
 

 

 

 

   

‘’ INTERNATIONAL FIGHT CLUB  OPEN 2016’’ 

16 & 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

4 ΤΑΤΑΜΙ 
2 ΡΙΝΓΚ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ – ΓΑΛΑΤΣΙ   

ΑΘΗΝΑ 
 

info@fightclubgalatsi.gr 

τηλ. 210-2915489 κινητό 6932 600483 
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Αγαπητοί κύριοι προπονητές, 

Εκ μέρους της «ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kick 

Boxing (Π.Ο.Κ.) έχω την τιμή να προσκαλέσω εσάς και τους αθλητές σας να συμμετέχετε 

στο “INTERNATIONAL  FIGHT CLUB  OPEN 2016”. ‘Ένα διήμερο διεθνές τουρνουά Kick 

Boxing και Muay Thai που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικους, γυναίκες και άνδρες, 

αρχάριους και προχωρημένους αθλητές. 

Το ‘’ INTERNATIONAL  FIGHT CLUB  OPEN 2016’’ – ELITE KICK BOXING & MUAY THAI 

TOURNAMENT  θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου στην  Αθήνα στις  

16 και 17 Απριλίου 2016 και στόχος του είναι να συγκεντρώσει τους πιο δυνατούς 

Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς συλλόγους να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε ένα εξαιρετικά 

οργανωμένο τουρνουά, βασισμένο στις αρχές της διαφάνειας του fair play και στην 

άψογη ροή των 6 αγωνιστικών χώρων. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της οργανωτικης 

ομάδας “Theofanous Elite Team” βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία της σε 

ερασιτεχνικές και επαγγελματικές διοργανώσεις αλλά και στην βαθιά γνώση του 

αθλήματος και των κανονισμών του. 

Το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο ημέρες με αγώνες Νοκ Άουτ, 

πυραμιδικά ώσπου στο τέλος θα μένει μονο ένας αθλητής όπου θα ανακυρρήσεται 

Πρωταθλητής. Ολοι οι πρωταθλητές θα βραβευτούν με Κύπελλο της διοργάνωσης σε όλα 

τα στυλ και όλες τις κατηγορίες. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα scoring “smart judge” θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τερέν από 

κριτές διαιτητές και supervisor πιστοποιημένους από την ΠΟΚ και την WAKO. 

Η στατιστική υπηρεσία του ‘INTERNATIONAL FIGHT CLUB  OPEN 2016’, “SPORT STATS” θα 

αναδείξει τους  vip αθλητές της διοργάνωσης καθώς και τον καλύτερο προπονητή και 

ομάδα με χρηματικά έπαθλα. Ομαδικό kick light σε αγώνες 2x2 με χρηματικό έπαθλο σε 3 

κατηγορίες. 

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για τη προσπάθειά μας, μία προσπάθεια 8 χρόνων 

μέσα από την οποία άλλαξε το επίπεδο εκατοντάδων Ελλήνων αθλητών,  προσβλέποντας 

από εδώ και στο εξής η δική μας Ελληνική διοργάνωση να γίνει πόλος έλξης των 

καλύτερων Ευρωπαικών συλλογων. 

Αναμένουμε να λάβουμε τις συμμετοχές σας στο info@fightclubgalatsi.gr  έως την 

Δευτέρα 11 Απριλίου του 2016. 

 

Με εκτίμηση, 

Ιωάννης  Θεοφάνους 

Προπονητής “Fight Club Galatsi” 

Ομοσπονδιακός Προπονητής KICK BOXING 
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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Γ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ‘’ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ’’ 
αιγίδα  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ – ΔΗΜΟΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Τηλ. Επικοινωνίας : +30 210 2915489 mob. +30 6932 600483 
Email :info@fightclubgalatsi.gr    info@pok.gr 

 
 
2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

           Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχών  
                   Δευτέρα 11 Απριλίου 2016  
Αποστολή συμμετοχών στο info@fightclubgalatsi.gr 
Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της 
προθεσμίας 

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ              Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο 
                   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
                Λεωφόρος Ομορφοκλησιάς - Γαλάτσι 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

        Σάββατο  16  και Κυριακή  17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

 
 
 
 
 
 
5. ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΠΑΙΔΩΝ 
 1ο Γκρουπ αθλητών 
 (αρχάριοι – προχωρημένοι) γεννηθέντες τα έτη 
2008, 2007, 2006. 

 ΠΑΙΔΩΝ 
 2ο Γκρουπ αθλητών 
 (αρχάριοι – προχωρημένοι) γεννηθέντες τα έτη 
2005 και 2004 

 ΕΦΗΒΩΝ 
 3ο Γκρουπ αθλητών 
 (αρχάριοι – προχωρημένοι) γεννηθέντες τα έτη 
2003, 2002, 2001. 

 ΝΕΩΝ /ΝΕΑΝΙΔΩΝ  
4ο Γκρουπ αθλητών 
(αρχάριοι – προχωρημένοι) γεννηθέντες τα έτη 
2000, 1999 και 1998. 

 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 5ο Γκρουπ αθλητών (αρχάριοι – προχωρημένοι) 
γεννηθέντες από  το 1998 και νωρίτερα. 

 
 
 
 
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 KICK BOXING- Π.Ο.Κ – WAKO 

 MUAY THAI – ΚΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ Π.Ο.Κ 
(υπεύθυνος ροής,  κανονισμών και ζευγαρωμάτων 
για το muay thai είναι ο Kru. ΚΩΣΤΑΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ). 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ, 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ , ΤΕΛΙΚΟΙ (SINGLE ELIMINATION). 
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7. ΖΥΓΙΣΗ  
 
(ζυγίσεις θα γίνουν και τις δύο ημέρες 
του πρωταθλήματος, το Σάββατο θα 
ζυγιστούν όλοι οι αθλητές που παίζουν 
στα ρινγκ καθώς επίσης και όλοι οι 
αθλητές που θα αγωνιστούν στα 
τατάμι κάτω από 18 χρονών. 
Την Κυριακή ζυγίζονται μόνο οι 
ενήλικες  αθλητές που παίζουν Kick 
Light σε τατάμι). 
 
 Ώρες Ζύγισης 08.00 – 10.00 πμ 

 

 KICK LIGHT JUNIOR 1 &2 , ΕΦΗΒΟΙ , ΝΕΟΙ       
Σάββατο 16/4/2016   
   Ώρα 08.00-10.00 

 KICK LIGHT  Ανδρών/ Γυναικών                       
Κυριακή  17/4/2016       
 Ώρα 08.00-10.00 

 LOW KICKS               Σάββατο 16/4/2016                          
Ώρα  08.00-10.00 

  Κ1                             Σάββατο 16/04/2016            
  Ώρα  08.00-10.00 

 MUAY THAI              Σάββατο 16/04/2016                          
Ώρα  08.00-10.00 
 

Η ζύγιση θα γίνει στο στάδιο που θα πραγματοποιηθούν 
οι αγώνες και είναι υποχρεωτική για όλους. 
 

 
 
 
 
 
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

            
 
 

 KICK LIGHT  
             Γκρουπ 1 και Γκρουπ 2 
Προκριματικοί          1 γύρος των 2 λεπτών 
Τελικοί                       2 γύροι των 2 λεπτών 

                               Εφήβων 
Προκριματικοί          2 γύροι του 1,5 λεπτού 
Τελικοί                       2 γύροι των 2 λεπτών 
    Νέων – Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών 
Προκριματικοί          2 γύροι των 2 λεπτών 
Τελικοί                       3 γύροι των 2 λεπτών 

 LOW KICKS 
Νέων – Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών 

               Προκριματικοί          2 γύροι των 2 λεπτών 
                Τελικοί                       3 γύροι των 2 λεπτών 

  Κ1  
Νέων – Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών 
Προκριματικοί          3 γύροι του 1,5 λεπτού 
Τελικοί                       3 γύροι των 2 λεπτών 

 MUAY THAI 
Νέων – Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών  
Προκριματικοί          3 γύροι του 1,5 λεπτού 
Τελικοί                       3 γύροι των 2 λεπτών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
                            ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 
 

 KICK LIGHT  Junior 1 & 2, Εφήβων και Νέων 
Προκριματικοί – Ημιτελικοί - Τελικοί 
Όλες οι κατηγορίες Junior 11.00-18.00  

  LOW KICKS  
               Όλες οι κατηγορίες  Προκριματικά/Ημιτελικοί 
               11.00-18.00  

  Κ1  
Όλες οι κατηγορίες  Προκριματικά/Ημιτελικοί 
11.00-18.00 

 MUAY THAI 
               Όλες οι κατηγορίες  Προκριματικά/Ημιτελικοί 
               11.00-18.00 
 
                              ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  
 

 KICK LIGHT  Ανδρών – Γυναικών  
‘Όλες οι κατηγορίες  Προκριματικοί/Τελικοί  
11.00 -18.00 

  LOW KICKS 
        Όλες οι κατηγορίες Τελικοί  
        11.00-18.00 

  Κ1  
Όλες οι κατηγορίες Τελικοί 11.00-18.00 

 MUAY THAI 
Όλες οι κατηγορίες  Τελικοί 11.00-18.00 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  - ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
Αρχάριοι θεωρούνται οι αθλητές που 
έχουν παίξει μέχρι 5 αγώνες ( για τους 
αθλητές που θα δηλωθούν αρχάριοι 
αλλά θα κάνουν φοβερές τεχνικές και 
θα δείχνουν πολύ δυνατοί μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής έχει όλη 
την δικαιοδοσία να τον αποβάλλει από 
τον αγώνα με disqualifier) 

 
 

 KICK LIGHT  Παίδων 1 & 2 – Έφηβων:              
αρχάριοι - προχωρημένοι  

 KICK LIGHT - Νέων  και Ανδρών / Γυναικών                       
αρχάριοι - προχωρημένοι 

 LOW KIKCS Νέων και Ανδρών / Γυναικών       
αρχάριοι - προχωρημένοι 

 K1 RULES  Νέων και Ανδρών / Γυναικών                   
αρχάριοι -  προχωρημένοι 

 MUAY THAI    Νέων και Ανδρών / Γυναικών     
αρχάριοι  - προχωρημένοι 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΛΩΝ 

 
 
 
  Children  1 

 

 ΠΑΙΔΕΣ  ΓΚΡΟΥΠ  1 (8-9-10 ΕΤΩΝ)  (2008 -2007 -
2006) 
   (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 
Αρχάριος – προχωρημένος 

 
                        ΣΤΥΛ  :   KICK LIGHT   
  
                           -32 -37 -42 +42 
 

 
     

 
 Children  2 

 

 ΠΑΙΔΕΣ ΓΚΡΟΥΠ  2  (10 -12 ΕΤΩΝ)  (2005–2004)  
               (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ)                   
         Αρχάριος – προχωρημένος 

 
                              ΣΤΥΛ  :   KICK LIGHT  
                                  -37 -42 -47 +47 
 

 
 

 
 
 Cadets 

 

    ΕΦΗΒΟΙ (13 – 14 -15 ΕΤΩΝ)  
                  (2003 – 2002 – 2001) 

    (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 
Αρχάριος – προχωρημένος 

                     
                      ΣΤΥΛ  :   KICK LIGHT  
              - 42 -47 -52 -57 -63 -69 +69 
 
 

 

 

 
 
 Juniors 

 

 ΝΕΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  16-18 ΕΤΩΝ  

             (1998-1999-2000) 

                            KICK LIGHT   
        ΑΓΟΡΙΑ  -57 -63 -69 -74 -84 -89 -94 +94  
        ΚΟΡΙΤΣΙΑ  -50 -55 -60 -65 -70 +70  
 
              LOW KICKS – K1 – MUAY THAI 
  ΑΓΟΡΙΑ     -54 -57 -60 - 63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Seniors 

 
 
 

           ΤΑΤΑΜΙ  KICK LIGHT 
 
      ΑΝΔΡΕΣ  (1998 +) 

       -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 
 

                    ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1998 +) 
                -50 -55 -60 -65 -70 +70 
            
 
 
 



 

 

 
 
 

  RING  
 
           

  Juniors / Seniors 
 
 
 

 ΟΜΑΔΙΚΟ KICK LIGHT 
Το Ομαδικό Kick Light αφορά 
Αθλητές   προχωρημένους 
πάνω από 18 χρονών  . 

 
                         Seniors 

              
 
 
          LOW KICKS –K1 – MUAY THAI 

 
        ΝΕΩΝ / ΑΝΔΡΩΝ   

       -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91  
ΝΕΑΝΙΔΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

             -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70 
 
 
          Κατηγορία Ανδρών  -75  κιλά 
           
          Κατηγορία Ανδρών + 75 κιλά     
 
          Κατηγορία Γυναικών  + 50 κιλά                                                  
                                                                                      

 
 
12. ΣΚΟΡΙΝΓΚ 
 

  
Όλα τα ρινγκ και τα τατάμι θα λειτουργήσουν με το 
ηλεκτρονικό σύστημα scoring  ‘Smart Judge’. Ένα σύστημα 
το οποίο δοκιμάστηκε και λειτούργησε με επιτυχία στο Joya 
Kick Boxing championship το 2014 και το 2015. 
 

 
 
 
 
13. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
 
Η στατιστική Υπηρεσία του πρωταθλήματος ‘Sport 
Stats’  θα αναδείξει τους VIPs αθλητές- ομάδα και 
προπονητή που θα ξεχωρίσουν το 2ήμερο 
 
 
 
 

 
 
14.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι 
να φορέσουν τα γάντια και τις κάσκες 
της διοργάνωσης για να αγωνιστούν. 
 
 
 

 
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τα εξής προστατευτικά: 
 

1. Μασελάκι. (Στοματικός Νάρθηκας) 
2. Μπαντάζ  (Επίδεσμοι) 
3. Επικαλαμίδες 
4. Παπουτσάκι Safe (Τατάμι) 
5. Σπασουάρ αντρικό 
6. Σπασουάρ στήθους για τις γυναίκες 
7. Επιγονατίδες (Muay Thai – K1) 
8. Επιαγκονίδες (Muay Thai) 

 
    Τα γάντια και τη κάσκα τα παρέχει ο διοργανωτής. 

  
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
15. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΚΥΠΕΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΜΑΔΩΝ 

   
 
Ένα Κύπελλο, ένα ασημένιο μετάλλιο και 2 Χάλκινα 
μετάλλια θα απονεμηθούν στους  4 πρώτους αθλητές 
κάθε κατηγορίας  σε όλες τις ηλικίες και τα στυλ.  
Δίπλωμα σε όλους τους συμμετέχοντες. 
 

 Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στο Πρωταθλητή 
σύλλογο.  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 500 ΕΥΡΩ. 

 Κύπελλα θα απονεμηθούν στον δεύτερο και τρίτο 
σύλλογο  της διοργάνωσης.  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 300 
ΚΑΙ 150 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

 Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στο καλύτερο αθλητή 
στα Ring Styles. 

 Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στο καλύτερο αθλητή 
Τατάμι  

 Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στο καλύτερο 
Προπονητή. 
 

 ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ -74 ΚG -  
150€  ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 

 ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ +74 KG - 
150€ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 

 ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ +50 KG – 
150€ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ                  7 ΠΟΝΤΟΥΣ. 
 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ         3 ΠΟΝΤΟΥΣ. 
 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ             1 ΠΟΝΤΟ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
16. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για κάθε αθλητή  το κόστος συμμετοχής είναι 25 € ανά 

στυλ. (τα 5 ευρώ θα επιστραφούν στους συλλόγους για τα 

οδοιπορικά τους) 

 Ο αθλητής που θα θελήσει να αγωνιστεί σε δυο στυλ το 
κόστος ανέρχεται στα  40€.  
  
   ΟΜΑΔΙΚΑ Kick Light    50€ η κάθε ομάδα. 
 
Το παράβολο συμμετοχής θα καταβάλλεται  μετρητοίς  την 
ημέρα των αγώνων με το check in των ομάδων στο στάδιο. 
 



 

 

 
 
 
17. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

 

Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

χαρτί γιατρού που θα πιστοποιεί ότι ο αθλητής έχει 

εξεταστεί και έχει κριθεί υγιής ώστε να αγωνιστεί σε 

αγώνες KICK BOXING για το έτος 2016. 

Ο αθλητής που θα προσκομίσει το αθλητικό του δελτίο 

υπογεγραμμένο από γιατρό για το 2016 είναι επίσης 

καλυμμένος. 

 

 

 
 
 
 
 
18.  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με 

δικιά τους ευθύνη. Κάθε ομάδα θα παραλάβει κατά την 

διάρκεια του Check in υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε 

αθλητή που θα συμφωνεί ότι για ότι συμβεί στους αγώνες 

αναλαμβάνει όλη την ευθύνη ο ίδιος και απαλλάσσει από 

κάθε ευθύνη τον διοργανωτή. 

 

 

 
 
 
 
19. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. 

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η’ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. 

 
 
 
20. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Κάθε ομάδα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από τον 

προπονητή και έναν βοηθό. Ανάλογα το μέγεθος της 

ομάδας ο προπονητής μπορεί να έχει περισσότερους 

βοηθούς ώστε να μη καθυστερεί η ροή των αγώνων.  

Οι αθλητές έχουν μόνο 2 λεπτά μετά την αναγγελία του 

ονόματος τους από τα μεγάφωνα να παρουσιαστούν στον 

αγωνιστικό χώρο που αγωνίζονται. Μετά το πέρας του 

χρόνου ο αθλητής θα χάνει με walk over. 



 

 

 

   

                                                                                                                                                                 

ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Η 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για όλους τους αγώνες , ο επίσημος  προπονητής του κάθε 

συλλόγου επιτρέπεται να συμπληρώσει το έντυπο 

διαμαρτυρίας (ένσταση) στον υπεύθυνο διαιτησίας μαζί 

με το παράβολο ένστασης των 50 ευρώ. Ο υπεύθυνος 

διαιτησίας αφού διερευνήσει την ένσταση θα 

ανακοινώσει την απόφασή του η οποία θα είναι 

τελεσίδικη. Το παράβολο της ένστασης επιστρέφεται μόνο 

αν ο προπονητής που την έκανε δικαιωθεί. 

 

22.  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ                     ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΠΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ WAKO            


