
       

                                                                          

                          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

1ου Διεθνές Μήτιγκ Στην Μνήμη ``Αντώνη Τρίτση``                          

Ο ΣΕΒΑΣ Αθήνας προκηρύσσει το 1ο Διεθνές  Μήτιγκ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 
Σεπτεμβρίου 2020 στο στάδιο του Πανελλήνιου Γ.Σ. 
Η ΟΕΒΑΣ   θα   στηρίξει   με   κάθε μέσο   την    πραγματοποίηση  του μήτιγκ με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθεί  
η υγεία των αθλητών τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων που οι αρμόδιοι φορείς έχουν 
ανακοινώσει. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι βετεράνοι αθλητές από όλους τους ΣΕΒΑΣ της χώρας μας ή ανεξάρτητοι  αθλητές  
και φυσικά από όσες χώρες δηλώσουν συμμετοχή. 
Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο σχεδιασμός και να εξασφαλιστούν : 
         Α) Διαμονή σε ξενοδοχεία 
        Β) Δημιουργία σειρών συμμετοχής ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από της ανακοινώσεως και με 
δεδομένο ότι στα δρομικά αγωνίσματα τα μέχρι 400μ οι αθλητές θα αγωνίζονται ανά 3 και όχι 6 ‘ώστε να τηρηθούν 
οι αποστάσεις . Στα άλματα και στις ρίψεις θα εισέρχονται οι αθλητές συνοδευόμενοι από κριτές και θα εξέρχονται 
από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να απολυμαίνονται χώροι-όργανα-καθίσματα και να παρέρχεται 2λεπτο 
από την είσοδο του επόμενου αγωνίσματος. 
        Γ) Να παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο κριτές-εργάτες-προσωπικό-ιατρικό κλπ προσωπικό μέχρι 150 άτομα. 
        Δ)Οι αθλητές θα έχουν μέχρι την αίθουσα κλήσης ,υποχρεωτικά χρήση μάσκας . 
        Ε)Εντός  του αγωνιστικού χώρου όλοι εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές θα φέρουν μάσκα. 
       ΣΤ)Δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι στις εξέδρες . 
Σύμφωνα με τα παραπάνω: 
                                                                                          ΖΗΤΟΥΜΕ  
Την κατανόηση και την συνεργασία όλων ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμμετοχή στους αγώνες αλλά 
και την τήρηση των πρωτοκόλλων που οι αρμόδιοι φορείς έχουν θέσει. 
Γνωρίζουμε τους κινδύνους που υπάρχουν αλλά επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους αθλητές της χώρας μας να κάνουν 
ένα υψηλών προδιαγραφών αγώνα.  
Θα κληθούν αφού το μήτιγκ θα είναι OPEN αθλητές και από άλλες χώρες (εφ’ όσον υπάρχουν άδειες εισόδου στην 
χώρα μας). 
Ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινώσουμε εφ όσον αποσταλούν καταστάσεις μέχρι 14/9/2020 με τους επιθυμούντες 
να συμμετάσχουν αθλητές συνδέσμων (ή χωρών) ή  ανεξάρτητων αθλητών στο e-mail  oevas32@gmail.com  Ή 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΆ   στον Πρόεδρο του ΣΕΒΑΣ Αθήνας  κ. Ανδρεάδη (τηλ: 697 340 1974 )ώστε να εκτιμήσουμε την 
καλύτερη δυνατή , των σειρών συμμετοχής λαμβανομένων υπ ‘όψιν των πενταετιών. 
Στον παρακείμενο χώρο του Άλσους Πεδίου Άρεως θα γίνουν 4 αγώνες μεγάλων αποστάσεων και βάδην(2 ανδρών -
2γυναικών ).  
Είναι αντιληπτό ότι είναι μια καινοτόμα ιδέα που προήλθε μετά την πανδημία του covid-19 δοκιμάστηκε με επιτυχία 
από τον ΑΣΕΔΑΣ με τα ``ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΕΙΑ`` και  λάβαμε υπ ‘όψιν  την αναβολή όλων των προγραμματισμένων διεθνών 
και εγχώριων αγώνων και το αυξημένο ενδιαφέρον για πραγματοποίηση αγώνων από τους βετεράνους αθλητές της 
χώρας μας. 
Θα ισχύσουν τόσο ο διεθνείς κανονισμός στίβου αλλά και όλες οι ιδιαιτερότητες (κατηγορίες κατά πενταετία 
ανδρών-γυναικών) 
Παράβολο εγγραφής + ένα αγώνισμα 10€ και για κάθε επιπλέον αγώνισμα 5€  .Αριθμός λογαριασμού (IBAN στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)όπου θα καταβληθεί το συνολικό κόστος της συμμετοχής σας στους αγώνες είναι:  

GR1801101030000010329601099  . Η συμμετοχή των Βαλκανικών χωρών επί πλέον προϋποθέτει ένα εφ άπαξ    ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
    

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 

Αρχιμήδους  16 (εντός Παναθηναϊκού Σταδίου) 

ΑΘΗΝΑ 11635 

Τηλ. : 210 7564060                           

FAX: 210 7564013                            

e-mail: OEVAS32@GMAIL.COM                                 

Facebook: oevas oevas 

 

                        Αθήνα, 6 /8/2020 
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                                                                                Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

                                                                                      Για το Δ.Σ  ΣΕΒΑΣ Αθήνας 

                                                             Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                                                            Β. Ανδράδης                                                     Δ. Λιβέρης  

 

                                                                                              Για την ΟΕΒΑΣ 

                                                             Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                                                           Ηλίας Καφφές                                        Μιχ. Κουτσουδάκης 

 

ποσό 20€ σε κάθε χώρα ώστε να παραδοθεί το ποσό στον Πρόεδρο της ΒΑΜΑ για το ταμείο της Βαλκανικής Ένωσης.  
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. Επίσης θα πρέπει να έχουν υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο  για το covid-19 
 
     
                                                              ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ                           
ΔΡΟΜΟΙ: 100μ, 200μ, 400μ, 80μ.εμπ- 110εμπ-300μ.εμπ- 400μ.εμπ- 800μ, , 5000μ, 5000μΒάδην.                                                                                                                                                                   
ΑΛΜΑΤΑ:  Μήκος, Τριπλούν, Ύψος.                  
ΡΙΨΕΙΣ:  Σφαίρα, Σφύρα, Δίσκος, Ακόντιο  .                        
                                                               
 


