
  

 

 

Κυριακή 12 
Νοεμβρίου 2017 



Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
 

Με τη νέα αγωνιστική χρονιά ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο GODS OF WAR OPEN, μια 

μεγάλη διοργάνωση όλων των μαχητικών στυλ που βρίσκονται στο καλεντάρι των 

Παγκοσμίων Ομοσπονδιών της WKU, της ISKA και του Επίσημου Κ-1 , με στόχο την 

ισχυροποίηση των ομάδων μας , την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη νέων 

ταλέντων που θα πρωταγωνιστήσουν.  

Το GODS OF WAR OPEN θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου στο Ανατολικό Κλειστό 

Γήπεδο «ΦΟΙΒΟΣ» στο Ολυμπιακό Χωριό,  σε όλα τα στυλ μάχης σε ρινγκ και τατάμι . Οι 
κατηγορίες που θα αγωνιστούν οι συμμετέχοντες καθώς και τα επιπλέον στοιχεία που ζητάμε 
παρακάτω θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelios@zenfightingclub.gr , 
το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου.  
 

Θα σας παρακαλούσα να είμαστε συνεπείς στην αποστολή όσων ζητούνται παρακάτω , 

καθώς και στα χρονοδιαγράμματα , προκειμένου να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση αγωνιζόμενων και προπονητών . 

Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής 

είναι 20 ευρώ , εκ των οποίων τα 5 ευρώ θα επιστραφούν ως οδοιπορικά στις σχολές.  

Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν με σφραγισμένο από γιατρό δελτίο της WKU ή  ISKA. Γι’ 

αυτούς που δεν διαθέτουν για την ώρα, θα εκδοθεί δελτίο ημέρας των Παγκόσμιων 

Ομοσπονδιών WKU & ISKA , χωρίς επιπλέον επιβάρυνση . Η είσοδος για το κοινό θα είναι 

δωρεάν. Σε περίπτωση που κάποιος αγωνιστεί περισσότερες από μία φορές και σε 

περισσότερα από ένα στυλ ,  η συμμετοχή θα είναι 10 ευρώ. 

 

 Τα στυλ για το GODS OF WAR OPEN  θα είναι : 
 
 

 

RING SPORTS 
 

➢ Low Kicks    
Γ’ κατηγορία (εμπειρία 0-5 αγώνες) : χωρίς νικητή και με τους δυο συμμετέχοντες να 
παίρνουν μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Η διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι 3 
min x 1 γύρους για τους ανήλικους και 3 min x 1,5 γύρους  για τους ενήλικες.  
Β’ κατηγορία (εμπειρία 6-10 αγώνες) : αγώνες με νικητή , η διάρκεια του παιχνιδιού 
θα είναι 3 min x 1 γύρους για τους ανήλικους και 3 min x 1,5 γύρους  για τους 
ενήλικες. 
  

➢ K-1  
 Συμμετέχουν αθλητές  Α’ και Β’ κατηγορίας με εμπειρία στη χρήση γονάτων . Η 
διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι 3 γύρους x 1,5 min για τους ανήλικους και 3 γύρους 
x 2 min  για τους ενήλικες.  Αυτοί που θα ξεχωρίσουν σε αυτή την κατηγορία που θα 
γίνει με τους επίσημους κανονισμούς του K-1 Official, βάζουν υποψηφιότητα για τη 
συμμετοχή τους  στο επόμενο fight show του GODS OF WAR . 

 

➢ Thai Boxing / Muay Thai 
Γ’ κατηγορία (εμπειρία 0-5 αγώνες) : χωρίς νικητή και με τους δυο συμμετέχοντες  
να παίρνουν μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Η διάρκεια του παιχνιδιού θα 
είναι 3 γύροι x 1 min για τους ανήλικους , και 3 γύροι  x 1,5 min για τους 
ενήλικες.  
Β’ κατηγορία (εμπειρία 6-10 αγώνες) : αγώνες με νικητή , Η διάρκεια του 
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παιχνιδιού θα είναι 3 γύροι x 1 min για τους ανήλικους , και 3 γύροι  x 1,5 min για 
τους ενήλικες. 
Α’ κατηγορία (εμπειρία 10+ αγώνες) : αγώνες με νικητή. Η διάρκεια του 
παιχνιδιού θα είναι 3 γύροι x 1,5 min για τους ανήλικους , και 3 γύροι  x 2 min για 
τους ενήλικες. Αυτοί που θα ξεχωρίσουν σε αυτή την κατηγορία, βάζουν 
υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους  στο επόμενο fight show του GODS OF 
WAR . 
 
 

 
 

 
 

➢ Boxing 
Γ’ κατηγορία (εμπειρία 0-5 αγώνες) : χωρίς νικητή και με τους δυο να παίρνουν 
μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Η διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι 3 γύροι x 
1 min  για τους ανήλικους , και 3 γύροι  x 1,5 min για τους ενήλικες.  
Β’ κατηγορία (εμπειρία 6-10 αγώνες) : αγώνες με νικητή , διάρκεια του 
παιχνιδιού θα είναι 3 γύροι x 1 min  για τους ανήλικους , και 3 γύροι  x 1,5 min 
για τους ενήλικες.  
 Α’ κατηγορία (εμπειρία 10+ αγώνες) : αγώνες με νικητή , Η διάρκεια του 
παιχνιδιού θα είναι 3 γύροι x 1,5 min για τους ανήλικους , και 3 γύροι  x 2 min για 
τους ενήλικες. Αυτοί που θα ξεχωρίσουν σε αυτή την κατηγορία, βάζουν 
υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους  στο επόμενο fight show του GODS OF 
WAR . 
  
 

 
 

 
 

TATAMI SPORTS 
 
 

➢ Kick Light 
Γ’ κατηγορία (εμπειρία 0-5 αγώνες) : χωρίς νικητή και με τους δυο να παίρνουν 
μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Η διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι 2 γύροι x 1 
min  για τους ανήλικους  και 2 γύροι x 1.5 min για τους ενήλικες.  
Β’ κατηγορία (εμπειρία 6-10 αγώνες) : αγώνες με νικητή , διάρκειας 2 γύρους  x 1,5 
min (ανήλικοι) και 2 γύρους x 2 min (ενήλικες)  
Α’ κατηγορία (εμπειρία 10+ αγώνες) : αγώνες με νικητή , διάρκειας 2 γύρους  x 1,5 
min (ανήλικοι) και 2 γύρους x 2 min (ενήλικες)  

 
 

➢ Point fighting 
Γ’ κατηγορία (εμπειρία 0-5 αγώνες) : Αγώνες εμπειρίας χωρίς νικητή για ανήλικους 
και ενήλικες . Και οι δυο αγωνιζόμενοι παίρνουν δίπλωμα και μετάλλιο συμμετοχής. 
Διάρκεια 1 γύρος των 2 λεπτών .  
Β’ κατηγορία (εμπειρία 6-10 αγώνες) : αγώνες με νικητή. Διάρκεια 1 γύρος των 2 
λεπτών, για ανήλικους και ενήλικες. 
Α’ κατηγορία (εμπειρία 10+ αγώνες) : αγώνες με νικητή. Διάρκεια 1 γύρος των 2 
λεπτών, για ανήλικους και ενήλικες. 
  
 
 



➢ Light Contact 
Γ’ κατηγορία (εμπειρία 0-5 αγώνες) : χωρίς νικητή και με τους δυο να παίρνουν 
μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Η διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι 2 γύροι x 1 
min  για τους ανήλικους  και 2 γύροι x 1.5 min για τους ενήλικες.  
Β’ κατηγορία (εμπειρία 6-10 αγώνες) : αγώνες με νικητή , διάρκειας 2 γύρους  x 1,5 
min (ανήλικοι) και 2 γύρους x 2 min (ενήλικες)  
Α’ κατηγορία (εμπειρία 10+ αγώνες) : αγώνες με νικητή , διάρκειας 2 γύρους  x 1,5 
min (ανήλικοι) και 2 γύρους x 2 min (ενήλικες)  
 
 

 

 
➢ Forms – Weapons – Self Defence  

 
 

Στα στυλ του τατάμι forms , weapons και self defense θα βαθμολογηθούν οι 
τέσσερις πρώτοι των κατηγοριών και όλοι  θα πάρουν μετάλλιο και δίπλωμα 
συμμετοχής . 
Στα Forms και Weapons είναι δεκτή οποιαδήποτε φόρμα από παραδοσιακά ή 
μοντέρνα στυλ και βαθμολογείται η ακρίβεια και η εκτέλεση της κίνησης . 
Στο Self Defense το ζευγάρι πρέπει να εκτελέσει τρεις (3) τεχνικές σε λιγότερο από δυο 
(2) λεπτά . 

 
 
 
 

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων που θα χρειαστούν να μας αποστείλετε είναι : 
 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (μέρα, μήνας, έτος)   
   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   ΣΤΥΛ  ΚΙΛΑ  ΑΓΩΝΕΣ 
 

   Ώρα προσέλευσης / ιατρικής εξέτασης / ζύγισης : 9.00 το πρωί        

Ώρα Έναρξης : Αυστηρά 10.00 το πρωί 

 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ  
 

Με  εκτίμηση 
 

Στέλιος Πολίτης & Gods of War Team  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
  


