H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης διοργανώνει το

6ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης
Αθήνα, 4 - 6 Νοεμβρίου 2016

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος - Θεματολογία
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τα επίκαιρα επιστημονικά επιτεύγματα στη βιοχημεία και φυσιολογία
της άσκησης, τις νέες μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης και τις προπονητικές εφαρμογές. Το Συνέδριο περιλαμβάνει
κεντρικές ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του
εξωτερικού, συνεδρίες με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, καθώς και φροντιστήρια με πρακτική εξάσκηση.
Κύριες θεματικές ενότητες
Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία της Άσκησης, Φυσιολογία της Άσκησης,
Προπονητικές Εφαρμογές στον Αθλητισμό, Κλινική Εργοφυσιολογία: άσκηση και υγεία

Φροντιστήρια

1. Αξιολόγηση της μυϊκής
δύναμης και ισχύος.
2. Αξιολόγηση της σύστασης
σώματος σε αθλητές και
ασκούμενους.
3. Συγγραφή επιστημονικού
άρθρου.

Στρογγυλές τράπεζες

1. Μυϊκές θλάσεις στο
ποδόσφαιρο.
2. Διεπιστημονική
προσέγγιση του
ποδοσφαίρου.
3. Έντεχνος χορός:
Φυσιολογικές
προσεγγίσεις.

Κεντρικές ομιλίες

1. ‘Personalized genomics in exercise science and
medicine: The future is now’, Ι. Πιτσιλαδής.
2. ‘Φυσιολογία της ανθρώπινης απόδοσης σε
ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες:
προετοιμασία για εγχειρήματα’, Γ. Τσιάνος.
3. ‘Ερευνητική υποστήριξη και προετοιμασία για
εγχειρήματα σε ακραίες περιβαλλοντικές
θερμοκρασίες’, Α. Φλουρής.

Βραβεύσεις Εργασιών
Στο Συνέδριο θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα 3 προφορικές και 3 αναρτημένες ανακοινώσεις. Τα χρηματικά
έπαθλα είναι € 250 για κάθε προφορική ανακοίνωση και € 150 για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
Κόστος εγγραφής στο Συνέδριο

Ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΕΒΦΑ, ΔΩΡΕΑΝ

Μη μέλη της ΕΕΒΦΑ (ή μη ταμειακώς ενήμερα μέλη)
Μη φοιτητές
Φοιτητές
Σύνολο του Συνεδρίου

Ημερήσια παρακολούθηση

€ 15

Μέχρι 16-10-2016

Μετά τις 16-10-2016

€ 20

€ 20

€ 40

€ 50

Κόστος εγγραφής στα Φροντιστήρια
Για ένα φροντιστήριο € 30 και έκπτωση 50% στην εγγραφή στο Συνέδριο. Για δύο φροντιστήρια € 60 και δωρεάν
παρακολούθηση του Συνεδρίου.

Υποβολή περιλήψεων
Οι εργασίες πρέπει να υπάγονται σε μια από τις παραπάνω θεματικές ενότητες του συνεδρίου και θα κατατίθενται
ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο αρχείο κειμένου (MS Word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eevfa2016@gmail.com.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eevfa.gr.
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