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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΝΕΑ 
8ης Διεθνούς Αθλητικής Συνάντησης Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2018» 

Χανιά, Κρήτης 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2018 
Εισαγωγικό Σημείωμα 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»  με την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και Συνδιοργανωτές  
την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων και το Δήμο Πλατανιά διοργανώνει 
την 8η Διεθνή Αθλητική Συνάντηση Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2018» αφιερωμένη στην μνήμη της Έλενας Βενιζέλου. 

 Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και υποστηρίζεται από την Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ,  το Εθνικό Στάδιο Χανίων και το Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. 

Η διοργάνωση «ΧΑΝΙΑ 2018», σύμφωνα με απόφαση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,  αποτελεί αγώνα ΚΡΙΤΗΡΙΟ και αγώνα 
επιλογής μελών για την Εθνική Ομάδα για τα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2018 ενώ θα έχει και 
συμμετοχές επίλεκτων αθλητών από το εξωτερικό, μετά από έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 

1. Στοιχεία Διοργανωτή 

Όνομα: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου  59 

Τηλέφωνο: 28210 92036  

Fax: 28210 92036 

Facebook: www.facebook.com/AthleticsMeetingChania/ 

Instagram: @MeetingChania 

Twitter: @MeetingChania 

Blog: www.athletics-meeting-chania.com      

Άτομα Επικοινωνίας: 

Γιώργος Γιατρουδάκης, Πρόεδρος  

6973397685, g.giatroudakis@gmail.com 

 

Χριστόφορος Ανδρουλιδάκης, Γραμματέας 

6973974171, chridand@gmail.com  

 

Περικλής Ιακωβάκης, Τεχνικός Διευθυντής                        

69424653, perikles.iakovakis@gmail.com 

 

Αθηνά Χαριτάκη, Μάνατζερ  

6973320658, acharitaki@gmail.com 

2. Αγωνιστική Εγκατάσταση 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Ανδρέα Παπανδρέου  59, 731 32 Χανιά   

3. Ημερομηνίες 

Αφίξεων Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 

Αγώνων Σάββατο 19 Μαΐου 2018 

Αναχωρήσεων (δείτε και Διάρκεια Αγώνων/Διαμονής) Σάββατο 19 ή Κυριακή 20 Μαΐου 2018 

http://www.facebook.com/AthleticsMeetingChania/
https://www.instagram.com/meetingchania
https://www.instagram.com/meetingchania
http://www.athletics-meeting-chania.com/
mailto:g.giatroudakis@gmail.com
mailto:chridand@gmail.com
mailto:perikles.iakovakis@gmail.com
mailto:acharitaki@gmail.com


         

  

                                                                          ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ «ΧΑΝΙΑ 2018» 
    

 
 

 

  

4. Επίσημα Αγωνίσματα  

 

 
Αγώνισμα Άνδρες Γυναίκες 

Δρόμοι 1. 110μ. Εμπόδια 
2. 100μ. 
3. 200μ. (νέο) 
4. 400μ. 
5. 800μ.  

1. 100μ. Εμπόδια 
2. 100μ. 
3. 400μ.  

 

Άλματα 1. Μήκος  
2. Επί κοντώ  

 

1. Επί κοντώ 
2. Τριπλούν 

Ρίψεις 1. Δισκοβολία 

2. Σφαιροβολία 

 

5. Ωρολόγιο  Πρόγραμμα 

Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών.  

ΣΑΒΒΑΤΟ   19   ΜΑΪΟΥ 2018 

11:00  -  Σφυροβολία  Κ – ΠΚ Α΄ 
11:30  –  Επί κοντώ    Π –  Κ 
12:00  -  Σφυροβολία  Π – ΠΠ Α΄ 
13:45  – Δισκοβολία Παίδων  
14:30  – Σφαιροβολία Κορασίδων  
15:00  -  Επί Κοντώ  Γυναικών 
15.30  -  Δισκοβολία Κορασίδων  
 

16:30  ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
16:45  - Τριπλούν Γυναικών 
16:50 - Σφαιροβολία Ανδρών 
16:55  - 100μ. Εμπόδια  Γυναικών 
17:00  - Επί Κοντώ  Ανδρών 
17:10  - Σκυταλοδρομία 10 Χ 40μ. Μίνι ΠΠ/ΠΚ 
17:30  - 100μ. Ανδρών 
17:45 -  100μ. Γυναικών 
18:00 –  800μ. Ανδρών 
18:05  -  Δισκοβολία Ανδρών 
18:10 -  Μήκος  Ανδρών 
18:15 -  400μ. Ανδρών 
18:30 -  400μ. Γυναικών 
18:45 –  110μ. Εμπόδια Ανδρών 
19:00 – 200μ. Ανδρών (νέο) 
19.15 -   1.000μ. ΠΠ – ΠΚ Β΄ (νέο) 
 

  
 

 

6. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 Στους  αγώνες,  έχουν δικαίωμα  συμμετοχής Έλληνες αθλητές  και αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι  
σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής 
αθλητών». 

 Αθλητές ξένων Ομοσπονδιών μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ κατόπιν πρόσκλησης του ΣΕΓΑΣ και 
μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας τους. 

 Στους αγώνες θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι αθλητές – αθλήτριες, των οποίων η συμμετοχή θα έχει την 
τελική έγκριση από το ΣΕΓΑΣ και της Ομοσπονδίας τους και οι οποίες συμμετοχές θα έχουν 
προεγκριθεί και από το Διοργανωτή Σύλλογο. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αγωνισμάτων που θα συμμετέχει ο κάθε αθλητής – αθλήτρια. 
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7. Ασφαλιστική κάλυψη 

Συνιστάται σε όλες τις αθλητικές αποστολές να έχουν εξασφαλίσει την ατομική ή ομαδική ασφαλιστική τους 
κάλυψη πριν τη Διοργάνωση. 

8. Ιατρικές Εξετάσεις 

 Οι ιατρικές εξετάσεις των αθλητών & αθλητριών που θα συμμετέχουν στη Διοργάνωση είναι ευθύνη των 
Συλλόγων τους και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη συμμετοχή τους στη Διοργάνωση. 

 Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή τους τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω 
μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Την ευθύνη συμμετοχής των αθλητών & αθλητριών όσον αφορά την κατάσταση υγείας τους φέρουν ο 
ίδιος ο αθλητής/αθλήτρια, ο υπεύθυνος εκπρόσωπος του Σωματείου τους και ο προπονητής που τους 
δηλώνει.  

 Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη ο Διοργανωτής Σύλλογος για θέματα υγείας των συμμετεχόντων 
αθλητών & αθλητριών.   

9. Κανονισμοί 

Η 8η Διεθνής Αθλητική Συνάντηση Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2018» θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους 

ισχύοντες κανονισμούς Στίβου της IAAF 2018-2019. 

*Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Διευθυντή Aγώνων και τον Αλυτάρχη 

σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

10. Γενικές Διατάξεις 

Το αρχικό και τα διαδοχικά ύψη στα αγωνίσματα του ύψους και επί κοντώ, θα καθοριστούν από το Διευθυντή 

Αγώνων σε συνεργασία με τον Εθνικό προπονητή και τους προπονητές των αθλητών/αθλητριών. 

11. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, τις ιστοσελίδες του ΣΕΓΑΣ, της ΕΑΣ 

ΣΕΓΑΣ Κρήτης, στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook 

www.facebook.com/AthleticsMeetingChania/ και στο blog των Αγώνων www.athletics-meeting-chania.com 

αμέσως μετά την τέλεσή των αγωνισμάτων ενώ θα αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους και με email. 

12. Ενστάσεις 

Όλες οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή που θα οριστεί για τους Αγώνες. 

13. Διευθυντής Αγώνων 

Διευθυντής Αγώνων της 8ης Διεθνούς Αθλητικής Συνάντησης Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2018» ορίζεται ο κύριος Περικλής 

Ιακωβάκης. 

14. Αντιντόπινγκ: 

Στη Διοργάνωση θα υπάρχει διαδικασία αντιντόπινγκ με πρωτοβουλία του ΣΕΓΑΣ και του ΕΣΚΑΝ. 

15. Διάρκεια Αγώνων/Διαμονής 

Η διάρκεια Αγώνων είναι 1 ημέρα με δυνατότητα άφιξης 1 ημέρα πριν και αναχώρηση το αργότερο 1 ημέρα 

μετά τους αγώνες. Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης αργά το βράδυ την ημέρα των 

Αγώνων (19/5) θα πρέπει να προτιμηθεί αυτή η επιλογή από τις συμμετέχουσες αθλητικές αποστολές. 

http://www.facebook.com/AthleticsMeetingChania/
http://www.athletics-meeting-chania.com/
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16. Διαμονή & Διατροφή: 

Η διαμονή και διατροφή των αθλητικών αποστολών θα οργανωθεί από το Διοργανωτή Σύλλογο σύμφωνα με 

τα διαθέσιμα ξενοδοχεία που είναι Χορηγοί Φιλοξενίας τη διοργάνωση και το μέγεθος της κάθε αποστολής. 

17. Εσωτερικές Μετακινήσεις: 

Οι μετακινήσεις από τους χώρους άφιξης, εσωτερικής μετακίνησης και αναχώρησης των αθλητικών αποστολών 

(πχ αεροδρόμιο, λιμάνι Σούδας, στάδιο) θα οργανωθούν σύμφωνα με το ταξιδιωτικό και αγωνιστικό πρόγραμμα 

των αποστολών.  

Για κάθε αποστολή θα υπάρχει αρμόδιο άτομο της Οργανωτικής Επιτροπής το οποίο θα την παραλαμβάνει και 

συνοδεύει στους χώρους διαμονής.  

18. Επίσημη Συνέντευξη Τύπου: 

Την Παρασκευή 18/5/2018 (παραμονή των αγώνων) θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνέντευξη τύπου για το 

«ΧΑΝΙΑ 2018». Αθλητές και αθλήτριες που θα έχουν ήδη φτάσει στα Χανιά αυτή την ημέρα ίσως τους ζητηθεί να 

συμμετέχουν στη συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν από την Οργανωτική Επιτροπή 

στην άφιξή τους. 

19. Τηλεοπτική Κάλυψη: 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Διοργάνωσης θα υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση η οποία θα είναι 

διαθέσιμη μέσω Facebook και ιστοσελίδων. 

20. Μικτή Ζώνη: 

Για τις ανάγκες της ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης θα υπάρχει και θα λειτουργεί «μικτή ζώνη» για τους 

αθλητές μετά τη γραμμή τερματισμού. Εξουσιοδοτημένοι εθελοντές της διοργάνωσης θα συνοδεύουν αθλητές και 

αθλήτριες σε αυτή τη ζώνη για περεταίρω δηλώσεις τους στα ΜΜΕ. 

 

 

Ο Πρόεδρος             Ο Γραμματέας 

 

                         Γιώργος Γιατρουδάκης           Χριστόφορος Ανδρουλιδάκης 

 

 


