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World Athletics Global Calendar 
Οδηγίες Πρόσβασης Διαδικτυακής Πλατφόρμας για Διοργανωτές Αγώνων 

 

https://globalcalendar.worldathletics.org/ 
 
BHMA 1 
Πρόσβαση στην πλατφόρμα του διοργανωτή και εγγραφή  

 
 
BHMA 2 
Εγγραφή : Θα σας ανοίξει η παρακάτω σελίδα και συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας 
ζητάει. Και πατάτε REGISTER.  

 
 
Θα σας έρθει ένα email στην  ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δηλώσατε (ελέγξτε και το 
φάκελο με τα ανεπιθύμητα) και πατάτε VERIFY MY EMAIL ADDRESS.  

 
 

https://globalcalendar.worldathletics.org/
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Θα σας ανοίξει μία σελίδα η οποία θα επιβεβαιώνει ότι είστε έτοιμοι να κάνετε LOG IN στο 
λογαριασμό σας. 

 
 
BHMA 3 
Συμπλήρωση Στοιχείων στην πλατφόρμα 
 
Μόλις συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, η πρώτη σας πρόσβαση στην πλατφόρμα θα 
απαιτήσει από εσάς να ταυτοποιηθείτε ως διοργανωτής από την Ομοσπονδία-Μέλος 
(ΣΕΓΑΣ) στην οποία σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση για αγώνες που διοργανώνονται στη 
χώρα σας. Για να σας παραχωρηθεί πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου και στις λειτουργίες 
της εφαρμογής, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα: 
• Ονοματεπώνυμο 
• Εθνικότητα 
• email 
• Αριθμός Κινητού 
• Η Ομοσπονδία Μέλος που θα πρέπει να επικυρώσει την εγγραφή σας (ΣΕΓΑΣ) 
• Περιγραφή του αγώνα που διοργανώνετε π.χ. Outdoor/Indoor meeting or Road Race or 

Race Walking Competition  
 

 
 
Μόλις υποβάλετε την αίτηση, η Ομοσπονδία Μέλος-ΣΕΓΑΣ θα πρέπει να σας εγκρίνει ως 
διοργανωτή. Μόλις δοθεί η έγκριση, θα ειδοποιηθείτε μέσω email και θα μπορείτε να 
συνδεθείτε ξανά με τον λογαριασμό σας και να κατευθυνθείτε στον πίνακα ελέγχου των 
αιτήσεων. 
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BHMA 4 
4.1 Γενική Λειτουργία 

i. Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δείτε τους αγώνες που έχετε ήδη υποβάλει μέσω του λογαριασμού 
σας στο World Athletics πατώντας το Dashboard.  

ii. Υποβολή νέας αίτησης (New Application) 
 

4.2 Υποβολή Νέας Αίτησης 
 

 
 

i. Για έναν αγώνα  που έχει ήδη διοργανωθεί στο παρελθόν, αναζητήστε τον αγώνα. 
Η World Athletics διαθέτει μια πολύ εκτενή βάση δεδομένων αγώνων (περίπου 15.000 για κάθε  
έτος), επομένως είναι πολύ πιθανό, κατά την υποβολή νέας αίτησης για έναν αγώνα, μια 
προηγούμενη έκδοση αυτής της διοργάνωσης να είναι ήδη στα αρχεία της. Προκειμένου να 
βοηθήσετε στη διαδικασία και να αποφύγετε τη δημιουργία διπλότυπων αγώνων  στη βάση 
δεδομένων, μια σειρά από φίλτρα θα σας καθοδηγήσουν και θα περιορίσουν την αναζήτηση 
προκειμένου να προσδιορίσετε ένα παλιότερο αγώνα: 

1. Τύπος αγώνα ανοιχτού, κλειστού, βάδην, κ.λπ.)– χρήση λίστας 
2. Χώρα στην οποία διεξάγεται ο αγώνας – χρησιμοποιήστε την λίστα 
3. Πόλη – χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης 
4. Ημερομηνία – χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο που υποδεικνύει την κατά 
προσέγγιση ημερομηνία κατά την οποία ο αγώνας θα είχε πραγματοποιηθεί 
κανονικά στο παρελθόν 
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και θα εμφανιστεί μια λίστα με αγώνες 
συμβατούς 
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6. Εάν ο αγώνας είναι στη λίστα, επιλέξτε τον και κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια. 
Αυτό θα ανοίξει τη σελίδα Νέα εφαρμογή με όλα τα απαιτούμενα πεδία  
συμπληρωμένα. Να σημειωθεί ότι κάποια στοιχεία θα έχουν συμπληρωθεί 
αυτόματα σύμφωνα με τα φίλτρα αναζήτησης που εφαρμόστηκαν νωρίτερα, αλλά 
θα μπορούν ακόμα να τροποποιηθούν. 

 
 

7. Όταν συμπληρωθεί η φόρμα (σημειώσετε ότι τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά), 
κάντε κλικ στο Submit Application 

 
 

ii. Εάν ο αγώνας δεν είναι στη λίστα, τότε θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για αγώνα που 
διεξάγεται για πρώτη φορά 

1. Θα πρέπει να συμπληρωθεί μια εντελώς νέα Αίτηση χωρίς σύνδεση με 
οποιονδήποτε υπάρχοντα αγώνα στη βάση δεδομένων  
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2. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά  
3. Κάντε κλικ στο Submit Application  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
1. Στην επιλογή COMPETITION FORMAT επιλέγετε OPEN/INVITATIONAL  
2. Η δήλωση των αγωνισμάτων είναι υποχρεωτική. Πατήστε ADD EVENTS, επιλέγετε 
Outdoor ή Indoor, Φύλο (Men, Women or Mixed) και τέλος ηλικιακή κατηγορία, πχ 
επιλέγεις τα αγωνίσματα Men – Senior.  Σε περίπτωση που στο πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνονται και αγωνίσματα για Κ20 ή Κ18 τότε αυτά θα πρέπει να δηλωθούν 
ξεχωριστά πχ Men-U20, Women-U18. 

  
 
 

4.3 Εξέταση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προηγουμένως 
 

i. Επεξεργαστείτε την αίτηση σας 
1. Τροποποιήστε ορισμένες από τις πληροφορίες (π.χ. ημερομηνία, τόπος 

διεξαγωγής, αγωνίσματα κ.λπ.) όπως απαιτείται 
2. Ανεβάστε έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά μέτρησης ή εγκατάστασης κ.λπ.) εάν 

είναι απαραίτητο 
3. Υποβάλετε τις αλλαγές για έγκριση (από την Ομοσπονδία Μέλος-ΣΕΓΑΣ) 

 
ii. Ακυρώστε την αίτηση για αυτόν τον αγώνα 

1. Εάν η αίτηση δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Ομοσπονδία Μέλος ή την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία, ολόκληρη η αίτηση θα ακυρωθεί 

2. Εάν η αίτηση έχει εγκριθεί και ο αγώνας είναι στο Παγκόσμιο Καλεντάρι, τότε η 
ακύρωση πρέπει να ζητηθεί μέσω e-mail στο calendar@worldathletics.org με 
κοινοποίηση στο Γραφείο Αγώνων ΣΕΓΑΣ competition@segas.gr και 
calendar@segas.gr  
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Αποτελέσματα 
Αποστολή των αποτελεσμάτων ΑΜΕΣΑ μετά το τέλος του αγώνα σε συνεννόηση με την 
Ομοσπονδία στο email: statistics@worldathletics.org    

 
 
 
Για ερωτήσεις και απορίες, επικοινωνήστε με το 
Γραφείο Αγώνων ΣΕΓΑΣ competition@segas.gr και 
calendar@segas.gr  
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