ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΕΒΑΣ

Η

Ελληνική Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών Στίβου (Ο.Ε.Β.Α.Σ.) μεριμνά για

άνδρες και γυναίκες αθλητές ηλικίας από 30 ετών, έως και άνω των 90.

Η ομοσπονδία έχει έδρα την Αθήνα , και έχει μια χαλαρή σύνδεση με τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ),τον οργανισμό που διαχειρίζεται το
Στίβο στη Χώρα μας

Ο σκοπός της ΟΕΒΑΣ είναι να παρέχει τις Αθλητικές / Διοικητικές συμβουλές της,
την δομή και την οργάνωση για τους Βετεράνους Αθλητές ώστε να μπορούν να
αγωνιστούν σε όλο το φάσμα των Αγώνων Στίβου. Ο αγωνιστικός προγραμματισμός
καθορίζει ότι οι αγώνες θα διεξάγονται σε 5/ετείς ηλικιακές ομάδες, αρχίζοντας από
την ηλικία των 30 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο όμως οι αγώνες αρχίζουν από την
ηλικία των 35.

Το έτος 1995 η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού με την απόφαση 27140/9-1995
ανεγνώρισε ως ΦΙΛΑΘΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ την ΟΕΒΑΣ.

Το έτος 2000 η ίδια Διεύθυνση ενημέρωσε ότι δεν τίθεται θάμα εναρμόνισης του
Καταστατικού με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999.

Με

το έγγραφο Ν.3401/16-9-2005 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

παραχώρησε επ΄ αόριστον χώρους στο Παναθηναϊκό στάδιο για την στέγαση της
ΟΕΒΑΣ.

Το

ίδιο έτος 2005 εγκρίθηκε το Καταστατικό της ΟΕΒΑΣ με την απόφαση

6035/2005 αναθεωρημένο, σημειώνουμε το αρχικό είχε εγκριθεί με την απόφαση
2333/1994 και ενεγράφη στο βιβλίο σωματείων με α.α. 544.

Με την απόφαση 54/2017 εγκρίθηκε η νέα Τροποποίηση Άρθρων σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ΓΓΑ σχετική η απόφαση 14533/25-7-2016.

Η

ίδια Διεύθυνση με την απόφαση 298651/7-9-2016 βεβαιώνει ότι η ΟΕΒΑΣ

αναγνωρίσθηκε με την απόφαση 27140 ως ανωτέρω ως Φίλαθλη Αθλητική
Ομοσπονδία έχει δε περιληφθεί στο μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ με αριθμ.
μητρώου ΞΥ73.

Ο ΣΕΓΑΣ με επιστολή του στον ΓΓΑ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
γνωστοποίησε ότι για θέματα Βετεράνων Αθλητών στην χώρα μας αρμοδία είναι η
ΟΕΒΑΣ.

Η

ΓΓΑ με την απόφαση 17868/20-1-2017 προς αποφυγή παρερμηνειών

διευκρινίζει, “η ΟΕΒΑΣ αποτελει ΦΟΡΕΑ Ανάπτυξης – Διάδοσης - Καλλιέργειας
του Βετερανισμού στον χώρο των αθλημάτων του στίβου,ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ τέλεσης διοργάνωσης κάθε μορφής αθλητικών αγώνων των
Βετεράνων Αθλητών Στίβου και διαθέτει την Φίλαθλη ιδιότητα”, σύμφωνα με
την απόφαση 27140 της ΓΓΑ.

Η αναφορά στον ΣΕΓΑΣ σχετικά με την θεσμική δραστηριότητα

του ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Η OEVAS από τα 26 Βαλκανικά Πρωταθλήματα (1990-2016) έχει διοργανώσει επτά
(7) με την συμμετοχή χιλιάδων Βετεράνων-Διαχρονικών Αθλητών Στίβου.
Επίσης από το 1994-2016 έχει Οργανώσει 23 Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε
διάφορες περιοχές της πατρίδας μας με την συμμετοχή χιλιάδων συναθλητών μας
δίνοντάς τους την δυνατότητα να αγωνίζοντε Διαχρονικά για τα ευγενή πιστεύω
τους.

Τονίζουμε τις συμμετοχές των Αθλητών μας στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια
Πρωταθλήματα με τεράστιες επιτυχίες (Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές Νίκες).

