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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Θέμα: «Προκήρυξη 33ων Πανελληνίων Αγώνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου στο Βόλο 2021» 

 

     Η ΟΕΒΑΣ διοργανώνει στις 19-20/6/2021 στο Βόλο, τους 33ους Πανελλήνιους Αγώνες Βετεράνων Αθλητών Στίβου 

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Βόλου και τον ΣΕΒΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

     Η Ομοσπονδία αφιερώνει το 33ο Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών Στίβου Βόλος 2021, στον αείμνηστο Αθλητή-

Πρωταθλητή του Βόλου, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΠΑΞΙΝΟ. 

Η Επιτροπή Αγωνιστικού της ΟΕΒΑΣ 

Ενέκρινε το πρόγραμμα των αγώνων που θα ξεκινήσει το Πρωί  του Σαββάτου 19/06/2021 με ώρα έναρξης την 

08:30 π.μ και θα συνεχιστεί την Κυριακή 20/06/2021 με ώρα έναρξης την 07:30 π.μ. 

ΚΡΙΤΕΣ: 

Την Αγωνόδικο Επιτροπή θα στελεχώσει ο ΣΚΚΑ Λάρισας  

ΗΛΙΚΙΕΣ: 

Ως γνωστόν οι μετέχοντες αθλητές-τριες χωρίζονται σε κατηγορίες ανά 5 έτη. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες 

έχουν όλοι οι αθλητές-τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους Βετεράνων και έχουν γεννηθεί έως 19/6/1986 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  

Οι κατηγορίες είναι Α35,Α40,Α45,Α 50,Α 55,Α 60,Α 65,Α 70,Α 75,Α 80,Α 85,Α 90,Α 95, Α 100+ για τους Άνδρες,  

και , Γ 35,Γ 40,Γ 45,Γ 50,Γ 55,Γ 60,Γ 65,Γ 70,Γ 75,Γ 80,Γ 85,Γ 90 Γ 95,Γ 100+ για τις γυναίκες. 

 

 

 

 



Τα ημερολογιακά περιθώρια που υπάγεται η κάθε κατηγορία είναι: 

 

 

 

 

 
141.1  Η ηλικιακή κατηγορία ενός αθλητή καθορίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Καθ 'όλη  τη διάρκεια 

οποιουδήποτε πρωταθλήματος, ο αθλητής θα  πρέπει να αγωνίζεται στην ηλικιακή κατηγορία στην οποία 

δικαιούται  και έχει τοποθετηθεί κατά την  πρώτη ημέρα των αγώνων  και σε καμία άλλη, με εξαίρεση  ό, τι 

επιτρέπεται από  ειδικούς κανόνες σύστασης των ομάδων και τις σκυταλοδρομίες.  

Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να διεξάγεται μόνο στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες (WMA Εγχειρίδιο άρθρο 

141) 

  

Σημειώσεις: 
 Δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες, ανδρών και γυναικών, μπορούν να ανταγωνιστούν μαζί υπό την 

προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποτελέσματα και βραβεία για κάθε ηλικιακή ομάδα ανδρών και 

γυναικών. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΤΟ 2021 

  

ΚΑΤΗΓ.ΓΥΝ. ΚΑΤΗΓ.ΑΝΔ. ΑΠΟ ΕΩΣ 

 
Γ 35 Α 35 20/6/1981 19/6/1986 

Γ 40 Α 40 20/6/1976 19/6/1981 

Γ 45 Α 45 20/6/1971 19/6/1976 

Γ 50 Α 50 20/6/1966 19/6/1971 

Γ 55 Α 55 20/6/1961 19/6/1966 

Γ 60 Α 60 20/6/1956 19/6/1961 

Γ 65 Α 65 20/6/1951 19/6/1956 

Γ 70 Α 70 20/6/1946 19/6/1951 

Γ 75 Α 75 20/6/1941 19/6/1946 

Γ 80 Α 80 20/6/1936 19/6/1941 

Γ 85 Α 85 20/6/1931 19/6/1936 

Γ 90 Α 90 20/6/1926 19/6/1931 

Γ 95 Α 95 20/6/1921 19/6/1926 

Γ100+ Α 100+ ΑΠΟ 19/6/21  ΚΑΙ ΚΑΤΩ 



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι ΣΕΒΑΣ, θα πραγματοποιήσουν τις παρακάτω ενέργειες: 

 Στον αριθμός λογαριασμού (IBAN στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) θα καταβληθεί το συνολικό κόστος της 

συμμετοχής σας στους αγώνες είναι:  GR1801101030000010329601099 με δικαιούχο την ΟΕΒΑΣ. 

Παρακαλούμε να κρατήσετε την Απόδειξη. 

Στην συνέχεια,  

 Οι ΣΕΒΑΣ μέλη της ΟΕΒΑΣ θα αποστείλουν την Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής σε μορφή Excel που σας 

υποβάλλεται, συμπληρωμένη. 

 Θα «σκανάρετε» ή θα φωτογραφίσετε την απόδειξη της τράπεζας την οποία φωτογραφία θα την κάνετε αρχείο, 

για να έχετε την δυνατότητα να την υποβάλλετε ως συνημμένη στο email όταν δηλώσετε την συμμετοχή σας. 

Προσοχή: Καμία συμμετοχή δεν θα καταχωρείται αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο της Τράπεζας.  

Η Δήλωση Συμμετοχής σας καθώς και η απόδειξη της Τράπεζας θα υποβληθεί συνημμένα στο Email που λάβατε, 

konneof@yahoo.com 

Οι Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ΣΕΒΑΣ συγκεντρωτικά και θα   αποσταλούν ΕΩΣ την Κυριακή 

13/6/2021 ΚΑΙ ώρα 23:59:59, πέραν της ημερομηνίας και καταληκτικής ώρας που αναφέρονται παραπάνω, καμία 

συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψιν,(οι δηλώσεις συμμετοχής θα περάσουν στα πινάκια με ηλεκτρονικό τρόπο και 

δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν στην συνέχεια νέες συμμετοχές), επίσης, η αποστολή των 

συμμετοχών θα γίνει συγκεντρωτικά από τους συλλόγους, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Δήλωση Συμμετοχής, 

δεν θα ληφθεί υπόψιν καμία μεμονωμένη συμμετοχή, εκτός συνδέσμου. 

 Την Δευτέρα 14η/6/2021 στο Site που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες των συγκεκριμένων αγώνων (και 

που μπορείτε να το επισκεφθείτε) στην Διεύθυνση http://konneof.wixsite.com/Volos2021 (παρακαλούμε την 

διεύθυνση να την γράψετε κατευθείαν εκεί που γράφονται οι διευθύνσεις και όχι στην αναζήτηση του Google, θα 

αναρτηθούν οι συμμετοχές ανά αγώνισμα και κατηγορία. 

Την 15η /6/2021 και συγκεκριμένα και αφού γίνει κλήρωση στα γραφεία της ΟΕΒΑΣ, θα αναρτηθούν οι Start Lists 

ανά αγώνισμα ανά κατηγορία ανά σειρά και διάδρομο (για τα δρομικά) και ανά σειρά εκτέλεσης των Ριπτικών και 

Αλτικών Αγωνισμάτων, στις Start List θα εμφανιστούν επίσης και οι αριθμοί των Αθλητών-τριών. 

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της IAAF και της WMA, που 

αφορούν  βετεράνους αθλητές  και αθλήτριες και  με τους κριτές στίβου του ΣΚΚΑ Λάρισας. 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή-τριας  χωρίς να έχει εγγραφεί σε ΣΕΒΑΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση ο 

ΣΕΒΑΣ να είναι μέλος  της  ΟΕΒΑΣ. 

 Στους Αγώνες θα προσκληθούν και Ξένες Ομοσπονδίες που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στο Εθνικό μας 

Πρωτάθλημα. Οι ξένοι αθλητές θα συμμετάσχουν εκτός συναγωνισμού, δεν κατατάσσονται, δεν 

βαθμολογούνται. Για την συμμετοχή τους θα τους αποδοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής και Μετάλλιο. 

 Οι ηλικίες και οι κατηγορίες (π.χ Α 35) είναι ευθύνη του κάθε ΣΕΒΑΣ ο οποίος έχει αντίγραφο της 

ταυτότητας του αθλητή-τριας. Σε περίπτωση ένστασης για την ηλικία, αποδεικνύεται αυτή, με την επίδειξη 

της ταυτότητας και φυσικά αν δεν υπάρχει, με Ληξιαρχική πράξη Γέννησης ή Διαβατήριο. (Παρακαλούνται 

οι αθλητές οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένοι με ένα από τα παραπάνω έγγραφα). 

 Η μετακίνηση διαμονή, διατροφή των μετεχόντων είναι ευθύνη των ιδίων των αθλητών μη αποκλειομένη η 

ομαδική μεταφορά μέσω συνδέσμων. 

 Το δικαίωμα Συμμετοχής σε κάθε αγωνιζόμενο είναι 4 αγωνίσματα (λαμβάνοντας ατομικά την ευθύνη της 

συμμετοχής του σε πολλαπλά αγωνίσματα) συν 1 σκυτάλης (αν το επιθυμεί) 

 Το κόστος συμμετοχής για το κάθε αγώνισμα είναι 5 ευρώ, και 10 ευρώ για κάθε ομάδα σκυτάλοδρομίας 

(4Χ100 ή 4Χ400).  
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Δηλ. κάθε συμμετέχων θα δηλώνει συμμετοχή με 5 ευρώ,  και αν συμμετέχει σε 2 αγωνίσματα θα απαιτηθούν 5+5, 

δηλ. σύνολο 10 ευρώ. 

Το κόστος συμμετοχής μιας ομάδας στη σκυταλοδρομία ανέρχεται συνολικά στα 10€ (4Χ2,5€) και θα κατατίθεται 

στη Γραμματεία των αγώνων τη στιγμή που ο εκπρόσωπος του ΣΕΒΑΣ (TEAM MANAGER), θα δηλώνει τα ονόματα 

των συμμετεχόντων αθλητών/-τριών στη σκυταλοδρομία, με την έναρξη της κάθε χρονικής περιόδου (πρωί – 

απόγευμα) και όχι αργότερα από 1:30’ ώρα (μία και μισή)  πριν από την επίσημη ώρα έναρξής της. Κάθε  ΣΕΒΑΣ 

μπορεί να δηλώσει μέχρι 2 (δύο) αναπληρωματικούς σε μία σκυταλοδρομία, αν το επιθυμεί. 

Οι κατηγορίες για τους Άνδρες και τις γυναίκες για τα αγωνίσματα σκυταλοδρομιών είναι: 

               35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ 

 Καλό θα είναι οι ΣΕΒΑΣ, που επιθυμούν να έχουν παρουσία σε μία σκυταλοδρομία 4Χ100 ή 4Χ400, να 

το δηλώσουν από την αρχή στη συνημμένη φόρμα δήλωσης συμμετοχής  που σας επισυνάπτεται, 

(δεν θα καταθέσετε χρήματα στην Τράπεζα για τις σκυτάλες). Οι δηλώσεις των ομάδων στις 

σκυταλοδρομίες θα γίνουν ανά κατηγορίες: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, με την 

προϋπόθεση, ότι  ένας τουλάχιστον αθλητής που θα συμμετέχει στη σκυταλοδρομία π.χ.  40+ πρέπει 

οπωσδήποτε να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 40-44. 

 

 Την Αγωνόδικο Επιτροπή θα αποτελούν οι κριτές στίβου του ΣΚΚΑ Λάρισας.                                                         

 Η Γραμματεία των αγώνων θα βρίσκεται στα δημοσιογραφικά θεωρεία                       

 Η Αίθουσα Κλήσης θα βρίσκεται μεταξύ Κυρίως και Βοηθητικού Σταδίου.  

 Η προθέρμανση θα γίνεται στο βοηθητικό στάδιο, πίσω ακριβώς από το κεντρικό στάδιο. Τα αγωνίσματα 

της σφυροβολίας και του Βαρύ Οργάνου θα διεξαχθούν στον Βοηθητικό Στάδιο δίπλα στο Κεντρικό Στάδιο. 

 

 Συνιστάται στους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες να φέρουν μαζί τους την αθλητική τους 

ταυτότητα. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να έχουν μαζί τους  την αστυνομική τους ταυτότητα ή 

οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους. 

 

 Όλοι οι αγωνιζόμενοι αθλητές/-τριες οφείλουν προηγουμένως να έχουν  περάσει από ιατρικές 

εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας τους, που να τους  επιτρέπει τη συμμετοχή τους στους αγώνες, 

στους  οποίους και θα συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Ο κάθε ΣΕΒΑΣ θα προσκομίσει την 

επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση με τις υπογραφές-ομαδικά- των συμμετεχόντων αθλητών/τριών, 

όπου θα δηλώνουν ότι συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αγώνων. 

 

 Τα έξοδα συμμετοχής στους αγώνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους τους βετεράνους αθλητές 

και αθλήτριες. 

 Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού δε θα γίνουν δεκτές σε κανένα αγώνισμα.  

 Στους τρεις  πρώτους νικητές και νικήτριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα 

σε όλα τα αγωνίσματα. Στον καλύτερο αθλητή και καλύτερη αθλήτρια των αγώνων θα απονεμηθεί 

επιπλέον ένα ακόμα ΕΠΑΘΛΟ.  

 Η Τεχνική σύσκεψη για τους αγώνες θα πραγματοποιηθεί την παραμονή των αγώνων, Παρασκευή 

18/6/2021 και ώρα 20:00 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην συνέχεια,  Εκεί θα δοθούν στους 

εκπροσώπους των ΣΕΒΑΣ (TEAM MANAGER ή ο Αναπληρωτής Βοηθός του), οι φάκελοι με τους 

αριθμούς των αθλητών, φόρμες για τις σκυταλοδρομίες, ή ότι άλλο έχει φροντίσει η Οργανωτική 

Επιτροπή να σας δοθεί, επίσης θα γίνει ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διεξαγωγή των 

αγώνων, καθώς και η κατάθεση από τους εκπροσώπους των ΣΕΒΑΣ των  υπευθύνων δηλώσεων των 

όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στους αγώνες, ατομικές ή ομαδικές. 



 Στην Τεχνική Σύσκεψη θα δοθούν και οι οδηγίες για τον τρόπο απονομής Μεταλλίων-Διπλωμάτων. 

 

 Οι βετεράνοι αθλητές/-τριες οφείλουν να δηλώνουν την παρουσία τους στην αίθουσα κλήσης 

τουλάχιστον 30΄ πριν την τέλεση του αγωνίσματός τους και 10΄πριν την επίσημη έναρξή του θα 

συγκεντρώνονται εκεί (αίθουσα κλήσης), από όπου θα οδηγούνται στο χώρο τέλεσής του με τη 

συνοδεία του Εφόρου.  

 Τα δρομικά αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές. 

 Η χρονομέτρηση στους δρόμους θα γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση Φώτο-Φίνις. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Στους δρόμους, οι βετεράνοι μπορούν να εκκινήσουν όπως επιθυμούν, είτε να χρησιμοποιήσουν τη 

συσπειρωτική εκκίνηση με χρήση ή όχι βατήρα, είτε να εκκινήσουν όρθιοι.  

 

 Ύστερα από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής στα οριζόντια άλματα και σε όλες τις ρίψεις οι 

προσπάθειες θα είναι τέσσερις (4) για τις αθλήτριες άνω των 70 ετών και για τους αθλητές άνω των 

75.  

 

 Σε όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες οι προσπάθειες θα είναι 6 για τους 8 καλύτερους ανά 

κατηγορία. Επίσης στα δρομικά αγωνίσματα μόνο μία άκυρη εκκίνηση για κάθε αγώνα δρόμου θα 

επιτρέπεται, χωρίς να αποκλειστεί ο αθλητής ή οι αθλητές, που είναι υπεύθυνοι για την άκυρη 

εκκίνηση. Κάθε αθλητής ή αθλητές, που θα κρίνονται στη συνέχεια υπεύθυνοι για περαιτέρω άκυρες 

εκκινήσεις, θα αποκλείονται από τον Αφέτη.   

 

 Σε όλες τις ρίψεις απαιτείται μόνο ένας αριθμός συμμετοχής, ο οποίος πρέπει να φοριέται στην πλάτη. 

 

 Οι αθλητές/-τριες  θα πρέπει να αγωνίζονται στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκουν  και σε καμία άλλη, 

με εξαίρεση ό, τι επιτρέπεται από ειδικούς κανόνες σύστασης των ομάδων και τις σκυταλοδρομίες 

 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να υπερβαίνουν τα εμπόδια με μια συνεχή κίνηση, εξασφαλίζοντας ότι και τα 

δύο πόδια, κατά την υπέρβαση, απέχουν από το έδαφος τουλάχιστον για μια στιγμή. 

 Δε θεωρείται άκυρη η προσπάθεια του αθλητή αν, πριν υπερβεί τον πήχη στο άλμα σε ύψος, 

ακουμπήσει το έδαφος, το στρώμα, τον πήχη και τους στυλοβάτες πέρα από το κάθετο επίπεδο, που 

ορίζεται από τους δύο στυλοβάτες και την πλευρά του πήχη, την πλησιέστερη προς τη φορά των 

αθλητών. Το επίπεδο δε αυτό εκτείνεται κατά μήκος και έξω από τους στυλοβάτες σε απόσταση 3 

μέτρων.  

 Δε θεωρείται άκυρη η προσπάθεια του αθλητή στο άλμα επί κοντώ, αν στην προσπάθειά του να 

υπερβεί τον πήχη, αγγίξει με το κοντάρι ή το σώμα του το έδαφος ή το στρώμα πέρα από το κάθετο 

επίπεδο,  που ορίζεται από το πίσω άκρο της βαλβίδας (σημείο μηδέν). Και στις δύο περιπτώσεις  

(Ύψος-Επικοντώ) η απόφαση του κριτή είναι αυτή  που θα κρίνει, αν ο αθλητής έλαβε ή όχι κάποιο 

πλεονέκτημα κατά την τέλεση της προσπάθειάς του. 

 Σε όλα τα κάθετα άλματα, ανδρών και γυναικών, το αρχικό ύψος του πήχη θα ορίζεται  ύστερα από 

συμφωνία μεταξύ αθλητών και του επικεφαλής κριτή και η περαιτέρω ανύψωσή του θα ακολουθεί την 

πορεία των αλμάτων, όπως δηλώνεται παρακάτω: 

 Στο άλμα σε ύψος γυναικών τα διαδοχικά ύψη, με αρχικό ύψος στα 80εκ έχουν ως εξής: 0,80μ, 0,90μ, 

1,00μ, 1,05μ, 1,10μ, 1,15μ, 1,20μ, 1,24μ, 1,28μ, 1,32μ, 1,35μ, 1,38μ, 1,40μ, 1,42μ, κ.ο.κ. ανά 2εκ 



 Στο άλμα σε ύψος ανδρών τα διαδοχικά ύψη, με αρχικό ύψος στα 90εκ έχουν ως εξής: 0,90μ, 1,00μ, 

1,10μ, 1,15μ, 1,20μ, 1,25μ, 1,30μ, 1,34μ, 1,38μ, 1,42μ, 1,45μ, 1,48μ, 1,51μ, 1,54μ, 1,57μ, 1,60μ, 1,63μ, 

1,66μ, 1,69μ, 1,71μ, κ.ο.κ. ανά 2εκ. 

 Στο άλμα επί κοντώ γυναικών τα διαδοχικά ύψη, με αρχικό ύψος στο 1,60μ, έχουν ως εξής: 1,60μ, 

1,70μ, 1,80μ, 1,90μ, 2,00μ, 2,10μ, 2,20μ, 2,28μ, 2,36μ, 2,44μ, 2,52μ, 2,60μ, 2,68μ, 2,76μ, 2,84μ, 2,92μ, 

3,00μ, 3,06, 3,12μ, 3,18μ, 3,24μ, 3,30μ, 3,35μ, 3,40μ,  κ.ο.κ. ανά 5εκ.  

 

 Στο άλμα επί κοντώ ανδρών  τα διαδοχικά ύψη, με αρχικό ύψος στο 1,70μ, έχουν ως εξής: 1,70μ, 

1,80μ, 1,90μ, 2,00μ, 2,10μ, 2,20μ, 2,28μ, 2,36μ, 2,44μ, 2,52μ, 2,60μ, 2,68μ, 2,76μ, 2,84μ, 2,92μ, 3,00μ, 

3,06μ, 3,12μ, 3,18μ, 3,24μ, 3,30μ, 3,35μ, 3,40μ, κ.ο.κ. ανά 5εκ.  

 

 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. 6983895380 (Κ.ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ) 

 

 

 Πλήρη ενημέρωση, για οτιδήποτε σχετίζεται με τους Πανελλήνιους αγώνες του Βόλου, μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα: 

https://vetervolos.wixsite.com/volos2021



 

Τα ύψη εμποδίων καθώς και οι αποστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την κάθε κατηγορία (για 

εμπόδια) και τα βάρη των οργάνων (ριπτικά), είναι: 

ΕΜΠΟΔΙΑ/HURDLES 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ/WOMEN ΗΛΙΚΙΑ/AGE ΑΓΩΝΙΣΜΑ/RACE 

DISTANCE 

ΥΨΟΣ/HEIGHT ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ/NUMBER 

OF HURDLES 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

1ου 

ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 

ΕΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ W35-39 60m .840m (33") 5 13m 8.5m 13m 

  W40-49 60m .762m (30") 5 12m 8m 16m 

  W50-59 60m .762m (30") 5 12m 7m 20m 

  W60+ 60m .686m (27") 5 12m 7m 20m 

Short W35-39 100 m .840m (33") 10 13m 8.5m 10.5m 

  W40-49 80m .762m (30") 8 12m 8m 12m 

  W50-59 80m .762m (30") 8 12m 7m 19m 

  W60+ 80m .686m (27") 8 12m 7m 19m 

Long W35-49 400m .762m (30") 10 45m 35m 40m 

  W50-59 300m .762m (30") 7 50m 35m 40m 

  W60-69 300m .686m (27") 7 50m 35m 40m 

  W70+ 200m .686m (27") 5 20m 35m 40m 

ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ/STEEPLECHASE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ/WOMEN W35+ 2000m .762m (30") 18 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 5 ΕΜΠΟΔΙΑ ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΝΔΡΩΝ/MEN ΗΛΙΚΙΑ/AGE ΑΓΩΝΙΣΜΑ/RACE 

DISTANCE 

ΥΨΟΣ/HEIGHT ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ/NUMBER 

OF HURDLES 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

1ου 

ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 

ΕΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ M35-49 60m .991m (39") 5 13.72m 9.14m 9.72m 



  M50-59 60m .914m (36") 5 13m 8.5m 13m 

  M60-69 60m .840m (33") 5 12m 8m 16m 

  M70-79 60m .762m (30") 5 12m 7m 20m 

  M80+ 60m .686m (27") 5 12m 7m 20m 

Short M35-49 110m .991m (39") 10 13.72m 9.14m 14.02m 

  M50-59 100m .914m (36") 10 13m 8.5m 10.5m 

  M60-69 100m .840m (33") 10 12m 8m 16m 

  M70-79 80m .762m (30") 8 12m 7m 19m 

  M80+ 80m .686m (27") 8 12m 7m 19m 

Long M35-49 400m .914m (36") 10 45m 35m 40m 

  M50-59 400m .840m (33") 10 45m 35m 40m 

  M60-69 300m .762m (30") 7 50m 35m 40m 

  M70-79 300m .686m (27") 7 50m 35m 40m 

  M 80+ 200m .686m (27") 5 20m 35m 40m 

ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ/STEEPLECHASE ΑΝΔΡΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ/MEN 

M35-59 3000m .914m (36") 28 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 7 ΕΜΠΟΔΙΑ ΛΙΜΝΗΣ 

M60+ 2000m .762m (30") 18 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 5 ΕΜΠΟΔΙΑ ΛΙΜΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 



ΡΙΨΕΙΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ ΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

Ηλικία Σφύρα (kg) Σφαίρα (kg) Δίσκος (kg) Ακόντιο (gm) 
Βαρύ 

Όργανο (kg) 

Γυναικών           

W35-49 4.00kg 4.00kg 1.00kg .600gr 9.080kg 

W50-59 3.00kg 3.00kg 1.00kg .500gr 7.260kg 

W60-74 3.00kg 3.00kg 1.00kg .500gr 5.450kg 

W75+ 2.00kg 2.00kg 0.75gr .400gr 4.000kg 

      

Ανδρών      

M30-49 7.26kg 7.26kg 2.00kg .800gr 15.880kg 

M50-59 6.00kg 6.00kg 1.50kg .700gr 11.340kg 

M60-69 5.00kg 5.00kg 1.00kg .600gr 9.080kg 

M70-79 4.00kg 4.00kg 1.00kg .500gr 7.260kg 

M80+ 3.00kg 3.00kg 1.00kg .400gr 5.450kg 

      

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ.2,3,4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ WMA 

2013-2016  

 

Τα αγωνίσματα στα οποία μπορούν οι αθλητές να δηλώσουν συμμετοχή, αναφέρονται παρακάτω: 

 



ΑΝΔΡΩΝ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

100 Α   100 Γ 

200 Α   200 Γ 

400 Α   400 Γ 

800 Α   800 Γ 

1500 Α   1500 Γ 

5000 Α   5000 Γ 

5000 ΒΑ  5000 ΒΓ 

80 ΕΑ   80 ΕΓ 

100 ΕΑ   100 ΕΓ 

110 ΕΑ   
 

200 ΕΑ   200 ΕΓ 

300 ΕΑ   300 ΕΓ 

400 ΕΑ   400 ΕΓ 

ΜΗΚΟΣ Α   ΜΗΚΟΣ Γ 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α   ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ 

ΥΨΟΣ Α   ΥΨΟΣ Γ 

ΕΠΙΚΟΝΤΩ Α   ΕΠΙΚΟΝΤΩ Γ 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α   ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α   ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Γ 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Α   ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γ 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Α   ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Γ 

ΒΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ Α  ΒΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ Γ 

4Χ100 Α   4Χ100 Γ 

4Χ400 Α   4Χ400 Γ 

                                              

 

 



ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

8:30 5000 ΒΑΔΗΝ (Α-Γ) 35+

8:45 ΑΚΟΝΤΙΟ (Α) 65+ (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

9:10 ΣΦΥΡΑ (Α) 50+  (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

9:20 200 Ε (Α) 80+ 5(0,68) 20-35-40 ΣΦΑΙΡΑ (Γ) 50+ (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

9:30 200 Ε (Γ) 70+ 5(0,68) 20-35-40 ΤΡΙΠΛΟΥΝ (Α-Γ) 35+

9:45 300 Ε (Γ) 60-69/50-59  7(0,68/0,76) 50-35-40

9:55 300 Ε (Α) 70-79/60-69  7(0,68/0,76) 50-35-40 ΑΚΟΝΤΙΟ (Α) 55-64 (2ο ΓΚΡΟΥΠ

10:00

10:10 400 ΕΜΠ (Γ) 35-49 10 (0,76) 45-35-40 ΥΨΟΣ (Γ) 35+

10:20 ΣΦΥΡΑ (Α) 35-49  (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

10:25 400 ΕΜΠ (Α) 50-59 10 (0,84) 45-35-40

10:35 400 ΕΜΠ (Α) 35-49 10 (0,91) 45-35-40 ΣΦΑΙΡΑ (Γ) 35-49 (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

10:45 1500 (Α) 50+ (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

11:00 1500 (Α) 35-49 (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

11:15 ΑΚΟΝΤΙΟ (Α) 35-54) (3ο ΓΚΡΟΥΠ)

11:20 1500 (Γ) 35+

11:30 ΣΦΥΡΑ (Γ) 35+

12:30 ΒΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ (Α) 35+

13:20 ΒΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ (Γ) 35+

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

17:00 ΜΗΚΟΣ (Γ) 35+

17:30 100 (Α) 35-49 (1ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ) ΥΨΟΣ (Α) 35-49 (1ο ΓΚΡΟΥΠ) ΣΦΑΙΡΑ (Α) 35-49 (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

17:45 100 (Α) 50-59 (2ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

18:00 100 (Α) 60-69 (3ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ) ΜΗΚΟΣ (Α) 35-49 (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

18:15 ΔΙΣΚΟΣ (Γ) 35-49 (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

18:30 100 (Α) 70+ (4ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

18:40 ΣΦΑΙΡΑ (Α) 50-59 (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

18:45 100 (Γ) 35+ (ΣΕΙΡΕΣ) ΥΨΟΣ (Α) 50-59 (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

19:00 400 (Α) 35-49 (1ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

19:15 400 (Α) 50-59 (2ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ) ΜΗΚΟΣ (Α) 50-59  (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

19:30 400 (Α) 60+  (3ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

19:40 400 (Γ) 35+ (ΣΕΙΡΕΣ) ΔΙΣΚΟΣ (Γ) 50+ (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

19:45 ΣΦΑΙΡΑ (Α) 60-69 (3ο ΓΚΡΟΥΠ)

20:00 ΥΨΟΣ (Α) 60+ (3ο ΓΚΡΟΥΠ)

20:00 4Χ100 (Α)

20:30 4Χ100 (Γ) ΜΗΚΟΣ (Α) 60+ (3ο ΓΚΡΟΥΠ)

20:45

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7:30 5000 (Α) 55+(1ο ΓΚΡΟΥΠ)

8:10 5000 (Α) 35-54 (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

8:30 ΔΙΣΚΟΣ (Α) 70+ (1ο ΓΚΡΟΥΠ)

8:45 5000 (Γ) 35+

9:00 ΑΚΟΝΤΙΟ (Γ) 35+   

9:25 ΔΙΣΚΟΣ (Α) 60-69 (2ο ΓΚΡΟΥΠ)

9:30 110 Ε (Α) 35-49 10(0,99) 13,72-9,14-14,02 ΕΠΙΚΟΝΤΩ (Α-Γ) 35+

9:45 100 Ε (Α) 50-59 10(0,91) 13-8,5-10,5

9:55 100 Ε (Α) 60-69 10(0,84) 12-8-16

10:05 80 Ε (Α) 70-79/ 80+  8(0,76/0,68) 12-7-19 ΣΦΑΙΡΑ (Α) 70+ (4ο ΓΚΡΟΥΠ)

10:15 80 Ε (Γ) 60+/50-59  8(0,68/0,76) 12-7-19

10:25 80 Ε (Γ) 40-49  8(0,76) 12-8-12

10:30 ΔΙΣΚΟΣ (Α) 50-59 (3ο ΓΚΡΟΥΠ)

10:40 100 Ε (Γ) 35-39  10(0,84) 13-8,5-10,5

10:50 200 (Α) 70+ (1ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

11:00 200 (Α) 55-69 (2ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

11:10 200 (Α) 35-54 (3ο ΓΚΡΟΥΠ-ΣΕΙΡΕΣ)

11:20 200 (Γ) 35+ (ΣΕΙΡΕΣ)

11:40 800 (Γ) 35+ ΔΙΣΚΟΣ (Α) 35-49 (4ο ΓΚΡΟΥΠ)

11:50 800 (Α) 50+ (1η ΣΕΙΡΑ)

12:00 800 (Α) 35-49  (2η ΣΕΙΡΑ)

12:30 4Χ400 (Γ)

12:45 4Χ400 (Α)

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ 19/6/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2021

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ, ΙΣΩΣ, ΝΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΙΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ή ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 19/6/2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΪ 20/6/2021

 



Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο σύνολό του θα εφαρμοστεί, στην περίπτωση που σε κάποιο-κάποια 

αγωνίσματα η συμμετοχή είναι υπερβολική, ή μηδαμινή, θα γίνουν τροποποιήσεις ως προς τον χρόνο. 

Για οποιοδήποτε προβληματισμό σχετικά με την Δήλωση Συμμετοχής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα  

επικοινωνήστε με το τηλέφωνο επικοινωνίας:6983895380 (Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος).  

 Η ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η ΑΓΩΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και η ΕΠΙΤΙΜΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου Βετεράνων Θα ανακοινωθούν στο Site σύντομα και αφού 

συγκροτηθούν. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Λόγω της κατάστασης με τον COVID19, θα ισχύσει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τους Αγώνες Ανοικτού 

Στίβου. Συγκεκριμένα: 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3.1.  

Ειδικές οδηγίες ΓΓΑ Ισχύουν και εφαρμόζονται όλα τα γενικά μέτρα που αφορούν την τήρηση αρχείου με την 

λεπτομερή καταγραφή εισερχόμενων στην εγκατάσταση, της υγιεινής των χώρων, της τήρησης ασφαλών 

αποστάσεων και ατομικής υγιεινής καθώς και των διαδικασιών απολύμανσης της εγκατάστασης και του 

αθλητικού εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση οι νέες ειδικές οδηγίες από τη ΓΓΑ θα ενσωματώνονται στις 

επικαιροποιημένες εκδόσεις του Πρωτοκόλλου. Σελίδα 3 από 10  

3.2. Μοριακός έλεγχος (RT-PCR) ή άμεσο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) του 

κορονωιού SARS-CoV-2 Προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού στις 

διοργανώσεις Ανοικτού Στίβου, σαν ελάχιστο μέτρο επιδημιολογικής παρακολούθησης καθορίζεται η 

υποχρεωτική πραγματοποίηση μοριακού ελέγχου (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν την ημέρα του αγώνα ή με 

άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) του κορονωιού SARS-CoV-2, την ημέρα του αγώνα ή το 

τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα, για τις αθλήτριες και τους αθλητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη 

διοργάνωση. Εξυπακούεται ότι για τη συμμετοχή απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ. 

3.8. Απονομές Για την αποφυγή συνωστισμού ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν ειδικές τελετές απονομών. 

3.11. Xρήση μάσκας: (ιατρική χειρουργική μάσκα προσώπου, μάσκα προστασίας N95 ή FFP-2) Η χρήση 

μάσκας, η οποία απαραίτητα πρέπει να καλύπτει το στόμα και τη μύτη, θα είναι υποχρεωτική εντός της 

εγκατάστασης ή του χώρου διεξαγωγής της διοργάνωσης για όλους τους εμπλεκόμενους με τη διοργάνωση. 

Από το μέτρο Σελίδα 5 από 10 αυτό εξαιρούνται οι αθλήτριες-τες κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, 

καθώς και όταν αγωνίζονται.  

3.12. Ανακοινώσεις τήρησης Πρωτοκόλλου: Ο εκφωνητής της διοργάνωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

θα πραγματοποιεί ανακοινώσεις προς όλους τους παρευρισκόμενους στην εγκατάσταση για την αυστηρή 

τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής (μάσκα τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, υγιεινή χεριών 

κ.α.) 

3.14. Χρήση αποδυτηρίων: Συνίσταται οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες να προσέρχονται με τις αθλητικές 

τους ενδυμασίες (προθέρμανσης και αγωνιστική) καθώς και να αποφεύγεται η χρήση των αποδυτηρίων 

πριν και μετά τη διεξαγωγή του αγωνίσματός τους. Οι αθλητές-τριες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τις 

τουαλέτες. 

3.15. Δωμάτιο απομόνωσης Στην εγκατάσταση: σε συνεργασία της Ιατρικής Υπηρεσίας της Οργανωτικής 

Επιτροπής και των Υπεύθυνων της εγκατάστασης, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί καλά αεριζόμενος 

απομονωμένος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία ατόμων με ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετός) μέχρι να 

προσέλθει ο ΕΟΔΥ. 



 3.16. Χρήση κυλικείου:  Ένα κυλικείο θα είναι ανοικτό το οποίο θα εξυπηρετεί με τη μορφή “self-service” 

και θα πρέπει να λειτουργεί με την τήρηση των σχετικών διατάξεων. 

4.2.1 Άφιξη στο Στάδιο: 

 • Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης σε συνεργασία με τους Τεχνικούς του διοργανωτή θα ορίζουν ΜΟΝΟ μία 

είσοδο για την προσέλευση όλων των εμπλεκομένων: (αθλητές, προπονητές, κριτές, ιατροί, 

φυσιοθεραπευτές, μέλη του ΔΣ της ΟΕΒΑΣ, προσωπικό ΟΕΒΑΣ, εργατικό προσωπικό κ.α.) στο Στάδιο, στην 

οποία θα καταγράφονται σε έντυπο οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι με τα Σελίδα 7 από 10 στοιχεία 

επικοινωνίας τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος Covid 19 από τον 

ΕΟΔΥ. (https://gga.gov.gr/images/Κατάλογος_ΕισερχΕξερχ_στην_αθλητική_εγκατάσταση_v9.pdf). Η είσοδος 

αυτή θα ελέγχεται από το προσωπικό φύλαξης της εγκατάστασης και θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

για την ασφαλή είσοδο όλων των παραπάνω, 

 • Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα γίνεται θερμομέτρηση από προσωπικό της διοργάνωσης, 

 • Σε εμφανή χώρο στην είσοδο της εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει σήμανση για τήρηση αποστάσεων 

και μέτρων ατομικής προστασίας, 

 • Αθλήτριες και αθλητές προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ αντιγόνου που έχει πραγματοποιηθεί 

μέσα σε 48 ώρες πριν τον αγώνα, 

 • Η αποχώρηση θα γίνεται από μία μόνο έξοδο, η οποία θα ελέγχεται από το προσωπικό φύλαξης της 

εγκατάστασης, 

 • Σε περίπτωση που θα επιτραπεί η είσοδος θεατών, θα πρέπει να προβλεφθούν διαφορετικές είσοδοι & 

έξοδοι από τους υπεύθυνους του Σταδίου, 

 • Οι αθλητές καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα φορούν μάσκα κατά την είσοδό τους 

καθώς και κατά την παραμονή τους στις εξέδρες. Τη μάσκα οι αθλητές θα την βγάλουν ΜΕΤΑ τη δήλωση 

της παρουσίας τους στην Αίθουσα Κλήσης, σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα παρουσίας στην 

Αίθουσα Κλήσης, και πριν το ξεκίνημα της προθέρμανσης, 

 • Κατά τη διάρκεια παρουσίας όλων των εμπλεκομένων θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες 

αποστάσεις ασφαλείας που ορίζονται από τον ΕΟΔΥ και πάντα τηρώντας την αρχή της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  

Προσοχή: Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο αναφέρει συμπτώματα πυρετού (ή θερμομετρηθεί πάνω 

από 37,1ο), βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης κόπωσης, δεν θα 

του επιτρέπεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση και θα του δίνονται συστάσεις επικοινωνίας με τον 

Υπεύθυνο του Συλλόγου του ή με τον ΕΟΔΥ εφόσον αφορά άλλο προσωπικό. 

 4.2.2. Δήλωση - παρουσία αθλητριών και αθλητών στην Αίθουσα Κλήσης: Οι αθλήτριες και αθλητές 

προσέρχονται στην Αίθουσα Κλήσης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της ανά αγώνισμα 

και φορώντας τη μάσκα τους. Μετά τη δήλωση παρουσίας κατευθύνονται προς το χώρο προθέρμανσης που 

θα έχει οριστεί από τους διοργανωτές, όπου μπορούν να αποθέσουν τη μάσκα τους στους ειδικούς κάδους 

απορριμμάτων που θα έχουν τοποθετηθεί στο χώρο για το σκοπό αυτό και να ξεκινήσουν την προθέρμανσή 

τους. 

 4.2.3. Διαδικασία διεξαγωγής των αγωνισμάτων: 

 4.2.3.1. Δρομικά αγωνίσματα 4.2.3.1.1 Γενικά: • Στα δρομικά αγωνίσματα θα υπάρχει στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα το απαραίτητο κενό μεταξύ του ενός αγωνίσματος με το άλλο, προκειμένου να μην υπάρχει 

μεγάλος αριθμός αθλητών εντός του αγωνιστικού χώρου, Σελίδα 8 από 10 



 • Οι αθλήτριες και αθλητές θα εισέρχονται στο αγωνιστικό χώρο συνοδεία κριτών ανά σειρά/αγώνισμα, 

τηρώντας απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2μ. και αφού έχουν εξέλθει του αγωνιστικού χώρου οι 

αθλητές της προηγούμενης σειράς/αγωνίσματος, 

 • Οι κριτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους θα είναι αραιωμένοι μεταξύ τους 

(τουλάχιστον 1,5μ.) καθώς και απομακρυσμένοι από τους αθλητές, 

 • Οι κριτές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις στους αθλητές για την τήρηση των μέτρων ατομικής 

προστασίας, 

 • Ο αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. βατήρες εκκίνησης) θα απολυμαίνεται πριν και μετά τη χρήση του (από 

ειδικά ορισμένο προσωπικό). 

 • Οι κριτές θα φορούν μάσκα. Το εργατικό προσωπικό θα φορά μάσκα και γάντια. • Σε ειδικό χώρο στις 

αφετηρίες των αγωνισμάτων καθώς και στον τερματισμό θα υπάρχουν αντισηπτικό, μάσκες καθώς και 

γάντια για τη χρήση από αθλητές, κριτές, προσωπικό κ.α. 

4.2.3.1.2. Αγωνίσματα που εκκινούν από βατήρα: Λόγω της ύπαρξης αρνητικού τεστ αντιγόνου τα 

αγωνίσματα αυτά θα διεξάγονται κανονικά σε όλους τους διαδρόμους. 

 4.2.3.1.3. Αγωνίσματα που είτε διεξάγονται εν μέρει σε διαδρόμους για μία (1) ή περισσότερες στροφές 

(800μ. 4Χ400μ.) είτε δεν διεξάγονται σε διαδρόμους (1.500μ., 3.000μ., 5.000μ., 3.000μ. με ΦΕ): Λόγω της 

ύπαρξης αρνητικού τεστ αντιγόνου, τα αγωνίσματα αυτά θα διεξάγονται κανονικά χωρίς καμία 

διαφοροποίηση. 

 Σημείωση: οι κριτές των δρομικών αγωνισμάτων εκτός από τον Έφορο, τον στροφομέτρη, τους κριτές 

στροφών-άφιξης (ο μικρότερος δυνατός αριθμός) καθώς και τους Επόπτες θα είναι στην εξέδρα. 

 4.2.3.2. Αγωνίσματα Κονίστρας: 4.2.3.2.1. Γενικά: 

 • Τα αγωνίσματα κονίστρας θα κατανέμονται αναλογικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα και θα μεσολαβεί ικανό 

χρονικό διάστημα για την απολύμανση του χώρου διεξαγωγής του αγωνίσματος καθώς και του αθλητικού 

εξοπλισμού, 

 • Ο ελάχιστος χρόνος που θα μεσολαβεί από προσπάθεια σε προσπάθεια (τέλος προσπάθειας με αρχή 

επόμενης) θα πρέπει να επαρκεί για την απολύμανση του χώρου διεξαγωγής του αγωνίσματος (π.χ. στρώμα 

προσγείωσης κ.α.), Προσοχή ο χρόνος της προσπάθειας του αθλητή δεν αλλάζει αλλά παραμένει ο ίδιος, 

 • Οι αθλητές θα είναι αραιωμένοι μεταξύ τους σε απόσταση μεγαλύτερη των 2μ., 

 • Οι κριτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους θα είναι αραιωμένοι μεταξύ τους 

(τουλάχιστον 1,5μ.) καθώς και απομακρυσμένοι από τους αθλητές, Σελίδα 9 από 10 

 • Οι κριτές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις στους αθλητές για την τήρηση των μέτρων ατομικής 

προστασίας, 

 • Στους αθλητές θα δοθούν καρέκλες και όχι πάγκοι προκειμένου να κρατηθούν οι ενδεδειγμένες 

αποστάσεις μεταξύ τους, 

 • Τα όργανα μετά από κάθε χρήση πρώτα θα καθαρίζονται και μετά θα απολυμαίνονται (από ειδικά 

ορισμένο προσωπικό), 

 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός διεξαγωγής του αγωνίσματος συνιστάται να χρησιμοποιείται από τα ίδια 

άτομα (κριτές) καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνίσματος, 

 • Οι κριτές θα φορούν μάσκα και θα απολυμαίνουν τα χέρια τακτικά. 

 • Το εργατικό προσωπικό θα φορά μάσκα και θα απολυμαίνει τα χέρια τακτικά, 



 • Σε ειδικό χώρο σε κάθε αγώνισμα, δίπλα στη γραμματεία, θα υπάρχουν αντισηπτικό και μάσκες για τη 

χρήση από αθλητές, κριτές, προσωπικό κ.α. 

 4.2.3.2.2. Κάθετα άλματα: • Όλος ο εξοπλισμός θα απολυμαίνεται πριν, κατά τη διάρκεια καθώς και μετά 

την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του αγωνίσματος, 

 • Μετά από κάθε προσπάθεια αθλητή το στρώμα προσγείωσης θα απολυμαίνεται, εκτός και αν ο 

προηγούμενος αθλητής δεν ήλθε σε επαφή με το στρώμα δηλ. δεν επιχείρησε καθόλου προσπάθεια (άλμα). 

Εναλλακτικά θα μπορούσε ο κάθε αθλητής να χρησιμοποιήσει ένα προσωπικό κάλυμμα της επιφάνειας του 

στρώματος, π.χ. από ανθεκτικό και μαλακό μουσαμά ή κάποιο μαλακό ύφασμα διαστάσεων περίπου 

3μ.Χ4μ. για το Άλμα σε Ύψος και 4μ.Χ5μ. για το Άλμα Επί Κοντώ, το οποίο και θα αποσύρει μετά την 

προσπάθειά του προκειμένου ο επόμενος αθλητής να τοποθετήσει το δικό του. 

 • Στην περίπτωση που οι αθλητές χρησιμοποιούν κοινά κοντάρια, αυτά θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά 

από κάθε χρήση, • Όταν ο πήχης μετά από επαφή των χεριών ή του σώματος του αθλητή πέσει στο στρώμα, 

θα πρέπει να απολυμαίνεται πριν τοποθετηθεί ξανά στους στυλοβάτες. 

 4.2.3.2.3. Οριζόντια άλματα: • Όπως είναι γενικά παραδεκτό η άμμος δεν μεταδίδει τον ιό. Ανεξάρτητα 

όμως από την παραδοχή αυτή και προκειμένου όλοι οι αθλητές να αισθάνονται ασφαλείς, οι υπεύθυνοι του 

σκάμματος θα πρέπει μετά από κάθε προσπάθεια να προχωρούν στην απολύμανση της άμμου και αν 

θεωρηθεί απαραίτητο και στην αναμόχλευση (αναποδογύρισμα) αυτής με τη χρήση φτυαριού και 

τσουγκράνας, • Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αλμάτων συνιστάται κανένα άτομο να μην βρίσκεται 

κοντά στο σκάμμα, εκτός από τους κριτές σκάμματος οι οποίοι και θα φορούν μάσκα. 

 • Όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός (φτυάρια, τσουγκράνες, κέλμπερι, μετροταινίες κ.α.) θα πρέπει να 

απολυμαίνεται πριν, κατά τη διάρκεια καθώς και μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος. Σελίδα 10 από 10 

4.2.3.2.4. 

 Ρίψεις: • Τα ριπτικά όργανα θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν, κατά τη διάρκεια καθώς και μετά την 

ολοκλήρωση του αγωνίσματος, 

 • Οι αθλητές μετά από κάθε προσπάθεια θα πρέπει να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, 

 • Οι υπεύθυνοι για την επιστροφή των ριπτικών οργάνων θα πρέπει απαραίτητα να απολυμαίνουν τακτικά 

τα χέρια τους, 

 • Οι υπεύθυνοι για τα όργανα θα πρέπει μετά από κάθε χρήση πρώτα να τα καθαρίζουν, μετά να τα 

απολυμαίνουν και στο τέλος να τα σκουπίζουν με απορροφητικό χαρτί (π.χ. χαρτί κουζίνας) προκειμένου να 

μην γλιστράνε, 

 • ‘Όλος ο υπόλοιπος αθλητικός εξοπλισμός ή άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (μετροταινίες, σημαίες 

κ.α.) θα πρέπει χρησιμοποιείται από τους ίδιους κριτές ή προσωπικό, οι οποίοι απαραίτητα θα πρέπει να 

απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους. 

 4.3. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Με το τέλος του αγωνίσματος αθλήτριες και αθλητές: 

 • Τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα ρούχα σε ατομικό σάκο και απομακρύνονται όσο γίνεται πιο γρήγορα 

από τον τόπο διεξαγωγής του αγωνίσματος, συνοδεία πάντα των κριτών, 

 • Απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό και αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές και συζητήσεις με 

τους συναθλητές τους, 

 • Μεταβαίνουν στο χώρο όπου θα πραγματοποιήσουν την αποθεραπεία τους και αμέσως μετά ή 

αποχωρούν από το Στάδιο ή μεταβαίνουν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα αγωνίσματα 

κρατώντας τις αποστάσεις και φορώντας τη μάσκα τους, 



 • Επιστρέφοντας στην κατοικία ή στο ξενοδοχείο διαμονής τους αερίζουν για τουλάχιστον 3 ώρες τα ρούχα 

τους και στη συνέχεια αν υπάρχει η δυνατότητα τα πλένουν σε θερμοκρασία 60 – 90 βαθμούς με καλό 

στέγνωμα. Αν αγωνίζονται και την επόμενη ημέρα τότε απαραίτητα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

διαφορετική ενδυμασία (προθέρμανσης και αγώνα), 

 • Η υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής καθώς και της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία των αγώνων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της 

Ομοσπονδίας για την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας. 

(ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ SITE https://vetervolos.wixsite.com/volos2021  

https://greeceveter.wixsite.com/oevas και στην σελίδα Facebook της Ομοσπονδίας oevas oevas) 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής θα είναι καταληκτική. Καμία συμμετοχή και 

καμία αλλαγή στα πινάκια ούτε από τους εφόρους, ούτε από την αίθουσα κλήσης δεν 

θα γίνει δεκτή την ημέρα των αγώνων.  
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