Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά βρισκόμαστε σήμερα στη θέση, να
ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Τζούντο Εφήβων και Νέων. Φέτος, η πόλη της Λάρισας θα
καλωσορίσει τους αθλητές μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια τους.
Τη φετινή χρονιά, λόγω της πανδημίας, η προετοιμασία των
εφήβων και των νέων μας έγινε κάτω από δύσκολες και αντίξοες
συνθήκες. Παρόλα αυτά, η αγάπη των παιδιών μας για το άθλημά
τους, τα βοήθησε να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, ώστε να
αγωνιστούν, και να συμμετέχουν τους επόμενους μήνες και σε άλλες
μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Πανευρωπαϊκό Εφήβων και Νέων,
κάνοντας μας όλους υπερήφανους. Ήρθε η στιγμή, που οι αθλητές
μας, μετά από πολλούς μήνες, θα επιστρέψουν στο φυσικό τους
περιβάλλον και όλοι μας, με μεγάλο ενθουσιασμό, θα βρισκόμαστε
δίπλα τους, για να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο, (Δωρεάν
μετακίνηση και μηδενική συμμετοχή) Ευχόμαστε, μετά το πέρας της
δύσκολης εποχής που διανύσαμε, το φετινό Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Τζούντο να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή για την
πορεία
και
την
εξέλιξη
του
αθλήματός
μας.
Γνωρίζουμε τους κόπους και τους αγώνες και έχει καταβάλει ο
κάθε αθλητής, ο κάθε προπονητής και ο κάθε γονιός. Είμαστε
σίγουροι πως για ακόμη μία χρονιά, όλοι οι αθλητές, θα επιδείξουν
τον καλύτερό τους εαυτό. Δηλώνουμε τον σεβασμό και τον
θαυμασμό μας σε όλη τους την προσπάθεια και τους ευχόμαστε
καλή επιτυχία!
Με εκτίμηση ,

Δημήτριος Μιχαηλίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση ξεκινά στη Λάρισα σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Τζούντο, τη διοίκηση του
ΕΑΚ και τον Δήμο Λαρισαίων. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Τζούντο Εφήβων/Νεανίδων και Νέων ανδρών/γυναικών
φιλοξενείται στην πόλη μας και μεγάλο πλήθος αθλητών,
προπονητών, διαιτητών και συνοδών θα βρίσκονται στην
περιοχή μας. Με δυναμική συμμετοχή σε εκατοντάδες
αθλητικά γεγονότα, πρωταθλήματα και διεθνείς
διοργανώσεις η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι πρώτη
αθλητική περιφέρεια στη χώρα. Με σχεδιασμό, στρατηγική
και σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους
συλλόγους,
υλοποιούμε
έργα σημαντικά, αφού
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και
ισόρροπα κατανεμημένα που επιπλέον δημιουργούν και
θέσεις εργασίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η
περιφέρεια του πολίτη, μια περιφέρεια διαρκών επιδόσεων
και διακρίσεων και στον τομέα του αθλητισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΓΓΑ και της ΕΟΤ σχετικά με
τον COVID-19 θα αποβάλλονται από τη διοργάνωση και υπόκεινται σε περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις.
Όλοι οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη να προστατεύουν το σύνολο της διοργάνωσης.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο θα ορίσει ένας υπεύθυνο Covid-19 Manager ο οποίος θα επιληφθεί επι
θεμάτων της αρμοδιότητας του.
Όσοι θα συμμετέχουν στη διοργάνωση (αθλητές, προπονητές, μέλη της οργανωτικής) οφείλουν :
1. Να φορούν μάσκα, να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και να χρησιμοποιούν
αντισηπτικό. Θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους τη σχετική απόσταση του ορίου του 1,5
μέτρων από τους άλλους. Κατ’ εξαίρεση οι αθλητές δεν θα φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια
της προθέρμανσής και του αγώνα τους. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δεν θα πρέπει
να αλλάζουν παρτενέρ.
2. Παρακαλείται ο υπεύθυνος του σωματείου και μόνο να επικοινωνεί για τα διαδικαστικά της
διοργάνωσης με την οργανωτική και ουδείς άλλος.
3. Ο έλεγχος μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen
Test, RAT) από διαπιστευμένα εργαστήρια εντός 24ωρου πριν την ημέρα της επιβίβασης στο
πούλμαν (Παρασκευή 16/07/2021). Θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα αποτελέσματα πριν την
επιβίβαση.
4. Στον αγωνιστικό χώρο δεν θα υπάρχουν θεατές παρά μόνο όσοι συμμετέχουν στη
διοργάνωση. Το σύνολο των ατόμων που θα παρευρίσκονται μέσα στο στάδιο δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 300 άτομα. Θα τηρηθεί κατάλογος εισερχομένων – εξερχομένων. Στο στάδιο
δε θα επιτραπεί η είσοδος σε γονείς , φίλους και συγγενείς και θα παρευρίσκονται ΜΟΝΟ οι
αθλητές, προπονητές και τα μέλη της αγωνόδικου επιτροπής.
Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων και η αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών.
5. Κατά την διάρκεια της απονομής οι αθλητές θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους και
θα ανεβαίνουν στο βάθρο μόνο με λευκό judogi.
6. Στον χώρο θα υπάρχουν αντισηπτικά σε ορατά σημεία και θα γίνει απολύμανση του χώρου
από πριν.
7. Θα υπάρχει μέριμνα από τους διοργανωτές για ψηφιακή, εξ αποστάσεως, θερμομέτρηση των
παρευρισκομένων στην είσοδο του σταδίου καθώς και στο ξενοδοχείο. Η θερμομέτρηση θα
είναι υποχρεωτική για όλους όποτε και όταν αυτό ζητηθεί. Στην περίπτωση που κάποιος
αθλητής ή άλλος, κατά τη θερμομέτρηση εμφανίσει συμπτώματα πυρετού θα ενημερωθεί ο
Covid 19 manager. Θα παραχωρηθεί δυνατότητα για άμεσο τέστ. Μετά και το αποτέλεσμα
του τέστ θα αποφανθεί ο Covid-19 Manager αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση
το εν λόγω άτομο.
8. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ξενοδοχείο θα εφαρμοστεί η λεγόμενη ‘’ΦΟΥΣΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’’ για την προστασία των παρευρισκόμενων από πιθανές μεταδόσεις του ιου, και
δε θα επιτρέπονται οι επισκέψεις σε καταστήματα, εστιατόρια και άλλα σημεία εντός της
πόλης της Λάρισας. Θα μετακινούνται οι συντελεστές και συμμετέχοντες των αγώνων από το
ξενοδοχείο στο στάδιο και πίσω.
9. Η χρήση ψύκτη και βρύσης θα πρέπει να αποφεύγεται από όλους και θα πρέπει ο καθένας
να έχει το δικό του μπουκάλι με νερό.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ , ΝΕΑΝΙΔΩΝ γεν (2004, 2005, 2006)
ΕΦΗΒΩΝ : -50κ.- 55κ.-60κ.-66κ.-73κ.-81κ. -90κ. +90κ.
ΝΕΑΝΙΔΩΝ :-40κ. -44κ.- 48κ.-52κ.-57κ.-63κ-70κ.,+70κ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΏΝΑ 4’
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο και την Πάγια
Εγκύκλιο των Πρωταθλημάτων, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο
και τους κανονισμούς διαιτησίας όπως ορίζονται από την τελευταία.

2. ΣΤΑΔΙΟ
Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης, τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα -Νεάπολη

3. ΔΙΑΜΟΝΗ
Για τις ανάγκες της διασφάλισης της υγείας των συμμετεχόντων στη διοργάνωση θα εφαρμοστεί το
σύστημα «Φούσκα Ασφαλείας». Όσοι συμμετέχουν υποχρεούνται να διαμείνουν σε ένα εκ των
επισήμων ξενοδοχείων της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να εξέλθουν της
«φούσκας» πριν τη λήξη της διοργάνωσης. Η φούσκα περιλαμβάνει το ξενοδοχείο και το
γυμναστήριο, η μετακίνησή τους θα γίνεται μόνο με τα πούλμαν της διοργάνωσης. Μετά την άφιξή
τους στο ξενοδοχείο δεν μπορούν να επισκεφθούν καταστήματα εκτός του ξενοδοχείου ούτε και να
εξέλθουν από αυτό το ίδιο θα ισχύσει και κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο γυμναστήριο.
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η προμήθεια κάποιου υγειονομικού υλικού είτε προμήθεια
κάποιου είδους έκτακτης ανάγκης θα ενημερώνεται η οργανωτική επιτροπή και θα ληφθεί μέριμνα
επ αυτού.
Δεν θα επιτρέπεται η παραγγελία φαγητού από εξωτερικές επιχειρήσεις εστίασης.
Όποιος δεν συμμορφώνεται με όσα περιλαμβάνει το σύστημα της «φούσκας» θα αποβάλλεται της
διοργάνωσης έπειτα και από την σύμφωνη γνώμη του Covid-Manager.
Τα ξενοδοχεία είναι τα εξής: (Οι κρατήσεις γίνονται άμεσα με τα ξενοδοχεία) Σε περίπτωση πλήρωσης των
2 ξενοδοχείων θα ανακοινωθεί εγκαίρως και 3ο ξενοδοχείο επίσημο της διοργάνωσης. Παρακαλείσθε να
μεριμνήσετε σε εύλογο χρόνο για την κράτηση των δωματίων σας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
HOTEL METROPOL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΑΜΠΡΟΥ
https://www.dionissoshotel.gr/ 2410230101
ΚΑΤΣΩΝΗ 24 ,
ΛΑΡΙΣΑ
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 14,
https://www.hotelmetropol.gr/ 2410537161
ΛΑΡΙΣΑ
Τιμή διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή 45€.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στους αγώνες θα δηλώνουν συμμετοχή αποκλειστικά σωματεία που έχουν αθλητική
αναγνώριση από τη ΓΓΑ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
διοργάνωσης. Η πρόσβαση για την πλατφόρμα θα γίνεται ΕΔΩ. Η δημιουργία λογαριασμού για
κάθε σωματείο, τον οποίο και θα διαχειρίζεται μόνο ένας υπεύθυνος, θα γίνει μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας η χρήση της οποίας θα είναι διαθέσιμη από τις 25/06/2021. Αναλυτικές
πληροφορίες για την χρήση θα βρείτε στην πλατφόρμα.
Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την ορισμένη ημερομηνία.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
(έναρξη 25/06/2021)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΣΤ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (μόνο
την ημέρα αυτή)

10/07/2021
04/07/2021
12/07/2021 ώρα
20:00
15/07/2021

Το αρνητικό τεστ κάθε συμμετέχοντα θα ανεβαίνει επίσης στην πλατφόρμα. Πριν την είσοδο στο
πούλμαν κάθε σωματείο θα φέρει τα τεστ κάθε συμμετέχοντα, χωρίς την επίδειξη αρνητικού τεστ
δεν μπορεί να εισέλθει κανένας στο πούλμαν. Όπως αναγράφεται και παραπάνω οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να έχουν κάνει το τεστ εντός 24ώρου πριν τις 16/07/2021. 14 ημέρες μετά το πέρας της
διοργάνωσης όλα τα αρχεία των τέστ θα διαγράφονται από τη βάση.

6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Επωνυμία
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Email
Ιστότοπος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2 , Ν ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 48 34031
directorhjf@yahoo.gr
www.hjf.gr

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Πληροφορίες
Αλυτάρχης
Υπεύθυνη ΓραμματείαςΠλατφόρμας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΖΟΥΝΤΟ
Αντωνίου Χρήστος
Σαλώμη Ηλιάδου

210 4834031
Directorhjf@yahoo.gr
694 9987380
698 4118880

8. ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ COVID MANAGER

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΛΩΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ
ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ
ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΕΔ
ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
Παρασκευή
16/07/2021

Σάββατο
17/07/2021

ΩΡΑ
10:00 –
17:00
18:00
19:00
19:3020:00
10:00

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ Οι αθλητές θα πρέπει
να εχουν οπωσδήποτε μαζί τους κάρτα
υγείας, ταυτότητα και δελτίο αθλητή.
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ *
Σε περίπτωση αυξημένων συμμετοχών θα
αγωνιστούν οι αθλητές σε block
κατηγοριών, θα ενημερωθούν την
Παρασκευή.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ONLINE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

10. ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Οι αθλητές θα φορούν λευκό και μπλε judogi ανάλογα και την σειρά με την οποία θα αγωνίζονται.
Για την απονομή θα φορούν μόνο λευκό judogi σε καλή κατάσταση και δεν θα κρατούν τίποτα.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Ε.Ο. Τζούντο πραγματοποιεί το συγκεκριμένο πρωτάθλημα , εν
μέσω της πανδημίας που ταλαιπωρεί τη χώρα , με στόχο και σκοπό τη στελέχωση των
Εθνικών Ομάδων ενόψει των διεθνών διοργανώσεων εντός του καλοκαιριού , καθώς και
την μοριοδότηση των αθλητών μαθητών για την εισαγωγή των στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Η Ελληνική Ομοσπονδία στην προσπάθεια να βοηθήσει τους αθλητές και τα σωματεία για
τους δύο παραπάνω λόγους, θα καλύψει τη μετακίνηση των αθλητών και των προπονητών
από και προς τη Λάρισα ,ναυλώνοντας πούλμαν. Οι αθλητές θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο
μόνο για μια διανυκτέρευση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όσων αγωνίζονται και τις 2
ημέρες). Τα πούλμαν με τους αθλητές θα αναχωρήσουν το πρωί της Παρασκευής, από
σημεία που θα ανακοινωθούν εγκαίρως στο site της Ομοσπονδίας.

Το κόστος της διαμονής είναι 45 € , και αφορά μια διανυκτέρευση ανά άτομο με
ημιδιατροφή. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον αθλητή ή το σωματείο του.
Η Ομοσπονδία θα καλύψει μετακίνηση των αθλητών και του προπονητή με πούλμαν από
και προς τον τόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Με τη δήλωση συμμετοχής κάθε σωματείο όπως και οι αθλητές και προπονητές αυτού
δηλώνουν πως γνωρίζουν και δέχονται ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται στην παρούσα
προκήρυξη.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

