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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσκεψη για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου
Αντιπροσωπεία του Σ.ΕΓΑΣ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων της
Ομοσπονδίας και μέλος του Δ.Σ. Θανάση Ράπτη, τον Εθνικό Προπονητή Δημήτρη Ευαγγελόπουλο
και τον Τεχνικό Διευθυντή Αγώνων Ανδρέα Γκόγκα, επισκέφθηκε σήμερα ( Τετάρτη) το Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας, και είχε συνάντηση με τον Αν. Συντονιστή Διευθυντή Γιώργο Σιγάλα και
υπηρεσιακούς παράγοντες του Σ.Ε.Φ.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση του αγωνιστικού προγραμματισμού του
ΣΕΓΑΣ, αναφορικά με τη διεξαγωγή του πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου και των
αγωνιστικών ημερίδων που θα προηγηθούν.
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι του ΣΕΓΑΣ, σε συνέχεια επιστολής τους για τη χρήση του Σταδίου,
συνεκτιμώντας και τον υφιστάμενο αγωνιστικό προγραμματισμό του Σ.Ε.Φ, ζήτησαν το
πανελλήνιο πρωτάθλημα να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου, να προηγηθούν δε
δύο ημερίδες το 1η Φεβρουαρίου (Σάββατο) και την 8η Φεβρουαρίου(Σάββατο).
Απ΄την πλευρά του ο Αν. Συντονιστής του Σ.ΕΦ. αφού τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια
για την ικανοποίηση του αιτήματος του ΣΕΓΑΣ και τη φιλοξενία του κλασσικού αθλητισμού,
βασικού αγωνιστικού πυλώνα του Σταδίου, επισήμανε ότι ο προγραμματισμός θα πρέπει να γίνει
σε συνάρτηση και με το αγωνιστικό πρόγραμμα του μπασκετικού Ολυμπιακού, σε πρωτάθλημα
και Ευρωλίγκα.
Δεδομένου δε ότι οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στον Γ΄Όμιλο της Ευρωλίγκα ολοκληρώνονται
στις 20 Δεκεμβρίου εναντίον της Ζιελόνα Γκόρα, για το οριστικό κλείσιμο των ημερομηνιών, θα
πρέπει να προηγηθεί η κλήρωση της Ευρωλίγκα για το «top 16 ».
Για να καταστεί μάλιστα δυνατή η πραγματοποίηση του πανελλήνιου πρωταθλήματος στις
προταθείσες ημερομηνίες, ο Αν. Συντονιστής Γ. Σιγάλας, δεσμεύτηκε για την αποστολή επιστολής
στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την οποία θα ζητείται να πραγματοποιηθούν όλες οι ενδεδειγμένες
ενέργειες, ώστε στην επίμαχες ημερομηνίες του πρωταθλήματος κλειστού στίβου ( και στο
διάστημα που απαιτείται για την αποξήλωση του παρκέ, την τοποθέτηση του στίβου και την
πραγματοποίηση προπονήσεων ή αγώνων), εφόσον υφίστανται αγωνιστικές υποχρεώσεις στην
Ευρωλίγκα, η ερυθρόλευκη ομάδα να αγωνιστεί εκτός έδρας.
Για την οριστικοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος του κλειστού στίβου, συμφωνήθηκε με
την αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ, να πραγματοποιηθεί νέα (τελική) σύσκεψη, αμέσως μετά την
κλήρωση της επόμενης φάσης της Ευρωλίγκα.

