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Δημήτριος Μιχαηλίδης,  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΤ 

 

[Cite your source here.] 

Σπύρος Τσίρμπας, 

Δήμαρχος   

Αγ. Αναργύρων - 

Καματερού 

 

[Cite your source here.] 

 

 

 

Βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, να ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Τζούντο Ανδρών-Γυναικών, καθώς και το ομαδικό 

πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, στην πόλη της Αθήνας. Μετά την ολοκλήρωση των 

φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, όπου είχαμε την κατάληψη της 7ης θέσης 

από την αθλήτρια μας Τελτσίδου Ελισσάβετ, έχει εδραιωθεί μέσα σε όλους μας η 

σπουδαιότητα του Τζούντο και η σημαντική παρουσία του τόσο στον παγκόσμιο 

αθλητισμό όσο και στην κοινωνία γενικότερα, παρουσιάζοντας ένα κόσμο ο οποίος 

αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. 

Οι αθλητές μας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν καλύτερα πρότυπα μίμησης. 

Γνωρίζουμε όλοι καλά πόσες δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει, λόγω της πανδημίας 

και πόσο μεγάλη προσπάθεια έχουν καταβάλλει, ώστε να συνεχίσουν την 

προετοιμασία τους, κάτω από πρωτόγνωρες και πολλές φορές αντίξοες συνθήκες. Η 

παρουσία και ενεργή δράση φυσικά των προπονητών και των οικείων τους 

προσώπων είναι καθοριστικής σημασίας, γι' αυτό και θα θέλαμε να του 

ευχαριστούμε δημόσια για την τεράστια συμβολή τους στην σωματική και κυρίως 

ψυχική προετοιμασία των αθλητών μας. Είμαστε όλοι περήφανοι για όσα έχουν 

καταφέρει και ανυπομονούμε να τους δούμε να αγωνίζονται, για ακόμη μία φορά, 

με όλη τους την ψυχή, στο επερχόμενο πρωτάθλημα, το οποίο θα σηματοδοτήσει 

την έναρξη του Ολυμπιακού κύκλου προετοιμασίας για τους επόμενους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα γίνουν το καλοκαίρι του 2024, στην πρωτεύουσα της 

Γαλλίας, το Παρίσι. 

 

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας να φιλοξενούμε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, 
ένα ακόμη μεγάλο γεγονός που διοργανώνεται στην πόλη μας. Το θεαματικό και 
γεμάτο ανατροπές πρωτάθλημα του τζούντο μπορεί να προσφέρει έντονες 
συγκινήσεις και ανατροπές σε όσους το παρακολουθούν. 

Ο Δήμος μας στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που προωθεί τον αθλητικό 
πολιτισμό και ιδιαίτερα τους αγώνες που ενισχύουν το αθλητικό ιδεώδες, την 
εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας το πνεύμα ευγενούς άμιλλας και πειθαρχίας, που 
πρεσβεύει το άθλημα του Τζούντο. 

Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών και το υψηλό επίπεδο της όλης διοργάνωσης, 
αποδεικνύουν ότι το άθλημα του τζούντο δεν έχει μόνο παρόν αλλά και λαμπρό 
μέλλον. 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

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.  

Στη διοργάνωση συμμετέχουν μόνο οι αθλητές 1 προπονητής και 1 συνοδός ή βοηθός προπονητή 

(δηλαδή οι αθλητές και 2 υπεύθυνοι σύνολο). 

 

Όσοι θα συμμετέχουν στη διοργάνωση (αθλητές, προπονητές, μέλη της οργανωτικής) οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα παρακάτω : 

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 48ωρου πριν την ημέρα της διοργάνωσης. 
Εξαιρούνται της εξέτασης όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 
νόσησης.  

4. Στον αγωνιστικό χώρο δεν θα υπάρχουν θεατές καθώς δεν το επιτρέπει η χωρητικότητα 
που παρέχει το γυμναστήριο.  

5. Το σύνολο των ατόμων που θα παρευρίσκονται μέσα στο αγωνιστικό χώρο δεν  πρέπει να 
υπερβαίνει τα 300 άτομα. Θα τηρηθεί κατάλογος εισερχομένων – εξερχομένων.  
Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων και η αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών. 

6. Κατά την διάρκεια της απονομής οι αθλητές θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους 
και θα ανεβαίνουν στο βάθρο μόνο με λευκό judogi. 

7. Στον χώρο θα υπάρχουν αντισηπτικά σε ορατά σημεία και θα γίνει απολύμανση του χώρου 
από πριν.  

8. Θα υπάρχει μέριμνα από τους διοργανωτές για ψηφιακή, εξ αποστάσεως, θερμομέτρηση 
των παρευρισκομένων στην είσοδο του σταδίου. 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.   

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 

 
ΑΝΔΡΩΝ , ΓΥΝΑΙΚΩΝ γεν 2006 και προηγούμενα έτη 

ΑΝΔΡΩΝ  : -60κ.- 66κ.-73κ.-81κ.-90κ.-100κ. +100κ. 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ :-48κ. -52κ.- 57κ.-63κ.-70κ.-78κ. ,+78κ.  

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ  : .- 66κ.-73κ.-81κ.-90κ. +90κ. 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : -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. 

Στο Ομαδικό Πρωτάθλημα τα σωματεία θα δηλώνουν στις 5 αυτές κατηγορίες το πολύ 10 αθλητές 

(2 σε κάθε κατηγορία) αντίστοιχα για το Ανδρών είτε Γυναικών. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 

ατόμων είναι 3 αθλητές ανά ομάδα. Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί στην κατηγορία του είτε 

στην αμέσως βαρύτερη κατηγορία. Ένας προπονητής ανά ομάδα μπορεί να εισέρχεται στον 

αγωνιστικό χώρο.  

2. ΣΤΑΔΙΟ 
 

Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Καματερού, Θεοτόκου και Ελευθερίας Καματερό 

 

3. ΔΙΑΜΟΝΗ 
Οι αθλητές θα μπορούν να διαμένουν στα ξενοδοχεία της διοργάνωσης, με τις τιμές που 

αναγράφονται παρακάτω.  

Acharnis Kavallari , Λεωφόρος Πάρνηθος 384 Αχαρναί, Αττική , +30 21 0246 7961  

Parnis Palace, Λεωφόρος Πάρνηθος 388 Αχαρναί, Αττική,  +30 21 0246 4010 

Τιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο με ημιδιατροφή  :  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 € 

      ΔΙΚΛΙΝΟ  32€ 

      ΤΡΙΚΛΙΝΟ 28€ 

Το κόστος της διαμονής αφορά μια διανυκτέρευση ανά άτομο με ημιδιατροφή. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον 

αθλητή ή το σωματείο του. 

https://www.google.com/search?q=acharnis+kavallari+hotel&sxsrf=AOaemvJioMGr0Z2fh462XewkCFPBpaf6bA%3A1634020050724&ei=0iplYd3gK_OLwbkPkbuD0AM&ved=0ahUKEwjdkbeFn8TzAhXzRTABHZHdADoQ4dUDCA4&uact=5&oq=acharnis+kavallari+hotel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoRCC4QgAQQxwEQrwEQsAMQkwI6CAgAEIAEELADOgcIABCwAxAeSgQIQRgBUNA6WNA6YMY8aAFwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQHIAQTAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%82&sxsrf=AOaemvLixz6soTAYv2cEHWfe-Zgl1SKaQA%3A1634020060202&ei=3CplYa3BC9GxkwWxxIYI&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwitn_mJn8TzAhXR2KQKHTGiAQEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%82&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEAoQEzoICC4QgAQQkwI6BQguEIAEOgUIABCABDoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgcILhAKEJMCOgQIABAKOgQIABAeOgYIABAKEB46BAgAEBNKBAhBGABQ354IWO-uCGCGsAhoAHAAeACAAZgBiAGnC5IBBDAuMTGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz


 

 

 

      

      

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Το ποσό συμμετοχής κατά αθλητή για το Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών είναι 30€. 

Το ποσό συμμετοχής κατά ομάδα για το ομαδικό  Πρωτάθλημα είναι 100€. 

 

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. Όσα σωματεία έχουν εγγραφεί ήδη στην πλατφόρμα από 

προηγούμενες διοργανώσεις δεν χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου. Αναλυτικές πληροφορίες για 

την χρήση θα βρείτε στην πλατφόρμα.  

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την ορισμένη ημερομηνία. 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟ 20/10/2021 ώρα 
20:00 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ 22/10/2021 ώρα 
20:00 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΣΤ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  22/10/2021  

  

 

Το αρνητικό τεστ κάθε συμμετέχοντα θα ανεβαίνει επίσης στην πλατφόρμα. Με εξαίρεση όσους 

κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού το οποίο και καλούνται να ανεβάσουν στη βάση. 

14 ημέρες μετά το πέρας της διοργάνωσης όλα τα αρχεία των τέστ θα διαγράφονται από τη βάση.  

 

 
 
 
 
  
 

 

 

https://database.hjf.gr/


 

 

 

 

 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΑΛΩΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 

ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΕΔ 

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ COVID 
MANAGER 

ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ 

 
 
 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Παρασκευή 
22/10/2021 

10:00 – 
17:00 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  

18:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ONLINE 

19:00 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

19:30-
20:00 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ  Οι αθλητές θα πρέπει να εχουν 
οπωσδήποτε μαζί τους κάρτα υγείας, ταυτότητα και 
δελτίο αθλητή. 

Σάββατο 
23/10/2021 

10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ * 
Σε περίπτωση αυξημένων συμμετοχών θα αγωνιστούν οι 
αθλητές σε block κατηγοριών, θα ενημερωθούν την 
Παρασκευή. 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Κυριακή 
24/10/2021 

10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ  



 

 

 

 

 

8. 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. 

 

9. 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  

 

 

 

 

 

 

  


