
 

             

 

                    ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 
               

 
 
 
 

Η δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ ζα γίλεη ζην 
Θιεηζηό Γπκλαζηήξην Αγίνπ Θσκά-Καξνύζη, 

(Ληόβεο θαη Γηνλύζνπ, Άγηνο Θσκάο, Καξνύζη) 
 

ΩΟΑΟΗΝ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΩΛ ΑΓΩΛΩΛ  
 
Ώξα έλαξμεο δύγηζεο: 08:00-09:30  
Ώξα έλαξμεο αγώλσλ: 10:00 
 
   
ΕΓΗΠΖ  ΑΘΙΖΡΩΛ   
 

Η δύγηζε ηωλ αζιεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ ζπιιόγνπ 
ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ζην Θιεηζηό Γπκλαζηήξην Αγίνπ Θσκά, Καξνύζη,  ηελ 
Κπξηαθή 22/04/18 θαη ώξα 08:00-09:30  πκ.  

 

Ξξνζνρή ην πξσηάζιεκα ζα μεθηλήζεη αθξηβώο 10:00 π.κ. , απηό ζεκαίλεη 
όηη πξέπεη λα είζηε ζην ζηάδην 1 ώξα πξηλ γηα δέζηακα ησλ αζιεηώλ  

 

Η δύγηζε ηωλ αζιεηώλ ζα γίλεη αλά ζύιινγν (κε παξνπζία ηνπ εθπξνζώπνπ ή ηνπ 
πξνπνλεηή) θαη όρη κεκνλωκέλα όπνηε ζέιεη ν θάζε αζιεηήο.  
Όζνη αζιεηέο βξεζνύλ ππέξβαξνη ή ιηπνβαξείο ζηε δύγηζε ζε ζύγθξηζε κε ηε 
δήιωζε ηωλ αγώλωλ ζα πεξλάλε ζηελ επόκελε θαηεγνξία. 

ε ελδερόκελν ιάζνο ζηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο, αιιαγέο ζηηο θαηεγνξίεο ζα 

γίλνληαη εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό, ζε αληίζεηε πεξίπηωζε ν αζιεηήο ζα αθπξώλεηαη . 

 
 



 

 
Γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεωλ ν αξρεγόο ηεο θάζε απνζηνιήο πξέπεη λα 
απνζηέιιεη ζπκπιεξσκέλα από θάζε αζιεηή ηεο νκάδαο ηνπ, έληππo 
ππεύζπλεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζε αγώλεο πνπ ππάξρνπλ ζπλεκκέλα ζην 
e-mail.  
 
 
ΗΑΡΟΗΘΔΠ  ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ  ΑΘΙΖΡΩΛ  
  
Ο αζιεηήο πνπ ζα πξνζθνκίζεη ην αζιεηηθό ηνπ δειηίν ππνγεγξακκέλν από γηαηξό γηα 
ην 2018 είλαη επίζεο θαιπκκέλνο. 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΑΝΔΞΑΙΡΔΣΩ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΟΤΝ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ ΣΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Η ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟ. 
Όινη νη δηαγωληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξωηάζιεκα κε δηθηά ηνπο επζύλε.  
Δάλ ην δειηίν δελ είλαη ζθξαγηζκέλν έρνπλ ηελ ππνρξέωζε (κε επζύλε ηωλ 
πξνπνλεηώλ ηνπο) λα πξνζθνκίζνπλ ππνγεγξακκέλε ηελ ππεύζπλε δήιωζε 
ζπκκεηνρήο αγώλωλ ε νπνία έρεη απνζηαιεί από ην δηνξγαλωηή ζην παξόλ e-mail.  
 

Ο πξνπνλεηήο δελ έρεη θαλέλα δηθαίωκα λα ακθηζβεηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 

ηνπ γηαηξνύ ηωλ αγώλωλ. 

YΞΝΣΟΔΩΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΑΘΙΖΡΩΛ 
   
Οη αζιεηέο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ: καζέια (ραξηί γηαηξνύ θαη καζέια ζε θάζε 
νδνληνζηνηρία  εάλ θνξάκε ζηδεξάθηα ), κπαληάδ ( point fighting πξναηξεηηθό ), 
ζπαζνπάξ ( από 10 εηώλ θαη άλω ), παπνύηζηα (ζε όια ηα ζηπι, εθηόο Κ1 & Low 
Kick), γάληηα ( 10 oz ,εθηόο point ), θάζθα, θαιακίδεο, θαζώο θαη 
πξνζηαηεπηηθό ζηήζνπο νη γπλαίθεο (από 10 εηώλ θαη άλω, ζε ΟΛΔ ηηο ειηθίεο 
εάλ έρνπλ ζρεκαηηζκέλν ζηήζνο) .  
Πνξηο ( kick light-low kick-K1-muay thai-box ), παληειόλη (point-light-full ). 
Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία ηωλ αζιεηώλ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΚΑΝΔΝΑ αζιεηήο δελ ζα αγωληζηεί ρωξίο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη 
κεηά ην πέξαο ηωλ δύν ιεπηώλ ζα αθπξώλεηαη.  
 
ΓΖΙΩΠΔΗΠ   ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   ΑΘΙΖΡΩΛ   
 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ αζιεηώλ  πξέπεη  λα απνζηέιινληαη από ηνπο 

πξνπνλεηέο ηνπο  ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Ξέκπηε, 19  Απξηιίνπ κέζω e-mail ζην 

eliteopen15@gmail.gr ή Fax: 210 8055049. 

 Νπνηεζδήπνηε αιιαγέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο.  
 ε θάζε δήιωζε ζπκκεηνρήο ν πξνπνλεηήο ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη ηνπο 

αγώλεο πνπ έρεη πάξεη κέξνο ν αζιεηήο ηνπ.  
 Ο αζιεηήο έρεη ην δηθαίωκα γηα 2 ζπλνδνύο ζηε γωλία ηνπ, ηνλ πξνπνλεηή θαη ηνλ 

βνεζό πξνπνλεηή.  
  
 Ο αζιεηήο δελ κπνξεί λα αγωληζηεί εάλ ζηελ γωλία ηνπ δελ θάζεηαη ν δειωκέλνο 

πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηή ηνπ ζπιιόγνπ. Οη πξνπνλεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ αγώλα ζα πξέπεη λα θάζνληαη ζηελ θαξέθια ηνπο, λα ζπκπεξηθέξνληαη θόζκηα θαη 
λα θνξνύλ αζιεηηθή ακθίεζε. Σα παξαπηώκαηα ηωλ πξνπνλεηώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ 
εθάζηνηε αζιεηή . 
  

mailto:eliteopen15@gmail.gr


 

 Απαγνξεύνληαη νη ζπλνκηιίεο πξνπνλεηώλ θαη αζιεηώλ, κε ηνπο δηαηηεηέο θαη 

θξηηέο ηωλ αγώλωλ. 

 

 ην γήπεδν, ζα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε  είζνδνο αζιεηώλ. Οη δηαπηζηεύζεηο αθνξνύλ 
1 αζιεηή, 1 πξνπνλεηή θαη 1 βνεζό πξνπνλεηή θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ είζνδν 
ζην γήπεδν.  
 
 ηνλ αγωληζηηθό ρώξν ζα βξίζθεηαη ε θεληξηθή γξακκαηεία ηνπ πξωηαζιήκαηνο 

όπνπ ζα κπνξεί ν θάζε πξνπνλεηήο ή εθπξόζωπνο ζωκαηείνπ λα ελεκεξώλεηαη θαη λα 
δεηήζεη βνήζεηα γηα όηη ρξεηαζηεί. Η επηθνηλωλία γηα όια ηα ζέκαηα ζε θακία 
πεξίπηωζε δελ κπνξεί λα γίλεηαη κε αζιεηή. Ο αζιεηήο γηα ην νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ πξνπνλεηή ηνπ .   
 
 Με ηελ παξαιαβή ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

εηδηθό γξαθείν αζιεηώλ, νη αζιεηέο νδεγνύληαη ζην ρώξν ηεο δύγηζεο θαη ηωλ 
ηαηξηθώλ εμεηάζεωλ. Μόιηο νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία ηεο δύγηζεο, νη αζιεηέο 
κεηαθέξνληαη ζην ρώξν ηεο πξνζέξκαλζεο, όπνπ πεξηκέλνπλ κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά 
ηνπο.  
 
 Νη αζιεηέο πνπ δελ ζα παξνπζηάδνληαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 2 ιεπηώλ 

από ηελ αλαγγειία ηνπ νλόκαηνο ηνπο, ζα ράλνπλ ηνλ αγώλα ηνπο κε walk 
over.  

       Ζ επηζηξνθή ηεο ζπκκεηνρήο δελ πξνβιέπεηε  

  Καηά ηε δηάξθεηα θάζε αγώλα ην επόκελν δεπγάξη πεξηκέλεη έμω από ηνλ 
αγωληζηηθό ρώξν, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ.  

 Ο αζιεηήο πνπ ηηκωξείηαη κε disqualification (ιόγω θαθήο ζπκπεξηθνξάο ) ή 
δελ εκθαληζηεί ζηνλ αγώλα ( walk over ) , ζα κεδελίδεηαη. 

 Ο αζιεηήο πνπ θαζπζηεξεί λα παξνπζηαζηεί ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν , κε 
απνηέιεζκα λα πεξηκέλεη ν αληίπαινο ηνπ 2 ιεπηά, ράλεη ηνλ αγώλα κε walk 
over.  

 

 ΕΝΣΑΕΙ: Οη ελζηάζεηο ζα θαηαηίζεληαη εγγξάθωο ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ 

εληόο πέληε (5) ιεπηώλ από ηε ιήμε ηνπ αγώλα κε παξάβνιν ηωλ εθαηό (100) 

επξώ θαη ζα εθδηθάδνληαη από ηελ επηηξνπή ελζηάζεωλ. Δάλ ε έλζηαζε γίλεηαη 

δεθηή ηόηε επηζηξέθεηαη ην αλωηέξω πνζό πίζω. 

 Οη αζιεηέο  κπνξνύλ λα αγωληζηνύλ  από ηελ κηθξόηεξε θαηεγνξία ζηελ 
κεγαιύηεξε όρη όκωο ην αληίζεην.  

 Η ειηθία ελόο Αζιεηή  θαζνξίδεηαη κόλν από ην έηνο  γέλλεζήο  ηνπ.  

 Οη ελζηάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κόλν κε ηελ κε ηήξεζε ηωλ  θαλνληζκώλ θαη όρη κε 
ην απνηέιεζκα ηωλ θξηηώλ θαη ηνπ αγώλα.  

 Μεηά ηελ αλαθνίλωζε ηνπ νλόκαηνο ηνπο θαη ηε κε πξνζέιεπζε ηνπο ζηνλ 

αγωληζηηθό ρώξν ζα απνθιείνληαη από ηνπο αγώλεο (εθηόο εάλ αγωλίδεηαη 

ηαπηόρξνλα θαη ζε άιινλ αγώλα), όπωο επίζεο θαη ν αζιεηήο  πνπ κεηά από δύν  

ιεπηά αθόηνπ ηξαπκαηηζηεί δελ είλαη ηθαλόο λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ηνπ.  

 

 Γελ επηηξέπεηαη αζιεηήο λα εθηειεί ρξέε  πξνπνλεηή ε βνεζνύ  πξνπνλεηή θαη 

αληίζηνηρα δελ επηηξέπεηαη πξνπνλεηήο ε βνεζόο πξνπνλεηή λα αγωληζηεί ζην 

πξωηάζιεκα.  

 



 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ  ΡΑΡΑΚΗ 

 Β’ Θαηεγνξία (αξράξηνη)           –  Αζιεηέο / Αζιήηξηεο κε εκπεηξία 0 - 5 αγώλσλ  
Α’ Θαηεγνξία (πξνρσξεκέλνη) –  Αζιεηέο / Αζιήηξηεο κε εκπεηξία 6 + αγώλσλ 
-Οη δηαηηεηέο κπνξνύλ λα απνβάινπλ αζιεηή, δειωκέλν ωο αξράξην, ν νπνίνο ζα 
επηδείμεη εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλε ηερληθή θαη ζεηξά ρηππεκάηωλ, ρωξίο επηζηξνθή 
ρξεκάηωλ.  
 

 Πεξίπηωζε πνπ έλαο αζιεηήο  είλαη κόλνο ηνπ ζε κηα θαηεγνξία θηιώλ αλεβαίλεη 
απηόκαηα ζηελ επόκελε θαηεγνξία θαη παίδεη κε ηνλ ειαθξόηεξν ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο.  

 Οη αγώλεο αζιεηώλ ειηθίαο 5 έωο 7 & 8 έωο 10  εηώλ ζα δηεμάγνληαη κε 
ηζόπαιν απνηέιεζκα. 

 Πηνπο αζιεηέο πνπ παίδνπλ έλαλ αγώλα ( όινη κεηάιιην ) ,ζα 
ζεκεηώλεηαη θαη ην ύςνο ηνπ αζιεηή. 

 
 

 Tag team = Ομαδικά 2 ι 3 ακλθτών ( μεικτά ) που ζχουν τθ δυνατότθτα να 

εναλλάςςονται ςτον αγωνιςτικό χώρο ανά πάςα ςτιγμι κζλουν. 

 τισ κατθγορίεσ ςτο Tatami  που κα υπάρχουν λιγότεροι από 4 

ακλθτζσ/τριεσ κα γίνουν αγώνεσ ςε ηευγάρια με μετάλλιο για 

ΟΛΟΤ. 

Πρόγραμμα Αγώνων: 

 

Κυριακι  22  Απριλίου 

Α) Light Contact, Point Fighting, Kick Light 

10.00 π.μ.  όλεσ οι κατθγορίεσ    

           

Β) Low Kick, Κ 1, Full Contact   

10.00 π.μ.  όλεσ οι κατθγορίεσ   

                                                         

Γ) Muay Thai, Πυγμαχία 

10.00 π.μ.  όλεσ οι κατθγορίεσ            

 

                         ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Επίςθμοι κανόνεσ Elite Open (κα αποςταλοφν) 
                        

 



 

Διάρκεια Αγώνων: 

( Οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα να αλλάξουν τθ διάρκεια των αγώνων, εάν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι του πρωτακλιματοσ ) 

 Light Contact   /     Kick Light   /     Point Fighting 

 Ηλικίεσ 5-7 και 8-10 1 γφροσ των 2 λεπτών 

 Ηλικίεσ 10-12  Αρχάριοι και Προχωρθμζνοι 

Προκριματικοί  1 γφροσ των 2 λεπτών 

Τελικοί   1 γφροι των 2 λεπτών 

 Ηλικίεσ 13-15  Αρχάριοι και Προχωρθμζνοι 

Προκριματικοί  1 γφροσ των 2 λεπτών 

Τελικοί   1 γφροι των 2 λεπτών 

 Ηλικίεσ 16-18 

Αρχάριοι   Προκριματικοί 1 γφροσ των 2 λεπτών 

Τελικοί  1 γφροι των 2 λεπτών 

Προχωρθμζνοι  Προκριματικοί 1 γφροι των 2 λεπτών 

Τελικοί  2 γφροι των 2 λεπτών 

 Ανδρών/Γυναικών 

Αρχάριοι   Προκριματικοί 1 γφροσ των 2 λεπτών 

Τελικοί  2 γφροι των 2 λεπτών 

Προχωρθμζνοι  Προκριματικοί 2 γφροι των 2 λεπτών 

Τελικοί  2 γφροι των 2 λεπτών 

 Βετεράνοι   Προκριματικοί 1 γφροσ των 2 λεπτών 

Τελικοί  2 γφροι των 2 λεπτών 

 

  

Low Kick   /     Κ 1   /    Full Contact   /    Muay Thai    /   Πυγμαχία           

 Όλοι οι αγώνεσ     3 γφροι του 1,5 λεπτοφ 

-18 ετών(-1999)   

 Όλοι οι αγώνεσ    3 γφροι των 2 λεπτών 

Ενθλίκων(+1999) 

 

 

 

 



 

POINT FIGHTING 

 Αγόρια-Κορίτςια   5-7  ετών (2013-2012-2011) 
      ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο  

 Αγόρια-Κορίτςια   8-10 ετών (2010-2009-2008) 
ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο 

ΑΓΟΡΙΑ 10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

  

ΑΓΟΡΙΑ 13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

 

ΔΦΗΒΟΙ 16 - 18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

 

ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16 - 18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

  

ΑΝΔΡΕ    (1998+) 

 

ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 

ΒΔΤΔΡΑΝΟΙ  35+yrs(1982+) 

 

 

 

 Ομαδικά Point Fighting  10-12  ετών (tag team, 2 άτομα μεικτό)    
 Ομαδικά Point Fighting  13-15  ετών (tag team, 2 άτομα μεικτό)  
 Ομαδικά Point Fighting  16-18  ετών (tag team, 2 άτομα μεικτό) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LIGHT CONTACT 

 Αγόρια-Κορίτςια   5-7  ετών (2013-2012-2011) 
      ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο  

 Αγόρια-Κορίτςια   8-10 ετών (2010-2009-2008) 
ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο 

 ΑΓΟΡΙΑ 10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

  

ΑΓΟΡΙΑ 13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

 

ΔΦΗΒΟΙ 16 - 18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

 

ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16 - 18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

  

ΑΝΔΡΕ    (1998+) 

 

ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

  

ΒΔΤΔΡΑΝΟΙ  35+yrs(1982+) 

 

 

 Ομαδικά  Light Contact   10-12 ετών (tag team, 2 άτομα μεικτό) 
 Ομαδικά  Light Contact   13-15 ετών (tag team, 2 άτομα μεικτό)  
 Ομαδικά  Light Contact   15-18 ετών (tag team, 2 άτομα μεικτό)  
 Ομαδικά  Light Contact   19 +              (tag team, 2 άτομα μεικτό)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KICK LIGHT 

 Αγόρια-Κορίτςια   5-7  ετών (2013-2012-2011) 
      ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο  

 Αγόρια-Κορίτςια   8-10 ετών (2010-2009-2008) 
ε όλουσ τουσ ακλθτζσ κα δοκεί μετάλλιο 

ΑΓΟΡΙΑ 10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007)  

 

ΑΓΟΡΙΑ 13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

 

ΔΦΗΒΟΙ 16 - 18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

 

ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16 - 18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

  

ΑΝΔΡΕ    (1998+) 

 

ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 

ΒΔΤΔΡΑΝΟΙ  35+yrs(1982+) 

 

 

 

 Ομαδικά  Kick  Light        10-12 ετών  (tag team, 2 άτομα μεικτό) 
 Ομαδικά  Kick  Light        13-15 ετών  (tag team, 2 άτομα μεικτό ) 
 Ομαδικά  Kick  Light        16-18 ετών  (tag team, 2 άτομα μεικτό ) 
 Ομαδικά  Kick  Light        19  +             (tag team, 2 άτομα μεικτό ) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

LOW KICK 

ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

ΔΦΗΒΟΙ/ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16-18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

ΑΝΓΡΔΣ/ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 

Α καηηγορία : 6 +   ( με νικηηή ) 

Β καηηγορία : 0 έως 5 αγώνες  ( τωρίς νικηηή ) 

Αγώνες ζε ζεσγάρια . 

Σηην δήλωζη ηοσ αθληηή, ακριβή αριθμό αγώνων, κιλών, ηλικία.  

 Κ1  

ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

ΔΦΗΒΟΙ/ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16-18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

ΑΝΓΡΔΣ/ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 

Α καηηγορία : 6 +     ( με νικηηή ) 

Β καηηγορία : 0 έως 5 αγώνες  ( με νικηηή ) 

Αγώνες ζε ζεσγάρια . 

Σηην δήλωζη ηοσ αθληηή, ακριβή αριθμό αγώνων, κιλών, ηλικία.  

 

FULL CONTACT 

 ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

ΔΦΗΒΟΙ/ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16-18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

ΑΝΓΡΔΣ/ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 

 

Α καηηγορία : 6 +   ( με νικηηή ) 

Β καηηγορία : 0 έως 5 αγώνες  ( τωρίς νικηηή ) 

Αγώνες ζε ζεσγάρια . 

Σηην δήλωζη ηοσ αθληηή, ακριβή αριθμό αγώνων, κιλών, ηλικία.  

 



 

 

MUAY THAI 

 
ΑΓΟΡΙΑ/ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

ΔΦΗΒΟΙ/ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16-18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

ΑΝΓΡΔΣ/ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 
Α καηηγορία : 13 +     ( με νικηηή ) 

Β καηηγορία : 6 έως 12 αγώνες  ( με νικηηή ) 

Γ καηηγορία : 0 έως 5 αγώνες  ( τωρίς νικηηή ) 

Αγώνες ζε ζεσγάρια . 

Σηην δήλωζη ηοσ αθληηή, ακριβή αριθμό αγώνων, κιλών, ηλικία. 

 

 

ΠΤΓΜΑΥΙΑ-BOXING 

 
ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-12 ΔΤΏΝ (2005-2006-2007) 

ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-15 ΔΤΏΝ (2002-2003-2004) 

ΔΦΗΒΟΙ/ΝΔΑΝΙΓΔΣ  16-18 ΔΤΏΝ (1999-2000-2001) 

ΑΝΓΡΔΣ/ΓΥΝΑΙΚΔΣ  (1998+) 

 
Α καηηγορία : 13 +     ( με νικηηή ) 

Β καηηγορία : 6 έως 12 αγώνες  ( με νικηηή ) 

Γ καηηγορία : 0 έως 5 αγώνες  ( τωρίς νικηηή ) 

Αγώνες ζε ζεσγάρια . 

Σηην δήλωζη ηοσ αθληηή, ακριβή αριθμό αγώνων, κιλών, ηλικία. 

 

 

 

 
                                                                                                                                     



 

 
 Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 

 
Για κάκε ακλθτι το κόςτοσ ςυμμετοχισ κα καταβάλλεται μετρθτοίσ τθν 
θμζρα των αγώνων πριν από τθν ηφγιςθ των ομάδων ςτο γιπεδο.  
 

 5- 7 & 8-10 ετών   20 €  
 

 20 € μία κατθγορία / 35 € δφο κατθγορίεσ / 45 € τρείσ κατθγορίεσ 
 

 Ομαδικά Point Fighting   (tag team, 2 άτομα μεικτό)   20 € 
 Ομαδικά  Light Contact   (tag team, 2 άτομα μεικτό)   20 € 
 Ομαδικά  Kick  Light         (tag team, 2 άτομα μεικτό)   20 € 

     
 
 

 ΔΙΑΙΣΗΙΑ: 
Πιςτοποιθμζνοι Διαιτθτζσ από Παγκόςμιουσ Φορείσ του 
Ακλιματοσ. 
 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ: 
 

eliteopen15@gmail.com 
fax: 210 8055049     κιν. 6942 91 31 31 

 

Υπό τθν αιγίδα του:          
 

 

mailto:eliteopen15@gmail.com

