ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
1.

ΑΓΩΝΕΣ

1.1

Οι αγώνες κατ' αρχάς ανακοινώνονται από τους ΣΕΒΑΣ και εγκρίνονται
από το ΔΣ/ΟΕΒΑΣ.

1.2

Αν η Ανακοίνωση-Αίτηση έλθει πριν την έγκριση των αγώνων που
εντάσσονται στο "Καλεντάρι" η έγκριση δεσμεύει και την αντίστοιχη
ημερομηνία υπέρ του ΣΕΒΑΣ που πρώτος αιτήθηκε την έγκριση.

1.3

Οι αγώνες διακρίνονται σε αγώνες:
Κλειστού Στίβου,
Ανοικτού Στίβου,
Επί Δημοσίας Οδού
ή Ανωμάλου Εδάφους

1.4

Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς
σε Στάδιο με περιφέρεια 400 μέτρα.

στον

Ανοικτό

Στίβο

γίνονται

Του Κλειστού Στίβου έχει περφέρεια 200μ. κάθε Στάδιο Κλειστού Στίβου πρέπει να
διαθέτει Πιστοποιητικό Εγκαταστάσεων Κλειστού Στίβου της IAAF.

1.5

Στούς Βετεράνους οι αθλητές κατανέμονται κατά κατηγορία ανά
Πενταετία.Η οργανωτική επιτροπή καθορίζει σαφως την ημερομηνία αρχής
και τέλους της κατηγορίας π.χ. από 23 Αυγούστου 1982 έως 22 Αυγούστου
1987 θα είναι το 2017 η κατηγορία 35-39.

1.6

Η ΟΕΒΑΣ καί μόνο αυτή τηρεί πίνακες ρεκόρ αθλητών τα οποία
αναγνωρίζει με απόφαση του ΔΣ. Οι πίνακες ανακοινώνονται μιά φορά τον
χρόνο.

1.7

Ανακοίνωση Ρεκόρ δεν γίνεται αυτόματα με την πραγματοποίηση του, πρέπει να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο Διεθνής Κανονισμός ορίζει.

1.8

Μέχρι να βγεί η απόφαση
επίπεδο Εθνικού Ρεκόρ.

1.9

Για τα Βαλκανικά-Ευρωπαικά-Παγκόσμια Ρεκόρ συλλέγονται από τον
Σύνδεσμο τα παραστατικά [πινάκια],υπογεγραμμένα από επίσημους κριτές
[μη έχοντες κώλυμμα άσκησης κρίσης] όπως ο αθλητικός νόμος περιγράφει.

1.10

Τα Ρεκόρ πρέπει να επιτυγχάνονται σε αξιόπιστη διοργάνωση να
γίνεται σε εγκεκριμένο αγώνα,να έχουν εφαρμοστεί τα όσα ο διεθνής
κανονισμός ορίζει.
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οποίος όταν είναι διοργανωτής του αγώνα συλλέγει όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται για την επικύρωση.
Καμμία επίδοση δεν θεωρείται Ρεκόρ μέχρι την λήψη απόφασης επικύρωσης από
το αρμόδιο όργανο.

1.11

Μαζί με το έγγραφο Αναγνώρισης του Ρεκόρ θα υποβάλλονται:
Το Πρόγραμμα της Διοργάνωσης.
Η Έγγραφη Έγκριση του Αγώνα.
Τα πλήρη Αποτελέσματα.
Εικόνα Φωτο Φίνις ή
Ο έλεγχος του σημείου μηδέν από τον Γυμνασίαρχο και τον Έφορο του Αγωνίσματος, Βάρος Οργάνων Μετρητές κλπ.

1.12

Η Ισοφάριση ενός Ρεκόρ έχει την ίδια ισχύ με το επίσημο ρεκόρ που
έχει προηγούμενα αναγνωρισθεί.

1.13

Επί αμφιβολίας για κάθε ρεκόρ αποφασίζει το ΔΣ/ΟΕΒΑΣ.

1.14

Ο Κατάλογος Ρεκόρ ανακοινώνεται το πρώτο δεκαήμερο εκάστου έτους.

1.15

Για κάθε Ρεκόρ Έλληνα Αθλητή θα υποβάλλεται και Φωτοαντίγραφο της
Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης θεωρημένο από το ΚΕΠ του Δήμου αν δεν
φέρει πρωτότυπη σφραγίδα η Φωτοαντίραφο Αστυνομικής Ταυτότητος
θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε ΣΕΒΑΣ.

1.16

Μετά την Ανακοίνωση των Αγώνων που εντάχθηκαν στο Καλεντάρι
κανείς αγώνας δεν θα προστίθεται με εξαίρεση αγώνα που Διεθνής
Αθλητικός Φορέας ανακοινώνει αγώνα μετά την ανακοίνωση του Ελληνικού
Καλενταρίου π.χ για το 2017 δεν εχει αποφασισθεί αν θα γίνουν
Βαλκανικοί Αγώνες και ο τόπος [Χώρα] που θα τους οργανώσει.
Πιστεύουμε στην συνεργασία όλων των ΣΕΒΑΣ ωστε να συνεχίσουμε την άριστη
διοργάνωση Εσωτερικών και Διεθνών αγώνων [με εξοπλισμό με όλα τα
Όργανα,με Επίσημους Κριτές σε στάδια που έχουν τις παραπάνω
προδιαγραφές]
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