κύπελο θα πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον 5 συμμετοχές στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Οι απονομές 
θα γίνονται μετά από 10 λεπτά στο κεντρικό στάδιο μπροστά στους 
θεατές αφού θα καλούνται όσοι έλαβαν μέρος ονομαστικά με τον 
τελευταίο καλούντα να είναι ο ΖΕΥΞΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ. 

5.- ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για κάθε αγώνισμα θα είναι τα 5ευρω ενώ 
στο 5αθλο θα είναι 15ευρω  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Όλοι όσοι έρθουν να λάβουν μέρος θα έχουν κάνει RAPINT TEST  και θα 
δείχνουν στην είσοδο μέσο κινητού τους την βεβαίωση εμβολιασμού ή  
νόσησης συν το αποτέλεσμα του τεστ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1.-Όλες οι κούρσες θα γίνουν με εκκίνηση από πιστόλι με αισθητήρα . 

2.- Στο άλμα εις ύψος ο πήχης θα ξεκινήσει από το 1 μέτρο και θα 
ανεβαίνει έως το 1,50 κάθε 5 πόντους ενώ μετά κάθε 3 πόντους  

3.- Τα βάρη των Ριπτικών Οργάνων θα είναι ανάλογα των ηλικιακών 
κατηγοριών όπως ορίζει η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου Μάστερ . 

4.- Στο 5αθλο οι προσπάθειες στα άλματα  θα είναι 3 όπως και στις 
ρίψεις. 

5 - ΒΑΔΗΝ στο αγώνισμα θα υπάρχουν 3 κριτές συν τον έφορο όπου θα 
κρίνουν με βάση τον διεθνή κανονισμό της IAAF 230 ( στην κρίση του 
κριτή δεν θα παίξει ρόλο η ηλικία ). 

6.- Άκυρη εκκίνηση στις ταχύτητες έως 400 μέτρα θα υπάρχει μόνο μία 
ανεξάρτητα ποιος ή ποια θα την κάνει , στην δεύτερη άκυρη ο σφάλλων 
αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα . 

   

 



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

17:00    200μ. 5ΑΘΛΟΥ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α-Γ 

17:30  - 100μ. ΑΝΔΡΩΝ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

18:00 - ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & 5ΑΘΛΟΥ –  

18:00    400μ.   ΑΝΔ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΥΝ.   

18:30 – 800μ. Α-Γ  - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α-Γ  & 5ΑΘΛΟΥ 

18:45 - 1500 ΜΕΤΡΑ Α-Γ  &  5ΑΘΛΟΥ 

19:00 – 200μ. Α-Γ -   ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α-Γ  

19:15 – 200μ.  5ΑΘΛΟΥ  

19:30  - 3.000μ. ΒΑΔΗΝ Α-Γ       ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ  Α-Γ +5ΑΘΛΟΥ  

19:45 - ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΥΣ Α-Γ 

20:00 - 5.000μ. Α-Γ  

20:15 - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Α-Γ  

20:45        ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ   

 


