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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι  , δάςκαλοι , ακλθτζσ, 

Το Open Championship εδώ και 22 χρόνια προςφζρει ςτα μαχθτικά ακλιματα, ςε ακλθτζσ 

μικροφσ και μεγάλουσ, ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ. Έτςι και φζτοσ, το μοναδικό αυτό πρωτάκλθ-

μα που κα διοργανωκεί ςτο κλειςτό γιπεδο μπάςκετ Αγίων Αναργφρων ςτισ 22 Μαΐου υ-

πόςχεται εντυπωςιακό κζαμα.  

Στα τόςα χρόνια εμπειρίασ μασ ςτισ διοργανώςεισ ξζρουμε το ποςό ςθμαντικό είναι για 

τουσ ακλθτζσ να ξζρουν πότε παίηουν και να ζχουν πλιρθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν κατθ-

γορία ςτθν οποία ζχουν δθλωκεί. Για το λόγο αυτό, το Open Championship ζχει ξεκινιςει 

ςυνεργαςία με τθν ειδικι πλατφόρμα διοργανώςεων αγώνων fighting.gr. Σε αυτι τθν 

πλατφόρμα ο κάκε προπονθτισ κάνει εγγραφι τθσ ομάδασ του δωρεάν . Έπειτα, ο ακλθτισ 

με τθ ςειρά του επιβεβαιώνει τθν εγγραφι του ζτςι ώςτε να μπορεί και εκείνοσ να ζχει 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν το πρωτάκλθμα. Με αυτό τον τρόπο και 

οι προπονθτζσ και οι ακλθτζσ αποκτοφν πλιρθ ενθμζρωςθ τόςο πριν όςο και κατά τθν 

διάρκεια τθσ διεξαγωγισ των αγώνων. Αυτι τθν καινοφργια καινοτομία που φζρνει το πρω-

τάκλθμα μασ, κεωροφμε πλζον πωσ είναι αναγκαία να υπάρχει ςε όλεσ τισ διοργανώςεισ. 

Όλοι μαηί οφείλουμε να πάμε ζνα βιμα παρακάτω το άκλθμα που τόςο αγαπάμε, προςφζ-

ροντασ όςο το δυνατότερο καλφτερθ ποιότθτα ςτθν οργάνωςθ των αγώνων. Είναι καιρόσ 

πια να αφιςουμε πίςω τον παλιό τρόπο διεξαγωγισ αγώνων, ο οποίοσ βαςίηεται ςτα τοιχο-

κολλθμζνα χαρτιά και ςτισ βραδφχρονεσ διαδικαςίεσ. Έτςι, το Open Championship 2022 με 

τθν βοικεια τθσ τεχνολογίασ και των ςφγχρονων ςυςτθμάτων υπόςχεται ζνα μοναδικό κζ-

αμα. Σασ περιμζνουμε όλουσ ςτισ 22 Μαίου ςτο κλειςτό γιπεδο μπάςκετ Αγίων Αναργφρων 

Σασ περιμζνουμε για να πάρετε μζροσ ςτο  Κλειςτό Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων 

https://goo.gl/maps/cpzpXUbRbC4gC3kM7 ςτα ςτυλ TATAMI  – RING. 

 

Σε ζνα διιμερο πραγματικά γιορτι για τισ πολεμικζσ τζχνεσ και τα μαχθτικά sports. 

Το OPENCHAMPIONSHIP προςφζρει εμπειρία και ςυγκινιςεισ ςε νζουσ και ζμπειρουσ 

ςυμμετζχοντεσ ανεξαρτιτου θλικίασ και φφλλου. 

mailto:aszeusclub@gmail.com
https://goo.gl/maps/cpzpXUbRbC4gC3kM7


 

Ωράριο Αγϊνων ΤΑΤΑΜΙ 

Κυριακι 22 Μαρτίου : Ρανπαίδων - Ρανκοραςίδων  4-7 ετϊν 8-10 ετϊν 9:30-11:00 

Ραίδων- Κοραςίδων : 11:30-13:30 

Ζφθβων –Νεανίδων  Ανδρϊν – Γυναικϊν : 13:30+ 

Ωράριο Αγϊνων RING  

 Κυριακι- Ζφθβων –Νεανίδων  9:30 

  Ανδρϊν – Γυναικϊν  13:30 

Ρροςοχι το event κα ξεκινιςει ακριβϊσ 09:30 το πρωί, αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να είςτε 

ςτο ςτάδιο 1 ϊρα πριν για το ηζςταμα των ςυμμετεχόντων 

Για το ακριβζσ ωράριο των αγϊνων κα ενθμερωκείτε από τθν πλατφόρμα 

https://www.fighting.gr/όπου κα ενθμερϊνεται το ςφςτθμα και κα ανανεϊνονται  οι 

χρόνοι βάςθ τθσ πορείασ τθσ διοργάνωςθσ  

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Για τθν αποφυγι κακυςτεριςεων ο αρχθγόσ τθσ κάκε αποςτολισ να προςκομίηει 

ςυμπλθρωμζνα από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του, ζντυπο  υπεφκυνθσ διλωςθσ 

ςυμμετοχισ του ςτο event που υπάρχουν ςυνθμμζνα κακϊσ και το φφλλο 

ΕΙΣΕΧΠΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΧΠΜΕΝΩΝ (Μζχρι νεοτζρασ ΚΥΑ όλοι θ ακλθτζσ αλλά και 

προπονθτζσ διαιτθτζσ και λυπϊ προςωπικό κα ακολουκιςουν το αγωνιςτικό 

πρωτόκολλο όπωσ ορίηει θ ΓΓΑ (Ριςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ,πιςτοποιθτικό 

νόςθςθσ,Rapid test 48 ωρϊν και self test τθν θμζρα του αγϊνα από τον υπεφκυνο COVID 

του ςυλλόγου κάτω των 17 ετϊν ). Ρροςοχι το event κα ξεκινιςει ακριβϊσ 09:30 το πρωί, 

αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να είςτε ςτο ςτάδιο 1 ϊρα πριν για το ηζςταμα των 

ςυμμετεχόντων. 

Οι ςυμμετζχοντεσ του event που  ζχουν περάςει από ηφγιςθ υποχρεοφνται να αγωνιςτοφν 

παρά τθν κακυςτζρθςθ που μπορεί να υπάρξει . Οι ςυμμετζχοντεσ που δεν κα 

παρουςιάηονται ςτο ρινγκ ι ςτο τατάμι μετά από αναγγελία του ονόματοσ τουσ , κα 

χάνουν με walkover. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Μια ςυμμζτοχθ 20 € Για κάκε επόμενθ 10€ Χρθματικά ζπακλα OPEN 25 € 
RINGSTYLE 20€ 
Θ επιςτροφι τθσ ςυμμετοχισ δεν προβλζπετε  

ΙΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Όλοι ανεξαρτιτωσ οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν υποχρζωςθ να παρουςιάςουν (με ευκφνθ των 

προπονθτϊν τουσ) τθν ΚΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ακλθτι/τριασ κεωρθμζνθ από 

καρδιολόγο,κατάςταςθ ειςερχόμενων-εξερχομζνων με ςφραγίδα και υπογραφι του 

https://www.fighting.gr/


υπεφκυνου COVID του ςυλλόγου  . Οι ςυμμετζχοντεσ που δεν κα παρουςιάςουν ΚΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ θ  ιατρικι βεβαίωςθ  ςτθ γραμματεία του event κα αποκλείονται. 

ΗΥΓΙΣΘ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

Η ηφγιςθ των ςυμμετεχόντων είναι υποχρεωτικι και κα πραγματοποιθκεί 22 Μαΐου θμζρα 

Κυριακι και ώρα 8:00 πμ παρουςία εκπροςώπου του ςυλλόγου ςτον οποίο ανικουν. Πςοι 

ςυμμετζχοντεσ βρεκοφν υπζρβαροι ι λιποβαρισ ςτθ ηφγιςθ ςε ςφγκριςθ με τθν διλωςθ 

των αγϊνων κα αποκλείονται  χωρίσ να τουσ επιςτραφεί το αντίτιμο τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ, ςε περίπτωςθ που ςε κόπια κατθγορία δεν υπάρχει αλλόσ ακλθτισ τότε αυτόματα 

ανεβαίνει  κατθγορία . 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ  

Οι αγωνιηόμενοι είναι απαραίτθτο να ζχουν μαςζλα , διπλι μαςζλα εάν φοράει  

ςιδεράκια και χαρτί από γιατρό ότι μπορεί να αγωνιςτεί ,μπαντάη ,ςπαςουάρ, 

επικαλαμίδεσ ,παποφτςια  point,γάντια point fighting , γάντια box 10oz, ςορτσ (kicklight-

lowkicks) παντελόνι (fullcontact) κάςκα ,προςτατευτικό ςτικουσ για τισ γυναίκεσ. 

Για το KICKLIGHT γάντια 10oz –παποφτςια SAFE –επικαλαμίδεσ θ επικαλαμίδα κουντεπιζ  

–μαςζλα-μπαντάη-ςπαςουάρ-προςτατευτικό ςτικουσ για  τισ  γυναίκεσ. 

ΔΘΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να αποςτζλλονται από τουσ προπονθτζσ τουσ το 

αργότερο 3 μζρεσ πριν από τθν θμζρα διεξαγωγισ των αγϊνων Ρζμπτθ   19/5/2022. 

Ζνασ αγωνιηόμενοσ μπορεί να παίξει ςε δεφτερθ κατθγορία όταν κα αγωνιςτεί ςτα ίδια 

κιλά, ίδια χρονολογία, αλλά ςε διαφορετικό επίπεδο πχ. αρχάριοσ παίηει μόνο ςτο 

μεςαίο – ι ο μεςαίοσ ςτο επίπεδο παίηει μόνο προχωρθμζνο ςε αντίκεςθ με τον 

προχωρθμζνο αν κζλει κα παίξει μόνο  ςτθν open (ταταμι). 

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μζςω   https://www.fighting.gr/ 

Οποιεςδιποτε αλλαγζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ, 

αλλαγζσ τθν θμζρα του αγϊνα δεν κα γίνονται και θ ςυμμετοχι κα καταβάλλετε 

κανονικά. 

Σε κάκε διλωςθ ςυμμετοχισ ο προπονθτισ υποχρεοφται να αναφζρει τουσ αγώνεσ που ζχει 

κάνει ο αγωνιηόμενοσ. 

 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΘΣ ΕΡΑΦΘΣ ( ) 

 
Αγόρια-Κορίτςια 5-6-7 ετϊν ζνασ αγϊνασ (και οι δφο μετάλλιο) 2017-2016-2015 

Αγόρια –Κορίτςια 8-9-10 Ετϊν ζνασ αγϊνασ –2014-2013-2012δθλϊςτε Φψοσ 
 

Ρανμπαίδεσ 10-12 (2012-2011-2010) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-35 -40-45+45 
Ρανκοραςίδεσ10-12(2012-2011-2010) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

https://www.fighting.gr/


-30 -35 -40 +40 
Ραίδεσ 13-15 (2009-2008-2007) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-40 -45 -50 -55 -60 +60 
Κοραςίδεσ 13-15(2009-2008-2007) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

-40 -45 -50 -55 -60 +60 

Ζφθβοι 16-18 (2006-2005-2004) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

-50 -55 -60 -65 -70 +70 

Νεανίδεσ 16-18(2006-2005-2004) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

-45 -50 -55 -60 -70 +70  
Άντρεσ 19+ 2003 Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-6065-70-75-80-85 -90 +90 
Γυναικϊν 19-40 ετων 2003 Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-50 -55 -60 -65 -70 +70 
Κατθγορία βετεράνων 
Άντρεσ 41+-6065-70-75-80-85 -90 +90 
Γυναίκεσ 41+-50 -55 -60 -65 -70 +70 
 

*OPEN Ανδρϊν  200€* OPEN Γυναικϊν  150€ 
OPEN 10 ωσ 12 ετϊν (Αγόρια) 100€ -OPEN 10 ζωσ 12 ετϊν (Κορίτςια)100€OPEN Ραίδων   

13-15 Ετϊν 100  *OPEN Κοραςίδων  13-15 Ετϊν 100€ 
*OPEN Εφιβων  16-18  Ετϊν 100€* OPEN Νεανίδων 16-18  100€ 

Οι OPEN  κατθγορίεσ για να πραγματοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμετζχουν από 6 
αγωνιηόμενοι και πάνω. 

ΡΟΣΟΧΘ 
Δεν μπορεί να διαγωνιςτεί κανείσ ςτισ κατθγορίεσ των χρθματικϊν επάκλων χωρίσ να 

διαγωνιςτεί ςτθν κατθγορία του. 
 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΘΣ ΕΡΑΦΘΣ  ( ) 

 
Αγόρια-Κορίτςια 5-6-7 ετϊν ζνασ αγϊνασ (και οι δφο μετάλλιο) 2017-2016-2015 

Αγόρια –Κορίτςια 8-9-10 Ετϊν ζνασ αγϊνασ –2014-2013-2012δθλϊςτε Φψοσ 
 

Ρανμπαίδεσ 10-12 (2012-2011-2010) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-35 -40-45+45 
Ρανκοραςίδεσ10-12(2012-2011-2010) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-30 -35 -40 +40 
Ραίδεσ 13-15 (2009-2008-2007) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-40 -45 -50 -55 -60 +60 
Κοραςίδεσ 13-15(2009-2008-2007) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

-40 -45 -50 -55 -60 +60 

Ζφθβοι 16-18 (2006-2005-2004) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-50 -55 -60 -65 -70 +70 
Νεανίδεσ 16-18(2006-2005-2004) Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-45 -50 -55 -60 -70 +70  
Άντρεσ 19-40 ετϊν  2003 Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 



-6065-70-75-80-85 -90 +90 
 
Γυναικϊν 19-40 ετϊν 2003 Α Β Γ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
-50 -55 -60 -65 -70 +70 
Κατθγορία βετεράνων 
Άντρεσ 41+-6065-70-75-80-85-90 +90 
Γυναίκεσ 41+-50 -55 -60 -65 -70 +70 
 

*OPEN Ανδρϊν  200€* OPEN Γυναικϊν  150€ 
OPEN 10 ωσ 12 ετϊν (Αγόρια) 100€ -OPEN 10 ζωσ 12 ετϊν (Κορίτςια)100€OPEN Ραίδων   

13-15 Ετϊν 100  *OPEN Κοραςίδων  13-15 Ετϊν 100€ 
*OPEN Εφιβων  16-18  Ετϊν 100€* OPEN Νεανίδων 16-18  100€ 

Οι OPEN  κατθγορίεσ για να πραγματοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμετζχουν από 6 
αγωνιηόμενοι και πάνω. 

ΡΟΣΟΧΘ 
Δεν μπορεί να διαγωνιςτεί κανείσ ςτισ κατθγορίεσ των χρθματικϊν επάκλων χωρίσ να 

διαγωνιςτεί ςτθν κατθγορία του. 
 

A: Για ςυμμετζχοντεσ που ζχουν  πάνω από 15  αγϊνεσ  

Β:Για ςυμμετζχοντεσ  που ζχουν 0 - 15 αγϊνεσ 

Γ: Για ςυμμετζχοντεσ  που ζχουν 0 - 5 αγϊνεσ  

Πλεσ οι κατθγορίεσ του ρινγκ κα γίνουν πυραμίδα  

α) ΑΝ∆ΩΝ (19-45 ετϊν) / ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΩΝ (17-18 ετϊν) 

-51kg -54kg -57kg -60kg -63,5kg -67kg -71kg -75kg -81kg -86kg -91kg +91kg  

β) ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-45 ετϊν) / ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , (17-18 ετϊν)  

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

(ΕΦΘΒΩΝ 15-16 ετϊν) 

-42kg-45kg -48kg  -51kg-54kg -57kg -60kg -63,5kg -67kg -71kg -75kg-80kg+80kg  

(ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 15-16 Ετϊν) 

-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -56kg -60kg +60kg 

Ραίδεσ 13-14 

-42kg-45kg -48kg  -51kg-54kg -57kg -60kg -63,5kg -67kg -71kg -75kg-80kg+80kg  

Κοραςίδεσ 13-14 

-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -56kg -60kg +60kg 

 

Κατθγορίεσ θλικιϊν. 

 

-Κατθγορία junior 



(13-14 Χρονών ) από τθ μζρα που κλείνει τα 13 ζωσ και τθ μζρα πριν κλείςει τα 15. 

 

(15-16 χρόνων ) από τθ μζρα που   κλείνει τα 15 ζωσ και τθ μζρα πριν κλείςει τα 17. 

 

-Κατθγορία Εφιβων 

 

(17 και 18 χρονών ) από τθν θμερομθνία που κλείνει τα 17 ζτθ και μζχρι τθν θμζρα πριν 

 

κλείςει τα 19. Η θμερομθνία, ςτθν οποία γυρίηει 18, μπορεί να αποφαςίςει να είναι είτε 

ςτθν κατθγορία εφιβων είτε ςτουσ μεγάλουσ. 

 

Εντοφτοισ  εάν ζχει αγωνιςτεί ωσ μεγάλοσ ςτθν θλικία των 18 δεν μπορεί να ξαναπαίξει ωσ 

ζφθβοσ ξανά. 

 

-Κατθγορία μεγάλων 

 

( 19 ζωσ 40 χρονών) από τθν θμζρα που κλείνει τα 19 ζωσ τθν θμζρα πριν κλείνει τα  41 

 

-Κατθγορία βετεράνων 

 

(41 ζωσ 50 ετών)  από τθ μζρα που κλείνει τα 41 ζωσ τθ μζρα πριν κλείςει τα 51. 

–  

οι αγώνεσ κα ζχουν διάρκεια  

3 γφρων του 1,5 για τουσ παίδεσ και τουσ ζφθβουσ  και 

3 γφροι των 2 λεπτών για τουσ ενιλικεσ  

Μποροφν να πάρουν μζροσ από τισ κατθγορίεσ Α-Β-Γ  παίδων –κοραςίδων (13-14) 

Εφιβων –Νεανίδων  (15-16 και 17-18) και Ανδρϊν  – Γυναικϊν 19+ 

Αποςτολι ςυμμετοχϊν  
 
                                                                              https://www.fighting.gr/ 
                                                                                 aszeusclub@gmailcom  
 

ΚΥΙΑΚΘ 22 Μαΐου  2022 
ΠλεσΟικατθγορίεσ 

 
LIGHT CONTACT- KICK LIGHT- RING ( LOW- K1- FULL Εφιβων – Νεανίδων Ανδρϊν – Γυναικϊν) 

Ζναρξθ 09:30 Αυςτθρά 
                                                                           Είςοδοσ κεατϊν ςτο event  3 € 

 
 

 
 

http://openchampionship.weebly.com/ring-sports.html
http://openchampionship.weebly.com/ring-sports.html
http://openchampionship.weebly.com/ring-sports.html
https://www.fighting.gr/

