ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
“5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
PANIONIOS CUP”
O Πανιώνιος ΓΣΣ σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο και τον Δήµο
Νέας Σµύρνης διοργανώνει διεθνές τουρνουά τζούντο την Κυριακή 18 Nοεµβρίου
2018 για τις παρακάτω κατηγορίες:
Juniors A (αγόρια και κορίτσια), Παίδες Β και Κοροσίδες Β, Παίδες Α και
Κορασίδες Α, ΄Εφηβοι και Νεάνιδες, Νέοι ΄Ανδρες και Νέες Γυναίκες, ΄Ανδρες και
Γυναίκες.
Τόπος διεξαγωγής………..Κλειστό Γυµναστήριο Νέας Σµύρνης (Αρτάκης και Εθνικής
Στέγης).
Ηµεροµηνία και ώρα κλήρωσης……… Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2018 αµέσως µετά τη
ζύγιση.
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Δικαίωµα στον αγωνιστικό χώρο έχουν ΜΟΝΟΝ οι προπονητές και αθλητές που
έχουν δηλωθεί επίσηµα από τον κάθε σύλλογο. Οι αθλητές έχουν δικαίωµα εισόδου
στον αγωνιστικό χώρο µόνο όταν αγωνίζεται η ηλικιακή κατηγορία τους.
Παρακαλούνται οι αθλητές να φορούν λευκό Judogi.
• Η διαιτησία θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τους κανονισµούς IJF και ΕΟΤ.
• Απαγορεύονται οι τεχνικές shime-waza και kansetsu-waza στους παίδες –
κορασίδες Α και Β. Επιπλέον στους παίδες-κορασίδες Β απαγορεύονται οι
τεχνικές στα γόνατα.
• Όλες οι ανωτέρω τεχνικές απαγορεύονται στην κατηγορία juniors A.
• Δηλώσεις συµµετοχής: οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλούν
(δεδοµένου ότι το νέο ηλεκτρονικό σύστηµα δηλώσεων δεν είναι ακόµη έτοιµο)
µέχρι τις 12.00 το µεσηµέρι της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 2018 (φαξ: 2104834033
ή e-mail: a_kaskas@yahoo.gr). Επιβεβαιώσατε για τη λήψη του φαξ ή του e-mail
στο τηλέφωνο 6972 808019.
• Σωµατεία άλλων χωρών: Απαιτείται α) διαβατήριο ή ταυτότητα και γνωµάτευση
ιατρού β) δελτίο της Οµοσπονδίας τους.
• Ποσό συµµετοχής : 10 ευρώ ανά αθλητή/αθλήτρια.
• Ανοχή
: 1 (ένα) κιλό για όλες τις κατηγορίες βάρους. Αν κάποιος
αθλητής ή αθλήτρια ζυγιστεί µε άλλα κιλά από αυτά που δηλώθηκε, δεν
αποκλείεται από τους αγώνες, αλλά αλλάζει κατηγορία βάρους.
• Ασφάλιση: Οι αθλητές και οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την προσωπική
τους ασφάλιση από τραυµατισµούς, καθώς και για την ασφάλιση των
αντικειµένων τους.
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ:
Αγωνόδικος Επιτροπή
: θα οριστεί.
Υπεύθυνος διαιτησίας
: Παπαδάκης Νικόλαος
Αλυτάρχης
: Κατσούλης Σταύρος
Υπεύθυνος Γραµµατείας : Μακρής Γεώργιος
Μέλη Γραµµατείας
: θα οριστούν.
Διαιτητές
: θα οριστούν από την Κ.Ε.Δ.
Ιατρός αγώνων
: θα οριστεί.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Γιώργος Φραγγελάκης (προπονητής τζούντο ΠΓΣΣ, τηλ.
6945313373), Σταύρος Κατσούλης (έφορος τζούντο ΠΓΣΣ, τηλ. 6977313307),
Θεόδωρος Αρβανίτης, έφορος τζούντο ΠΓΣΣ, τηλ. 6944523018).
•

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Οι απονοµές θα γίνονται στο τέλος κάθε ηλικιακής κατηγορίας.
Πρώτα θα γίνονται οι απονοµές των κοριτσιών, κατά κατηγορία κιλών, από τα
λιγότερα στα περισσότερα κιλά. Μετά θα ακολουθούν οι απονοµές των αγοριών,

από τα λιγότερα στα περισσότερα κιλά. Στις απονοµές οι αθλητές θα φορούν το
judogi τους.
Για να διεξαχθούν οµαλά οι απονοµές, ώστε όλοι, και κυρίως τα ίδια τα
παιδιά, να χαρούν αυτές τις όµορφες στιγµές, παρακαλούµε θερµά οι γονείς
και οι αθλητές να εισέρχονται στο χώρο των απονοµών µόνο κατά την ώρα
διεξαγωγής της δικής τους απονοµής.
•
•

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Θα απονεµηθούν µετάλλια και διπλώµατα στους αθλητές και τις
αθλήτριες που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες θέσεις σε κάθε κατηγορία.
ΚΥΠΕΛΛΑ: Θα απονεµηθούν στα σωµατεία που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες
θέσεις στη γενική βαθµολογία.

Ο Πρόεδρος
Α. Μισαηλίδης

Ο Γεν. Γραµµατέας
Δ. Μιχαηλίδης

