
 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 

Αρχιμήδους 16 

Παναθηναϊκό Στάδιο 

Αθήνα, 11635 

 

Τηλ:210-7564013, 210-7564060 

Fax:210-7663338,  210-7564013 

Email: oevas32@gmail.com 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Θέμα: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου Βετεράνων και 

Ανεξάρτητων Δρομέων στη Λίμνη Πλαστήρα 2023» 

Μετά από αίτημα που υπέβαλε ο ΣΕΒΑΣ Καρδίτσας για την διοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων 

Ανωμάλου Δρόμου Βετεράνων Αθλητών, προς την ΟΕΒΑΣ, το ΔΣ της Ομοσπονδίας ενέκρινε το αίτημα και 

ανέθεσε την ευθύνη των αγώνων στον ΣΕΒΑΣ Καρδίτσας. 

Η Διοργάνωση θα οργανωθεί από τον ΣΕΒΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΟΕΒΑΣ με συνδιοργανωτές, τον Δήμο 

Λίμνης Πλαστήρα και Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η Διοργάνωση προσδιορίστηκε να διεξαχθεί στις 26/2/2023 στην Περιοχή Λίμνη Πλαστήρα 

Ν.Καρδίτσας στην τοποθεσία «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ» 

 

Η Επιτροπή Αγωνιστικού της ΟΕΒΑΣ, 

Ενέκρινε το πρόγραμμα των αγώνων που θα ξεκινήσει το πρωί 26/2/2023 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης 

την 10:30 το πρώτο αγώνισμα και λήξη στις 14:00 περίπου. 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Τα αγωνίσματα στα οποία μπορούν οι αθλητές να δηλώσουν συμμετοχή, σε ένα (1), που ανταποκρίνεται 

στην κατηγορία που ανήκει ο κάθε αθλητής, αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΑΝΔΡΩΝ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

6000 Α   6000 Γ 

8000 Α + ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Α   8000 Γ  + ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Γ 

 

 



 

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των αγώνων  έχει ως εξής: 

 

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10:30 6000 Α-6000 Γ Α 70+ / Γ 70+ 

11:45 8000 Α-8000 Γ Α 35-65/Γ 35-65 + ΕΩΣ 35 Α/Γ 

 

 

ΚΡΙΤΕΣ 

Την Αγωνόδικο Επιτροπή θα στελεχώσουν επίσημοι Κριτές του ΣΕΓΑΣ. 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 

Ως γνωστόν οι μετέχοντες αθλητές-τριες χωρίζονται σε κατηγορίες ανά 5 έτη. Οι κατηγορίες ανά πέντε έτη 

θα ισχύσουν για τους αθλητές που έχουν γεννηθεί έως 26/02/1988.Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες 

έχουν όλοι οι αθλητές-τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους Βετεράνων ,καθώς και αθλητές που 

δεν ανήκουν σε συλλόγους της δύναμης της Ομοσπονδίας μία και δεν υπάρχει βαθμολογία Συλλόγων. 

141.1  Η ηλικιακή κατηγορία ενός αθλητή καθορίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Καθ 'όλη  τη 

διάρκεια οποιουδήποτε πρωταθλήματος, ο αθλητής θα  πρέπει να αγωνίζεται στην ηλικιακή κατηγορία 

στην οποία δικαιούται  και έχει τοποθετηθεί κατά την  πρώτη ημέρα των αγώνων  και σε καμία άλλη 

Σημειώσεις: 

Δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες, ανδρών και γυναικών, μπορούν να ανταγωνιστούν μαζί υπό την 

προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποτελέσματα και βραβεία για κάθε ηλικιακή ομάδα ανδρών 

και γυναικών. 

 

Επίσης θα υπάρχει μια ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που ηλικιακά θα είναι μικρότεροι από 26/2/1988, 

ήτοι κάτω από 35 ετών με ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/2/1988 και άνω. 

Οι αθλητές της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ θα διαγωνιστούν στα   8000 Α 

Οι αθλήτριες της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ θα διαγωνιστούν στα 8000 Γ  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Οι κατηγορίες για τους Άνδρες: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 35 –  

Από 35 ετών και άνω υπάρχουν οι ακόλουθες Κατηγορίες: Α35,Α40,Α45,Α 50,Α 55,Α 60,Α 65,Α 70,Α 75,Α 

80,Α 85,Α 90,Α 95, 100+  

 

και για τις Γυναίκες: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 35- 

Από 35 ετών και άνω υπάρχουν οι ακόλουθες Κατηγορίες: 

 Γ35,Γ40,Γ45,Γ50,Γ55,Γ60,Γ65,Γ70,Γ75,Γ80,Γ85,Γ90+. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Υπάρχουν δύο Τρόποι ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ 

Διαμέσου του SITE https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023 και στην Αρχική Σελίδα υπάρχει κουμπί 

Εντολής με την ένδειξη «ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 

Πατώντας αυτό το κουμπί εμφανίζεται η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ με όλες τις σχετικές 

οδηγίες. 

Πατήστε «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ» 

Εμφανίζεται η ΦΟΡΜΑ προς συμπλήρωση 

ΚΑΤΗΓ.ΓΥΝ. ΚΑΤΗΓ.ΑΝΔ.     ΑΠΟ     ΕΩΣ 

Γ 35 Α 35 27/2/1983 26/2/1988 

Γ 40 Α 40 27/2/1978 26/2/1983 

Γ 45 Α 45 27/2/1973 26/2/1978 

Γ 50 Α 50 27/2/1968 26/2/1973 

Γ 55 Α 55 27/2/1963 26/2/1968 

Γ 60 Α 60 27/2/1958 26/2/1963 

Γ 65 Α 65 27/2/1953 26/2/1958 

Γ 70 Α 70 27/2/1948 26/2/1953 

Γ 75 Α 75 27/2/1943 26/2/1948 

Γ 80 Α 80 27/2/1938 26/2/1943 

Γ 85 Α 85 27/2/1933 26/2/1938 

Γ 90 Α 90 27/2/1928 26/2/1933 

Γ 95 Α 95 27/2/1923 26/2/1928 

Γ 100+ Α 100+ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26/2/1923 

https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023


Συμπληρώστε την 

Στο τέλος θα σας ζητηθεί να φορτώσετε την απόδειξη Πληρωμής στην Τράπεζα. 

(Να έχετε φροντίσει από πριν να, «σκανάρετε» ή «φωτογραφίσει» την απόδειξη). 

Πατήστε «ΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ», θα οδηγηθείτε στα αρχεία σας, επιλέξτε την φωτογραφεία με την 

απόδειξη της τράπεζας, η φωτογραφία θα φορτωθεί στο σύστημα και εμείς θα διαπιστώσουμε ότι η 

πληρωμή σας ευσταθεί. 

Πατήστε «ΥΠΟΒΟΛΗ» 

ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ!!! 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σύλλογοι που επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εγγραφή κι επειδή η εγγραφή 

είναι ΜΙΑ – ΜΙΑ, όταν θα φτάνουν στο σημείο να φορτώσουν την απόδειξη κι έχουν ατομική απόδειξη, θα 

υποβάλλουν την απόδειξη που αφορά τον αθλητή.  

Αν έχουν μια συγκεντρωτική απόδειξη, θα υποβάλλουν για τον κάθε αθλητή, ΑΥΤΗ, ΤΗΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. 

 

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΜΑΣ ECXEL 

Στο Site https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023 και στο Πεδίο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», 

υπάρχει η παράμετρος «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όταν την πατήσετε θα εμφανιστεί η Σελίδα με 

τους δύο τρόπους Εγγραφής  

Πατήστε «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΦΟΡΜΑ) 

Ακολουθείστε τις οδηγίες 

Οι ΣΕΒΑΣ μέλη της ΟΕΒΑΣ θα αποστείλουν την Δήλωση Συμμετοχής, που σας υποβάλλεται 

συνημμένα σε μορφή Excel με την προκήρυξη των αγώνων, πληρώντας τις παρακάτω απαραίτητες 

προϋποθέσεις: 

Ο κάθε αθλητής που θέλει να συμμετέχει στους συγκεκριμένους αγώνες, καταθέτει στον ΣΕΒΑΣ όπου 

ανήκει, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, (θα την κατεβάσετε κι αυτή από το site) ότι αποδέχεται τους όρους και 

προϋποθέσεις. 

Οι ηλικίες και οι κατηγορίες (π.χ Α35) είναι ευθύνη του κάθε ΣΕΒΑΣ ο οποίος έχει αντίγραφο της 

ταυτότητας του αθλητή-τριας. Σε περίπτωση ένστασης για την ηλικία, αποδεικνύεται αυτή, με την επίδειξη 

της ταυτότητας και φυσικά αν δεν υπάρχει, με Ληξιαρχική πράξη Γέννησης ή Διαβατήριο.(Παρακαλούνται 

οι αθλητές οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένοι με ένα από τα παραπάνω έγγραφα). 

Η μετακίνηση διαμονή, διατροφή των μετεχόντων είναι ευθύνη των ιδίων των αθλητών μη αποκλειομένη 

η ομαδική μεταφορά μέσω συνδέσμων. 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα φροντίσει για την Ιατρική κάλυψη των αγώνων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο κάθε αγωνιζόμενος σε Ένα (1) αγώνισμα. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 8 ευρώ. 

Για τους συγκεκριμένους αγώνες να κοινοποιηθεί το όνομα του TEAM MANAGER κάθε ΣΕΒΑΣ, ο οποίος 

ή ο αναπληρωτής βοηθός του, θα έρχεται σε επαφή με την οργανωτική επιτροπή και θα συμμετάσχει στην 

Τεχνική Σύσκεψη όπου θα παραδοθούν οι αριθμοί των αθλητών τους και που θα πραγματοποιηθεί την 

παραμονή 25/2/2023 και ώρα (18:00) σε αίθουσα διάσκεψης, Ξενοδοχείου το όνομά του οποίου θα 

ανακοινωθεί διαμέσου του Site https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023 σύντομα. 

https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023
https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023


Οι μεμονωμένοι αθλητές που δεν ανήκουν σε Συλλόγους της δύναμης της ΟΕΒΑΣ, 

παρακαλούνται, στην Τεχνική Σύσκεψη και κατά την απόδοση των αριθμών, να έχουν μαζί τους 

αποδεικτικό έγγραφο που να πιστοποιεί την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. 

Η οργανωτική επιτροπή θα φροντίσει για την Μέτρηση και τεχνικές προδιαγραφές της Διαδρομής. 

Για τις ανάγκες του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθεί Ηλεκτρονική χρονομέτρηση του συστήματος 

R.F.I.D. (Τσιπάκια). 

 

Γενικές οδηγίες                                   

 Διασαφηνίζεται ότι η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ διότι δεν 

υπάρχει βαθμολογία Συλλόγων. 

Όλοι οι Αθλητές-τριες, ανεξάρτητα σε ποιόν σύλλογο ανήκουν, έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

Συνεπώς, 

Για την απονομή σε κάθε αγώνισμα, σε κάθε κατηγορία θα γίνονται δύο Απονομές. 

Μία απονομή για τους αθλητές που ανήκουν σε συλλόγους της ΟΕΒΑΣ και 

Μία απονομή για τους αθλητές που οι σύλλογοί τους ΔΕΝ ανήκουν στην ΟΕΒΑΣ 

Π.Χ. στο Αγώνισμα των 8000 μ. Α, και στην Κατηγορία Α 35, οι 6 πρώτοι τερματίσαντες αθλητές, οι 3 είναι 

αθλητές συλλόγων που ανήκουν στην ΟΕΒΑΣ και άλλοι 3 σε συλλόγους που ΔΕΝ ανήκουν στην ΟΕΒΑΣ. 

Στην απονομή θα έχουμε 1-2-3 για τους αθλητές της ΟΕΒΑΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ Ο 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ 6ος. 

Το ίδιο θα γίνει και για τους αθλητές που ΔΕΝ ανήκουν στην ΟΕΒΑΣ. 

Στην απονομή θα έχουμε 1-2-3 , ΑΣΧΕΤΑ αν ο 2ος κατετάγη 4ος.   

 

στην απονομή, θα δοθούν, στον ΠΡΩΤΟ εκ των καταταχθέντων αθλητή του ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ, ιδιαίτερο 

Κύπελλο, 

στον ΠΡΩΤΟ κάθε Κατηγορίας του αγωνίσματος, Κύπελλο, Μετάλλιο, Δίπλωμα. 

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ και ΤΡΙΤΟ κάθε Κατηγορίας, Μετάλλιο και Δίπλωμα. 

Σε ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες Τερματίσαντες, Αναμνηστικό Δίπλωμα και Μετάλλιο για την Συμμετοχή 

τους. 

Πριν υποβάλλετε την δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε όπως έχετε πληρώσει το κόστος συμμετοχής στον 

λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης, IBAN: 

 GR1801101030000010329601099 Δικαιούχος ΟΕΒΑΣ. 

 

Στην συνέχεια ή θα «σκανάρετε» ή θα φωτογραφίσετε την απόδειξη της τράπεζας την οποία φωτογραφία 

θα την κάνετε αρχείο, για να έχετε την δυνατότητα να την υποβάλλετε ως συνημμένη στο email 

konneof@yahoo.com 

mailto:konneof@yahoo.com


 

Προσοχή: Καμία συμμετοχή Συλλόγου, δεν θα καταχωρείται αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο της 

Τράπεζας.  

Η Δήλωση Συμμετοχής σας καθώς η απόδειξη της Τράπεζας και η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθούν 

συνημμένα στο Email konneof@yahoo.com 

Ο Διαχειριστής του email θα σας απαντήσει, ότι έλαβε το email σας. 

Για οποιοδήποτε προβληματισμό σχετικά με την Δήλωση Συμμετοχής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα  

επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946314010 (Βησσαρίων Ζησόπουλος), 6934181138 

(Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος). 

 Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα αποσταλούν ΕΩΣ την 19/2/2023 ΚΑΙ ώρα 22:00, πέραν της 

ημερομηνίας και καταλυτικής ώρας που αναφέρονται παραπάνω, καμία συμμετοχή δεν θα ληφθεί 

υπόψιν,(οι δηλώσεις συμμετοχής θα περάσουν στα πινάκια με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν θα υπάρχει η 

δυνατότητα να καταχωρηθούν στην συνέχεια νέες συμμετοχές),  

 Μπορείτε να το επισκεφθείτε) στην Διεύθυνση https://karditsa.wixsite.com/karditsa2023 (παρακαλούμε 

την διεύθυνση να την γράψετε κατευθείαν ( URL ) εκεί που γράφονται οι διευθύνσεις και όχι στην 

αναζήτηση του Google,  

Καθημερινά θα αναρτώνται οι συμμετοχές που παραλαμβάνονται ανά αγώνισμα και κατηγορία. 

 Η ΑΓΩΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και η ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των 

Πανελληνίων Αγώνων Στίβου Βετεράνων Θα ανακοινωθούν στο Site σύντομα και αφού συγκροτηθούν. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι αθλητές-τριες που θα συμμετέχουν στους αγώνες απαραίτητα να είναι εφοδιασμένοι με την αστυνομική 

τους ταυτότητα ή Πιστοποιητικό Γέννησης ή Διαβατήριο για να έχουν την δυνατότητα επίδειξης, σε 

περίπτωση ενστάσεως. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 Η προθέρμανση των αθλητών θα γίνεται στον παρακείμενο χώρο, κοντά στην εκκίνηση ούτως ώστε 

όταν θα ειδοποιούνται οι αθλητές να κατευθύνονται κατευθείαν στην εκκίνηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι αθλητές-τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Εκδήλωση, να 

φροντίσουν ΑΠΟ ΤΩΡΑ για την Διαμονή τους. 

   

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ          

ΟΕΒΑΣ 

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα  

mailto:konneof@yahoo.com
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