
PANHELLENIC MUAYTHAI FRIENDLY MEETING 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  
           

 

 

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την δεύτερη 

Πανελλήνια Φιλική Συνάντηση για το έτος 2017 με σκοπό να συμβάλουμε όλοι 

μαζί στην  σωστή προετοιμασία των αθλητών μας . 

Η διοργάνωση  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο 

Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος» αίθουσα Αριστοτέλειο, 

Βορείου Ηπείρου 21 στο Περιστέρι. 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλες τις σχολές στην Ελλάδα που καλλιεργούν 

το Άθλημα του Muay Thai και Κ1.  
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Κανονισμοί : Διάρκεια – Wai Κhru – Χτυπήματα 

Παίδων-κορασίδων & Πανπαίδων-Πανκορασίδων  

Για ηλικίας έως 12 ετών: 3 γύροι με 1 λεπτό διάρκεια και 45 δευτέρα διάλειμμα. 
Επιτρέπονται όλα τα χτυπήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Muay Thai ΜΟΝΟ στο σώμα. 
   
 

 

Ανδρών-Γυναικών & Εφήβων-Νεανίδων    

Για την Α κατηγορία : 3 γύροι με 2 λεπτά διάρκεια και 1 λεπτό διάλειμμα. 

Επιτρέπονται όλα τα χτυπήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Muay Thai.  
 
Για την Β-Γ’ κατηγορία : 3 γύροι με 1,5 λεπτό διάρκεια και 45 δευτέρα διάλειμμα. 
Επιτρέπονται όλα τα χτυπήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Muay Thai.  
 
 

 

Εξοπλισμός αθλητών  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους: σορτσάκι, μπλουζάκι, μασέλα, επιδέσμους , 

σπασουάρ, επικαλαμίδες και κάσκες. 

Στην διοργάνωση θα παρέχονται Γάντια, ειδικές επιαγκωνίδες (6oz.) και Θώρακες. 

  

Απαγορευμένα χτυπήματα 

Όλα τα χτυπήματα πίσω από το κεφάλι, τον αυχένα και την σπονδυλική στήλη, τα χτυπήματα στις αρθρώσεις 

(όπως κατευθείαν στο γόνατο), τα χτυπήματα στα γεννητικά όργανα. Επίσης θα γίνει ενημέρωση από τον 

Αλυτάρχη στις 11:00 όσον αφορά τους κανονισμούς. 
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Κατηγορίες 

 
Ν’ Κατηγορία –             Αθλητές / Αθλήτριες χωρίς αποτέλεσμα  
Γ’  Κατηγορία –             Αθλητές / Αθλήτριες με εμπειρία  0- 5   αγώνων 
Β’ Κατηγορία –   Αθλητές / Αθλήτριες με εμπειρία  5- 15 αγώνων 
Α’ Κατηγορία –   Αθλητές / Αθλήτριες με εμπειρία      15 +   αγώνων 

 

Metric System 

 

Weight Category Πανω από  Έως  

Pin *Junior Division Only 42 45 

Light Fly 45 48 

Fly 48 51 

Bantam 51 54 

Feather 54 57 

Light 57 60 

Light Welter 60 63.5 

Welter 63.5 67 

Light Middle 67 71 

Middle 71 75 

Light Heavy 75 81 

Cruiser 81 86 

Heavy 86 91 

Super Heavy 91 + 

*Η Κατηγορία Γυναικών πάει μόνο μέχρι Light Heavy (75 και πάνω) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                         ΗΛΙΚΙΑ              ΚΙΛΑ                                                       
Παίδων 7-12 -28 -30 -32 -44 -46 -48 -52 -54 

 -56 -58 -60 -63,5 -67 +67    
Κορασίδων  7-12 -28 -30 -32 -44 -46 -48 -52 -54 

 -56 -58 +60       
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

 Στην Α' κατηγορία οι συμμετέχοντες που έχουν πάνω από δεκαπέντε (15) αγώνες.  

 Η ηλικία των συμμετασχόντων  καθορίζεται από την ημερομηνία γέννησης του.  

 Δεν θα επιτραπεί σε κανένα να συμμετέχει χωρίς να έχει τα απαιτούμενα προστατευτικά, 

ανάλογα της κατηγορίας του , (κάσκα, θώρακα, γάντια 12oz ,  βαμβακερά μπαντάζ, 
επικαλαμίδες, επιαγκωνίδες , σπασουάρ, μασέλα, πετσέτα) και χωρίς να φοράει την 

απαιτούμενη αθλητική στολή.    

 Οι αποφάσεις του ιατρού της διοργάνωσης είναι οριστικές και δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα 
ένστασης. 

 Όποιος από τους συμμετέχοντες καθυστερήσει πάνω από δύο λεπτά να εμφανιστεί στην γωνία 
του έτοιμος θα αποκλείεται, όπως επίσης και όποιος μετά από τρία λεπτά αφότου τραυματιστεί 

δεν είναι ικανός να συνεχίσει. 

 Ο προπονητής δεν έχει κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσει την οποιαδήποτε απόφαση του 
γιατρού των αγώνων όπως και οι αθλητές.  

 Στον χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκεται η κεντρική γραμματεία όπου θα μπορεί ο κάθε 
προπονητής ή εκπρόσωπος σωματείου να ενημερώνεται και να ζητήσει βοήθεια για ότι 

χρειαστεί. 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Το παράβολο ζύγισης για όλους είναι 20 ευρώ.  

 Κάθε υπεύθυνος αποστολής οφείλει να στείλει e-mail στο: gma.gr@hotmail.com την δήλωση 
συμμετοχής του με το ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου του υπεύθυνου (αρχηγού) της 

αποστολής του έως και τη Τετάρτη 11/10/2017, για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής ή ελλιπώς συμπληρωμένες, δεν θα γίνουν δεκτές. 

 Στις δηλώσεις συμμετοχής είναι υποχρεωτική η αναγραφή του προπονητή (και των  βοηθών 
προπονητών όπου υπάρχουν). Στον χώρο της εκδήλωσης θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο του 

δηλωμένου προπονητή και των βοηθών του . 

 Η ζύγιση θα γίνει ανά σχολή (με παρουσία του εκπροσώπου ή του προπονητή)  και όχι 

μεμονωμένα .   
 Οι συμμετέχοντες θα  πρέπει να έχουν καταθέσει στην σχολή τους πιστοποιητικό υγείας, όπως 

ορίζει ο αθλητικός νόμος. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                           Σάββατο 14 Οκτώβριου 2017 

 

Πρώτο Μέρος (Παίδων-N κατηγορία) 

09.00-11.00: Ζύγιση – Ιατρική Εξέταση  
10.30-11.00: Συγκέντρωση Προπονητών και διαιτητών 

11.00          : Έναρξη Εκδήλωσης  

                                                    Δεύτερο Μέρος (Α-Β-Γ Κατηγορία) 

14.00-15.30: Ζύγιση – Ιατρική Εξέταση  
15.30-16.00: Συγκέντρωση Προπονητών και διαιτητών 

16.00          : Έναρξη Εκδήλωσης 
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