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ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ  (Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ) 
Ε.Α.Κ.  “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” – Πλατεία Κόρακα – Ηράκλειο 713 03  
Τηλ - Φαξ: 2810253587     Internet: www.eas-segas-kritis.gr    E-mail: segas.kritis@gmail.com 

 
 

 
Αρ. Πρωτ: 182 

Ηράκλειο, 21/05/2019 
 
 

                                                                                  

    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ 
 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2019» 
EAA CLASSIC 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ  9  Ιουνίου 2019  

στο Εθνικό Στάδιο Χανίων «Έλενα Βενιζέλου» 
 

 
 Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, ο Α.Ο. Κύδων Χανίων και ο Γ.Σ. Ελ. 
Βενιζέλος με συνδιοργανωτές: την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων, το Δήμο Χανίων και το Δήμο Πλατανιά, διοργανώνουν το διεθνές μίτινγκ στίβου 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2019» ενταγμένο στις διοργανώσεις και στους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου στην κατηγορία EAA Classic. 
  Το μίτινγκ θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 
1) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  –  ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
ΑΝΔΡΩΝ :    100μ.  – 400μ. – 800 - Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία – Σφυροβολία  
 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:    100μ. – 400 – 800μ. - 100 Εμπόδια – Άλμα σε Μήκος - Ακοντισμός 

    
 

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 Οι τοπικοί διοργανωτές έχουν συμπεριλάβει στο αγωνιστικό πρόγραμμα και τα 
παρακάτω αγωνίσματα:  
Κατηγορία Κ20 (Εφήβων): Σφυροβολία (2000 – 2002): Με ελληνική συμμετοχή 
Κατηγορία Κ18 (Παίδων):  Δισκοβολία  (2002 – 2004): Με συμμετοχή τοπικών σωματείων 
Κατηγορία Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α΄): 80μ  – 600μ   (2004 – 2006): Με συμμετοχή τοπικών 
σωματείων. 

 
3) ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 Η επιλογή και  πρόσκληση των  αθλητών –τριών που θα συμμετέχουν στα 
επίσημα αγωνίσματα του μίτινγκ θα γίνεται με ευθύνη   και  έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

Οι συμμετοχές όλων των αθλητών – τριών πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι 
την Παρασκευή  31  Μαΐου 2019.  

http://www.eas-segas-kritis.gr/
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Μετά την ημερομηνία αυτή και εάν υπάρχουν ακυρώσεις ή ελλείψεις στις 
συμμετοχές, μόνο ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μπορεί να επιλέξει και να προσκαλέσει και άλλους 
αθλητές, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.  
 Η επιλογή των  αθλητών –τριών που θα συμμετέχουν στα αγωνίσματα μόνο με 
ελληνική συμμετοχή θα γίνεται με ευθύνη   και  έγκριση της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης 

 
 

4)  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ  - 
Για τους αθλητές που θα προσκληθούν να συμμετέχουν ισχύουν τα παρακάτω: 
 

Η  μετακίνηση (αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς) και η φιλοξενία στα Χανιά για μία ή 
δύο διανυκτερεύσεις θα προγραμματίζεται  και θα καλύπτεται από τους διοργανωτές. 

Οι αθλητές – αθλήτριες των οποίων έχει εγκριθεί η συμμετοχή  θα μετακινηθούν 
μόνο με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι διοργανωτές και θα φιλοξενηθούν στα επίσημα 
ξενοδοχεία της διοργάνωσης. 

 
5) ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
 
 5.1 Κανονισμοί: 
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων στίβου της 
IAAF έκδοσης 2018 – 2019 καθώς και του ΣΕΓΑΣ. 
 
 5.2 Αγωνιστική στολή-εμφάνιση: 
 Η αγωνιστική στολή – εμφάνιση των αθλητών – αθλητριών  θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) που αφορούν 
τη διαφήμιση  και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations#regulations 
     
 Στην περίπτωση που η αγωνιστική εμφάνιση των αθλητών δεν είναι σύμφωνη με 
όσα ορίζουν οι κανονισμοί, θα πρέπει με δική τους ευθύνη και πριν την είσοδο των 
αθλητών στην αίθουσα κλήσης να φροντίσουν να καλύψουν τα μέρη εκείνα της στολής 
που είναι αντίθετα με τον κανονισμό, με κατάλληλο υλικό το οποίο κατά τη διάρκεια του 
αγώνα δεν θα αποκολλάται.  
 
 5.3 Αριθμοί συμμετοχής: 
 
 Κάθε αθλητής – αθλήτρια θα λαμβάνει δύο (2) προσωπικούς αριθμούς και οι 
οποίοι θα πρέπει να τοποθετούνται ένας στο μπροστινό και  ένας πίσω μέρος της 
αγωνιστικής ενδυμασίας. 
 
 Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να συγκρατούνται με τις 4 παραμάνες, μία σε κάθε 
γωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέφτουν και επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ορατοί  κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ, ΝΑ 
ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. 
 

5.4 Επίλυση τεχνικών θεμάτων: 
 
 Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό 
Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των Αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 
 
 

http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations#regulations
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6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 
 

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να 
έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. 
     

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.  

 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια 
ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή ή το αθλητικό τους  δελτίο θα 
είναι θεωρημένα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 
 

Μετά την από 24/12/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
του Υφυπουργού Αθλητισμού για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Κάρτας 
Υγείας Αθλητών μέχρι 31/07/2019 οι αθλητές-τριες θα δύνανται να συμμετέχουν σε 
αγώνες με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποίηση υγείας σύμφωνα με τα παρακάτω: 
  

1). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και 
έχουν ήδη θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή. 

  
2). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα 

εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την  
Κάρτα Υγείας Αθλητή.  

Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή από νομαρχιακό 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από 
ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 
8/9/2018).  

 

3). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» 
και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την κάρτα υγείας αθλητή.  

Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) 
στη πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και τη λήξη της.  
Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα 
υγείας αθλητή, από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή 
υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το 
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).  

 
Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης. 
 

Σε κάθε περίπτωση όμως, για τα θέματα που αφορούν την υγεία των αθλητών 
– τριών, αλλά και για κάθε πιθανό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια 
των αγώνων σε έναν αγωνιζόμενο και οφείλεται σε έλλειψη ολοκληρωμένου 
προληπτικού ιατρικού ελέγχου, υπεύθυνοι είναι ο εκπρόσωπος και ο προπονητής που 
δηλώνουν  αυτούς τους αθλητές - τριες και σε καμία περίπτωση οι διοργανωτές των 
αγώνων.  

 
6. ΕΛΕΓΧΟΣ  DOPING: 
 
 Στους αγώνες θα γίνει έλεγχος DOPING, από το ΕΣΚΑΝ και πάντα σύμφωνα με 
της όρους και της διατάξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού 
(I.A.A.F.). 
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 Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν.  Γραμματέας 

 
 
 
 

 
Σωτήρης Λαβούτας                                                               Χριστ. Ανδρουλιδάκης                                                          
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 ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

    
    

Start Time /  
Ώρα Έναρξης 

Event / Αγώνισμα M/W 
Α/Γ 

Final /  
Final Heat 

15:30 Hammer Throw / Σφυροβολία M/Α & 
K20 (National event) 

Τελικός 

17:20 80μ Κ16  ΠΠ - ΠΚ Α΄ Εκτός Επίσημου 
Προγράμματος 

17:30 Long Jump / Άλμα σε Μήκος W/Γ Τελικός 

17:40 OPENING CEREMONY /  
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

  

18:05 100m Hurdles / 100μ. με Εμπόδια W/Γ Final Heat 1 / Τελική 
Σειρά 1 

18:15 100m Hurdles / 100μ. με Εμπόδια W/Γ Final Heat 2 / Τελική 
Σειρά 2 

18:25 100m / 100μ. M/Α Final Heat 1 / Τελική 
Σειρά 1 

18:30 Shot Put / Σφαιροβολία M/Α Τελικός 

18:31 100m / 100μ. M/Α Final Heat 2 / Τελική 
Σειρά 2 

18:45 100m / 100μ. W/Γ Final Heat 1/ Τελική 
Σειρά 1 

18:51 100m / 100μ. W/Γ Final Heat 2 / Τελική 
Σειρά 2 

18:55 Long Jump / Άλμα σε Μήκος M/Α Τελικός 

19:00 Javelin Throw /  
Ακοντισμός 

W/Γ Final/Τελικός 

19:05 800m / 800μ. M/Α Final/Τελικός 

19:15 800m / 800μ. W/Γ Final/Τελικός 

19:25 400m / 400μ. Μ/Α Final Heat 1 / Τελική 
Σειρά 1 

19:31 400m / 400μ. Μ/Α Final Heat 2 / Τελική 
Σειρά 2 

19:45 400m / 400μ. W/Γ Final Heat 1 / Τελική 
Σειρά 1 

19:51 400m / 400μ. W/Γ Final Heat 2 / Τελική 
Σειρά 2 

20.10 600μ  Κ16  ΠΠ - ΠΚ Α΄ Εκτός Επίσημου 
Προγράμματος 

20.10 Δισκοβολία Κ18 Παίδων Εκτός Επίσημου 
Προγράμματος 

20.30 8 Χ 50μ Κ14 Εκτός Επίσημου 
Προγράμματος 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
 
 Κινητά τηλέφωνα 

 Music Players (MP3s, CD-players, iPod ή συναφή) 

 Ράδιο δέκτες ή πομπούς 

 Φωτογραφικές μηχανές ή βιντεοκάμερες  

 Συστήματα αναπαραγωγής/εγγραφής βίντεο και κασετών 

 Συσκευές υπολογιστών 

 Παπούτσια με πάρα πολλά spikes 

 Μεγάλου μεγέθους επιπλέον παπούτσια 

 Όργανα ρίψεων ή τμήματα οργάνων 

 Ταινία επικόλλησης, κιμωλία κ.λπ. για να μπαίνουν σημάδια (άλλα από αυτά που 

παρέχει η ΤΟΕ) 

 Κάθε άλλο αντικείμενο θεωρείται ακατάλληλο από το προσωπικό της αίθουσας 

κλήσης. 
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