
 



ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ ΑΓΩΝΕ ΠΤΓΜΑΧΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΚΙΛΑ – ΑΓΩΝΕ ΠΤΓΜΑΧΙΑ 

 

EBU rules   

Ο φνδεςμοσ Επαγγελματικήσ Πυγμαχίασ που ανήκει  ςτην Ευρωπαϊκή Ζνωςη Πυγμαχίασ 

EBU και προωθώντασ την επαγγελματική πυγμαχία ςτην Ελλάδα,  διοργανώνει 

επίλεκτουσ αγώνεσ για αξιολόγηςη, κατάρτιςη και δραςτηριότητα των πυγμάχων.  

Οι πυγμάχοι καλοφνται να αγωνιςτοφν ςτισ εξισ κατθγορίεσ :  

ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝΚΟΡΑΙΔΩΝ 13-14 ετών (2004-2005) 

38,5kg, -41kg, 41,5kg, -43kg, -44,5kg, -46kg, -48kg, -50kg, -52kg, -54kg, -56kg, -59kg, -62kg, -

68kg, -72kg, -76kg, -80kg, -90kg, +90kg 

ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΙΔΩΝ 15-16 ετών (2002-2003) 

44kg, -46 kg, -48kg, -50kg, -52kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63kg,-66kg,-70kg,-75kg, -80kg, +80kg 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ 17-18 ετών (2000-2001) 

45kg, -48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -64kg, -69kg, -75kg, -81kg, +81kg 

ΝΕΩΝ 17-18 ετών (2000-2001) 
 
46kg, -49kg, -52kg, -56kg, -57kg, -60kg, -64kg, -69kg, -75kg, -81kg, -91kg, +91kg 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ 19+ ετών (1999 και πίςω) 

45kg, -48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -64kg, -69kg, -75kg, -81kg, +81kg 

ΑΝΔΡΩΝ 19+ ετών (1999 και πίςω) 

50,802kg, -53,525kg, -55,338kg, -57,153kg, -58,967kg, -61,273kg, -63,503kg, -66,678kg,           

-69,853kg, -72,574kg,   -76,205kg, -79,379kg, -90,719kg, +90,719kg 

 

 

 

 



Διάρκεια Αγώνων 

 

Πανπαίδων – Πανκοραςίδων – Παίδων – Κοραςίδων  

2 γφροι * 2.00’ 

Ανδρών – Εφιβων - Γυναικών – Νεανίδων 

3 γφροι * 3’ 

Εάν υπάρξει ιςοπαλία κα γίνει 1 γφροσ με τθν ανάλογθ διάρκεια. Εάν υπάρξει και 

πάλι ιςοπαλία και δεν υπάρχει απόφαςθ supervisor, ηυγίηονται οι ακλθτζσ και ο 

ελαφρφτεροσ κερδίηει. Ο νικθτισ παίρνει χρυςό μετάλλιο και ο δεφτεροσ παίρνει 

αργυρό μετάλλιο. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

Σα επίπεδα κατθγοριών ορίηονται ωσ εξισ:  

Γ’  κατθγορία 

0 – 3 αγώνεσ 

Β’  κατθγορία 

4 – 9 αγώνεσ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ ΑΓΩΝΕ KICK BOXING 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΚΙΛΑ – ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ ΑΓΩΝΕ 

 

Low Kick rules   

Πανπαίδων – Πανκοραςίδων (8-10 ετών) (Γ-novice) κατηγορία 

Προςτατευτικά: κάςκα, γάντια, ςπαςουάρ, επικαλαμίδα  

-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg 

  

Low Kick rules   

Πανπαίδων – Πανκοραςίδων (11-13 ετών) (Γ-novice) κατηγορία Προςτατευτικά: 

κάςκα, γάντια, ςπαςουάρ, επικαλαμίδα  

 -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, -52kg, +52kg 

 

Low Kick rules – K 1 rules   

Κοραςίδων (14-16 ετών) Γ,Β, κατηγορία 

Προςτατευτικά: κάςκα, γάντια, ςπαςουάρ, επικαλαμίδα  

-47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg 

 

Low Kick rules – K 1 rules 

Παίδων  (14-16 ετών) Γ, Β, κατηγορία 

Προςτατευτικά: κάςκα,  γάντια, ςπαςουάρ, επικαλαμίδα  

-52kg, -57kg, -63kg, -69kg, -73kg, +73kg 

 

 

 



Low Kick rules – K 1 rules   

Ανδρών – Εφήβων  (17- 40 ετών) Γ, Β, κατηγορία 

Προςτατευτικά: κάςκα, γάντια, ςπαςουάρ, επικαλαμίδεσ 

-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg  

 

Low Kick rules – K 1 rules   

Γυναικών - Νεανίδων  (17- 40 ετών) Γ, Β, κατηγορία 

Προςτατευτικά: κάςκα, γάντια, ςπαςουάρ, επικαλαμίδεσ 

-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg  

 

Διάρκεια Αγώνων 

Πανπαίδων – Πανκοραςίδων – Παίδων – Κοραςίδων  

2 γφροι * 1.30’ 

Ανδρών – Εφιβων - Γυναικών – Νεανίδων 

2 γφροι * 2’ 

Εάν υπάρξει ιςοπαλία κα γίνει 1 γφροσ με τθν ανάλογθ διάρκεια. Εάν υπάρξει και 

πάλι ιςοπαλία και δεν υπάρχει απόφαςθ supervisor, ηυγίηονται οι ακλθτζσ και ο 

ελαφρφτεροσ κερδίηει. Ο νικθτισ παίρνει χρυςό μετάλλιο και ο δεφτεροσ παίρνει 

αργυρό μετάλλιο. 

 

Αξεςουάρ 

Όπου απαιτοφνται αξεςουάρ ο διοργανωτισ κα παρζχει μόνο κάςκα  και γάντια. Σα 

υπόλοιπα κα πρζπει να τα ζχουν οι ςφλλογοι. 

 

 



                                                 ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  

Σα επίπεδα κατθγοριών ορίηονται ωσ εξισ:  

Γ’  κατθγορία 

0 – 3 αγώνεσ 

Β’  κατθγορία 

4 – 9 αγώνεσ 

 

 

 

Επίλεκτοι Αγώνεσ Α’ Κατηγορίασ 

Για να διεξαχκοφν οι επίλεκτοι αγώνεσ Α’ κατθγορίασ Ανδρών και Γυναικών κα 

πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςε κάκε κατθγορία minimum 4 ακλθτζσ.  

 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΣΤΛ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

                                      Low Kick rules – K 1 rules   

 

ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ ΑΓΩΝΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΚΙΛΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Low Kick 

Εφήβων (16-18 ετών) 

-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg   

3 Γφροι * 2’ 

 



Ανδρών (από 19-40 ετών) 

-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg   

3 Γφροι * 2’ 

Νεανίδων (16-18 ετών) 

-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg 

3 Γφροι * 2’ 

Γυναικών (από 19-40 ετών) 

-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg 

3 Γφροι * 2’ 

Οι ακλθτζσ κα παίρνουν μετάλλιο χρυςό και αςθμζνιο κακώσ και πιςτοποιθτικό 
ςυμμετοχισ 1θσ και 2θσ κζςθσ.  

Αξεςουάρ 

Όπου απαιτοφνται αξεςουάρ ο διοργανωτισ κα παρζχει μόνο κάςκα και γάντια. Σα 
υπόλοιπα αξεςουάρ κα πρζπει να τα ζχουν οι ςφλλογοι για τουσ ακλθτζσ τουσ. 

 

Α κατθγορία : 10 αγώνεσ και άνω 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ ΑΓΩΝΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΚΙΛΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

K – 1 Rules 

Εφήβων (16-18 ετών) 

-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg   

3 Γφροι * 2’ 

 

Ανδρών (από 19-40 ετών) 



-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg   

3 Γφροι * 2’ 

Νεανίδων (16-18 ετών) 

40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg 

3 Γφροι * 2’ 

Γυναικών (από 19-40 ετών) 

-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg 

3 Γφροι * 2’ 

Οι ακλθτζσ κα παίρνουν μετάλλιο χρυςό και αςθμζνιο κακώσ και πιςτοποιθτικό 
ςυμμετοχισ 1θσ και 2θσ κζςθσ.  

Αξεςουάρ 

Όπου απαιτοφνται αξεςουάρ ο διοργανωτισ κα παρζχει μόνο κάςκα και γάντια. Σα 
υπόλοιπα αξεςουάρ κα πρζπει να τα ζχουν οι ςφλλογοι για τουσ ακλθτζσ τουσ. 

Α κατθγορία : 10 αγώνεσ και άνω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όροι υμμετοχήσ 

Σο παράβολο ηφγιςθσ για τον ακλθτι είναι 20€.  

Είςοδοσ κεατών: ελεφκερθ 

Οι ακλθτζσ τθν θμζρα των αγώνων κα περάςουν απαραίτθτα από ηφγιςθ, ιατρικζσ 
εξετάςεισ. 

Κάκε φλλογοσ μπορεί να δθλώςει όςουσ ακλθτζσ επικυμεί ςε κάκε κατθγορία 
κιλών. 

Δεν κα επιτραπεί ςε κανζναν ακλθτι να αγωνιςτεί χωρίσ να ζχει τα απαιτοφμενα 
προςτατευτικά ανάλογα με το αγωνιςτικό ςτυλ. 

Οι αποφάςεισ του γιατροφ των αγώνων είναι οριςτικζσ και δεν υπάρχει κανζνα 
δικαίωμα ζνςταςθσ. 

Ακλθτισ που κα κακυςτεριςει πάνω από δφο λεπτά να εμφανιςτεί ςτθν γωνία του 

ζτοιμοσ για να αγωνιςτεί κα αποκλείεται, όπωσ επίςθσ και ο ακλθτισ που μετά από 
τρία λεπτά αφότου τραυματιςτεί δεν είναι ικανόσ να ςυνεχίςει τον αγώνα του.  

Ακλθτισ δεν μπορεί να αγωνιςτεί εάν ςτθν γωνία του δεν κάκεται ο προπονθτισ 
του. Οι προπονθτζσ κατά τθν διάρκεια του αγώνα κα πρζπει να κάκονται ςτθν 

καρζκλα τουσ, να ςυμπεριφζρονται κόςμια και να φοροφν ακλθτικι αμφίεςθ. Σα 
παραπτώματα των προπονθτών κα βαρφνουν τον εκάςτοτε ακλθτι που 
μανατηάρουν. 

Ο προπονθτισ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να αμφιςβθτιςει τθν οποιαδιποτε 

απόφαςθ του γιατροφ των αγώνων. 

Οι ακλθτζσ δεν ζχουν κανζνα δικαίωμα να αμφιςβθτιςουν τισ αποφάςεισ των 
προπονθτών τουσ. 

Απαγορεφονται οι ςυνομιλίεσ προπονθτών και ακλθτών με τουσ διαιτθτζσ και κριτζσ 
των αγώνων. 

τον αγωνιςτικό χώρο κα περνοφν μζςα μόνο ο προπονθτισ, δφο βοθκοί και ο 

ακλθτισ οι οποίοι κα ζχουν προμθκευτεί το ανάλογο πάςο ειςόδου. 

Εάν παρευρίςκονται παραπάνω μζλθ κα ακυρώνεται αυτόματα ο αγώνασ που 
εκτελείται. 

Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςτθν αίκουςα «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ» του κλειςτοφ ςταδίου 
πυγμαχίασ «Γιώργοσ τεφανόπουλοσ»  ςτο Περιςτζρι               (Βορείου Ηπείρου 21 
και τυλιανοφ Γονατά 33). 

Ο φλλογοσ δθλώνει  όλουσ τουσ ακλθτζσ  ζωσ 10/5/2018. 



Πρόγραμμα Αγώνων 

Όλοι οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν επάνω ςε ring. 

Προςζλευςη αθλητών – Ζφγιςη – Ιατρικζσ εξετάςεισ – 9:00-9:30 π.μ. 

Έναρξη Αγώνων 10:00 π.μ. 

Supervisor κριτών – διαιτθτών είναι ο  κ. Γιώργοσ Μιχαθλίδθσ. 

Δθλώςεισ ςυμμετοχισ ζωσ 10/5/2018. 

Οι αιτιςεισ κα ςτζλνονται ςτα email : info@fighting.gr 

 gpergialis@gmail.com και boxpbg@gmail.com  το αργότερο μζχρι τισ 10/5/2018 

Πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ 10:00-14:00 και 17:30-22:00 ςτα τθλζφωνα  

•  694-503 4841  - 6949607250. 
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