Junior European Judo Cup
Athens - Greece
March 23-24, 2019

EJU Junior Training Camp
March 25 - 28, 2019

IJF World Ranking Event

JUNIOR EUROPEAN CUP
Athens 2019 – Greece

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
1.

Στοιχεία Επικοινωνίας Οργανωτικής Επιτροπής

Email
Σαλώμη Ηλιάδου
Θέματα JUDOBASE

2.

: iliadiscup@hotmail.com
+30 698 411 8880
+30 210 483 4031 Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο

Πρόγραμμα Αγώνων και προπονητικού camp

Παρασκευή, 22 Μαρτίου
10:00 – 17:00

Διαπιστεύσεις

Parnis Palace Hotel

Προσοχή: Οι διαπιστεύσεις θα λάβουν χώρα εώς τις 17:00 από την ώρα αυτή και έπειτα καμία
επιπλέον συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή αυστηρά.
18:30 – 19:00

Ανεπίσημη Ζύγιση
Επίσημη Ζύγιση:

19:00 – 19:30

Άνδρες: -60, -66, -73 kg

Parnis Palace Hotel

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -44 ΚΑΙ -55 ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ

20:00

Κλήρωση

Μετά την
κλήρωση

Meeting διαιτητών

Σάβαβτο, 23 Μαρτίου

Ν. Γυναίκες: -44, -48, -52, -57 kg;

10:00

Έναρξη αγώνων

16:00

Τελετή έναρξης

16:30

Μπλόκ τελικών

18:30 – 19:00

Ανεπίσημη Ζύγιση

19:00 – 19:30

Γυναίκες: -48, -52, -57 kg

Επίσημη Ζύγιση:

Ν Άνδρες: -55, -60, -66, -73 kg;
Ολυμπιακό
Γυμναστήριο Άνω
Λιοσίων

Γυναικών: -63, -70, -78, +78 kg

Parnis Palace Hotel

Ανδρών: -81, -90, -100, +100 kg

Κυριακή, 24 Μαρτίου

Ν. Γυναίκες: -63, -70, -78, +78 kg;

10:00

Έναρξη αγώνων

16:00

Μπλόκ τελικών

Ν. Άνδρες: -81, -90, -100, +100 kg
Ολυμπιακό
Γυμναστήριο Άνω
Λιοσίων

EJU Junior Training Camp: από Δευτέρα 25 Μαρτίου εώς Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019) στο
SportsCamp Λουτράκι
DATE

3.

25/3/2019

26/3/2019

27/3/2019

28/3/2019

11:30 – 18:00

10:00 – 17:00

10:00 – 17:00

10:00

Training Randori

Training Randori

Training Randori

Training Randori

Ηλικίες συμμετεχόντων

15 εώς 20 χρονών (Γεννημένοι 1999 - 2004). ΠΡΟΣΟΧΗ στο training camp μπορούν να
συμμετέχουν αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών ο περιορισμός ηλικιών είναι
μόνο για το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης.

2/5

JUNIOR EUROPEAN CUP
Athens 2019 – Greece
4. Ποσό συμμετοχής
Το ποσό των 10€ θα πρέπει να καταβληθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή
Ομοσποδνία Τζούντο και αποτελεί κόστος συμμετοχής στους αγώνες.

5.

JUDOBASE Δηλώσεις

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι δηλωμένοι στην βάση αθλητών της Παγκόσμιαας
Ομοσπονδίας Τζούντο για το συγκεκριμένο γεγονός (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/ .
Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συννενόηση με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 2104834031.
Προθεσμία της δήλωσης συμμετοχής στο JUDOBASE είναι η Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
Μετά το πέρας της προθεσμίας οι τυχόν αλλαγές ή καινούριες συμμετοχές υπόκεινται στην
καταβολή των παρακάτω προστίμων προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τζούντο.
Δήλωση Συμμετοχής με

Χωρίς IJF Επίσημη κάρτα
Αθλητές

 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άλλοι συμμετέχοντες

 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντικατάσταση με

IJF Επίσημη Κάρτα

IJF Επίσημη Κάρτα

30€

0€

0€

0€

Please note:
 Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου την ώρα της
διαπίστευσης στο ξενοδοχείο που έχει οριστεί.
.
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6.

Διαπιστεύσεις και έλεγχος εθνικότητας

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο ξενοδοχείο που έχει οριστεί. Κάθε
συμμετέχον υποχρεούται να φέρει μαζί του ταυτότητα είτε διαβατήριο για την παραλαβή της
διαπίστευσης και την επικύρωση της συμμετοχής.

7.

Ζύγιση

Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να ζυγιστούν γυμνοί. Οι άνδρες πρέπει να φορούν τουλάχιστον το
εσώρουχό τους και οι γυναίκες τουλάχιστον εςώρουχο και φανελάκι. Θα ισχύσει το όριο των 100
γραμμαρίων ανοχής για τις κατηγορίες βάρους.
Οι αθλητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους ταυτότητα είτε διαβατήριο και την κάρτα
διαπίστευσής τους.
Τυχαία ζύγιση 4 αθλητών (με κλήρωση) για κάθε κατηγορία βάρους θα λάβει χώρα πρίν την
έναρξη των αγώνων εκείνης της ημέρας. Το βάρος του αθλητή δεν πρέπει να ξερπερνάει κατα 5%
το όριο της κατηγορίας βάρους.

8.

Προπονητές

Όλοι οι προπονητές πρέπει να συμμορφώνονται με τον επίσημο παγκόσμιο κώδικα συμπεριφοράς
του τζούντο.
Dress Code

Κλήρωση:
Προκριματικοί:

Final block:

9.

Κοστούμι εργασίας
Αθλητική φόρμα με τα χρώματα της εθνικής
ομάδας του που θα φτάνει ως το υπόδημα. Είτε
κοστούμι εργασίας
Κοστούμι εργασίας

Μεταφορά

Οι αθλητές θα μεταφερθούν πρός το προπονητικό καμπ τη Δευτέρα 25 Μαρτίου στις 08:00 από το
ξενοδοχειο Parnis Palace Hotel.
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10. Διαμονή
Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση και δεν διαμένουν στην Αθήνα θα
οργανώσουν οι ίδιοι την διαμονή τους.
Προπονητικό Camp:
Οι Έλληνες αθλητές που θα συμμετέχουν στο προπονητικό camp θα καταβάλλουν στην
οργανωτική επιτροπή το ποσό των 30€ για κάθε διανυκτέρευση (πλήρης διατροφή). Για την
δήλωση συμμετοχής σας στο προπονητικό καμπ παρακαλούμε όπως αποστείλετε mail στην
οργανωτική επιτροπή με τα άτομα που θα συμμετέχουν. Στο προπονητικό Καμπ μπορούν να
λάβουν μέρος και αθλητές των κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών.

11. Judogi Έλεγχος
Approved Judogi
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φορούν IJF Approved Judogi και Judogi από όλους τους επίσημους
προμηθευτές της IJF (βλ www.ij,org Official Supplier List)
Judogi Έλεγχος
Θα πραγματοποιηθεί με Sokuteiki πριν κάθε αγώνα. Το judogi πρέπει να έχει ετικέτα IJF Official
Label “APPROVED JUDOGI” . Η ετικέτα ελέγχεται με μια οπτική λάμπα. Όλα τα μέρη του Judogi
πρέπει να φέρουν την επίσημη ετικέτα IJF (άνω, κάτω μέρος και ζώνη).
Backnumber
Κάθε αθλητής που παίρνει μέρος σε διοργανώσεις της EJU είναι υποχρεωμένος να έχει ραμμένο
στο πίσω μέρος του Judogi του το επίσημο backnumber (EJU είτε IJF) στο οποίο αναγράφεται το
επίθετό του και τα αρχικά της επίσημης αναγγελίας της χώρας και της Ολυμπιακής της Επιτροπής.
Το backnumber μπορεί να παραγγελθεί από τους ιστότοπους www.mybacknumber.com είτε
www.ijfbacknumber.com (Προσοχή: Η παραγωγή και παράδοση ίσως χρειαστούν χρόνο 4
εβδομάδων προμηθευτείτε σε έγκαιρο χρόνο).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για χορηγούς και έλεγχο
judogi παρακαλούμε ανατρέξτε στο http://www.eju.net/statutes.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Στην περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν σέβεται τους κανόνες ελέγχου του Judogi δεν
επιτρέπεται να περάσει τον έλεγχο και ο προπονητής του θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για το
υπόλοιπο της ημέρας.
 Ο διοργανωτής δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει Judogi για όσους δεν περάσουν τον
έλεγχο ο αθλητής φέρει αυτή την ευθύνη καθώς και την ευθύνη της ανεύρεσης
κατάλληλου Judogi σε περίπτωση μη έγκρισης του Judogi από την επιτροπή ελέγχου. Στην
περίπτωση αυτή ο αθλητής δεν θα συνοδέυεται από προπονητή και θα αγωνιστεί χωρίς
backnumber.
 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής επανειλημμένα δεν σέβεται τους κανόνες του ελέγχου
ο προπονητής του θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για το υπόλοιπο της ημέρας.

12. Εθελοντισμός
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή για όσους εθελοντές προτίθενται να συμμετέχουν στην
συγκεκριμενη διοργάνωση στο mail επικοινωνίας. Οι εθελοντές θα λάβουν μπλουζάκι της
διοργάνωσης, βεβαίωση συμμετοχής καθως και lunch packet.
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