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Βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, να ανακοινώσουμε τη 

διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Τζούντο Παίδων και 

Κορασίδων Α και Β στην όμορφη πόλη της Κοζάνης. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και ο Δήμος Κοζάνης με 

μεγάλη χαρά αγκαλιάζουν και στηρίζουν την προσπάθεια της 

Ομοσπονδίας για αποκέντρωση του αθλήματος, σε περιοχές όπου το 

άθλημα παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη και έντονη αθλητική 

δραστηριότητα, παρέχοντας την υλικοτεχνική υποδομή για την άρτια 

διεξαγωγή του πρωταθλήματος. 

 
Οι μικροί αθλητές μας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν καλύτερα 
πρότυπα και ελπίδα για το μέλλον. 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 για 
τον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία γενικότερα, παρουσιάζοντας 
ένα κόσμο ο οποίος αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. 

 
Γι' αυτό και θα θέλαμε να τους ευχαριστούμε δημόσια για την 
τεράστια συμβολή τους στην σωματική και κυρίως ψυχική 
προετοιμασία των παιδιών  μας (Αθλητών μας). 

 

Είμαστε όλοι περήφανοι για όσα έχουν καταφέρει και ανυπομονούμε 
να τους δούμε να αγωνίζονται, μετά από αρκετό χρόνο απουσίας, με 
όλη τους την ψυχή, στο επερχόμενο πρωτάθλημα. 

 
Με εκτίμηση, 

 
Δημήτριος Μιχαηλίδης 
Πρόεδρος Ε.Ο ΤΖΟΥΝΤΟ 
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Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας να φιλοξενούμε στο Κλειστό Γήπεδο 

της Λευκόβρυσης, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο, που διοργανώνει 
η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο. 

Ένα ακόμη μεγάλο γεγονός λαμβάνει χώρα στην Περιφέρειά μας 
και θέλω εδώ να τονίσω τη βούληση όχι μόνο της Περιφερειακής Αρχής, 
αλλά πιστεύω και ολόκληρης της κοινωνίας μας να εκμεταλλευτούμε με 
ακόμα πιο δυναμικό, ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτή τη μοναδική 
διοργάνωση. Να την αξιοποιήσουμε για να παρακινήσουμε όσο γίνεται 
περισσότερους ανθρώπους στην άθληση και τη φυσική ζωή. Επίσης, να 
την αναδείξουμε ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, με επίκεντρο 
τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες. 

Οι αγώνες αποτελούν την κορύφωση μιας προπονητικής 
προσπάθειας, και νικητές είναι όλοι όσοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν, 
αθλητές και προπονητές. Αυτό που πρέπει να κυριαρχεί στη σκέψη μας 
είναι ότι ολόκληρη η ζωή μας είναι ένας συνεχής αγώνας. Αν δεν 
μπορούμε όλοι να είμαστε πρωταθλητές, τουλάχιστον, ας είμαστε σωστοί 
αθλητές, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας στον αγώνα στον οποίο 
συμμετέχουμε, με επιμονή, ευγενή άμιλλα, εντιμότητα και σεβασμό στον 
διπλανό μας. 

Εύχομαι σε κάθε αθλητή καλή επιτυχία στην προσπάθειά του. 
Είμαι βέβαιος ότι, με τον δυναμισμό που τους διακρίνει, θα 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των γονιών τους και  των προπονητών 
τους τόσο μέσα, όσο και έξω από τους αθλητικούς στίβους. 
Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω εγκάρδια την έναρξη του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Τζούντο. 
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  

Κασαπίδης Γεώργιος 

 

 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη φιλοξενία του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Τζούντο στο στολίδι του Δήμου μας, το κλειστό 

γυμναστήριο Λευκόβρυσης.  

Διαχρονικά έχουμε στηρίξει διεθνείς και πανελλήνιες 

διοργανώσεις, καθώς ο αθλητισμός και η ανάδειξη των θετικών του 

στοιχείων αποτελούν προτεραιότητά μας.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με την Ελληνική 

Ομοσπονδία Τζούντο και τον «Αρίσταρχο» Κοζάνης εδραιώνει την 

πρόθεσή μας για την ενίσχυση του Ολυμπιακού Αθλήματος του Τζούντο 

και τη διάθεσή μας για υποστήριξη διοργανώσεων με σημείο αναφοράς τα 

παιδιά και τη νεολαία.  

Είμαι βέβαιος για την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, 

έχοντας την πεποίθηση ότι αυτή η συνεργασία θα έχει και συνέχεια.  

Λάζαρος Μαλούτας, 

Δήμαρχος Κοζάνης 
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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 επί 

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. Όσοι θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση οφείλουν να προβούν στη λήψη ενός RAPID 
TEST ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή νόσησης.  
Το rapid test θα πραγματοποιηθεί  κατά  τη διάρκεια της παραλαβής των διαπιστεύσεων 
.  

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

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

6. 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.   
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1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΠΑΙΔΩΝ Α , ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α γεν 2008 και 2009 

ΠΑΙΔΩΝ Α  :-34κ.- 38κ.-42κ.-46κ. -50κ, -55κ. -60κ. -66κ. -73κ. +73κ. 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α:-32κ. -36κ.- 40κ.-44κ.-48κ.-52κ. ,-57κ. -63κ.+63κ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΏΝΑ 3’ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, την Πάγια 

Εγκύκλιο των Πρωταθλημάτων, τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο και τους 

κανονισμούς διαιτησίας όπως ορίζονται από την τελευταία. 

Ειδικότερα ,  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι τεχνικέςSHIMEWAZA και kansetsu waza 

 

Από την εφαρμογή της Πάγιας Εγκυκλίου εξαιρείται αποκλειστικά και μόνο το Άρθρο 8 & 2 περί 

του άμεσου Hansoku-Make. Δεν θα αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων ο τιμωρούμενος με 

άμεσο αποκλεισμό αθλητής. 

Χρήση αποκλειστικά λευκού judogi, δεν θα επιτραπεί η χρήση μπλε judogi. 

Στο Πανελλήνιο θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι αθλητές κατέχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. 

 

 

 

2. ΣΤΑΔΙΟ 
Δ.Α.Κ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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3. ΔΙΑΜΟΝΗ 
 

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα θα πρέπει να μεριμνήσουν από μόνοι τους για 

τη διαμονή τους στα ξενοδοχεία της περιοχής.  

 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στους αγώνες θα συμμετέχουν αποκλειστικά σωματεία που έχουν αθλητική αναγνώριση 

από τη ΓΓΑ. 

Οι δηλώσεις θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως ορίζει και το 

πρωτόκολλο Covid-19 της ΓΓΑ. Τη χρήση αυτής θα αναλάβει μόνο ένας εκπρόσωπος από 

κάθε σωματείο, αναλυτικός οδηγός παρέχεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο. 

Το ποσό συμμετοχής ανά αθλητή είναι 30€. Θα γίνεται κατάθεση στον λογαριασμό της 

ΕΟΤ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 

GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα αναρτάται στο ειδικό πεδίο της δήλωσης συμμετοχής 

στην πλατφόρμα.  

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις πέραν της ορισμένης προθεσμίας. 

 

5. ΚΛΗΡΩΣΗ 
Η κλήρωση λόγω των συνθηκών και όπως ορίζει το πρωτόκολλο της ΓΓΑ θα γίνει μέσω 

τηλεδιάσκεψης (Zoom). Τον σύνδεσμο για την κλήρωση θα πρέπει να επισκέπτεται μόνο ο 

υπεύθυνος κάθε σωματείου. Πριν εισέλθει κάποιος στη τηλεδιάσκεψη θα του ζητείται να 

σημειώσει το όνομά του. 

Μια (1) ώρα πριν την έναρξη της κλήρωσης οι υπεύθυνοι των σωματείων που έχουν αλλαγές σε 

κιλά είτε διαγραφές θα εισέρχονται να αιτηθούν τις αλλαγές τους. Σημειώνεται πως δεν μπορούν 

εκείνη την ημέρα να γίνονται προσθήκες νέων αθλητών. 

 

 

 

https://database.hjf.gr/
https://us02web.zoom.us/j/86001243278
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6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  
Όπως και σε διεθνείς διοργανώσεις από την IJF και την EJU οι αθλητές υποχρεούνται να 

έχουν ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις τραυματισμών κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

Θα είναι προς όφελος των αθλητών και των σωματείων, όσοι αθλητές συμμετέχουν στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να έχουν ενεργή ασφαλιστική κάλυψη από τραυματισμό στους 

αγώνες. 

Για τη συμμετοχή κάθε αθλητή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα πρέπει να υπάρχει 

βεβαίωση για ενεργή ασφαλιστική του κάλυψη (έγγραφο ΕΦΚΑ-εκδίδεται από το e-EFKA, 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας ή ιδιωτική ασφάλεια 

 

 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 29/03/2022 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/03/2022 

 

 

 

 

8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

Οι σύλλογοι θα μετακινηθούν προς την Κοζάνη με δική τους ευθύνη και με όποιο μεταφορικό μέσο 

επιθυμούν. 
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9. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

ΥΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΑΛΩΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 6984118880 

ΥΠ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ nikpapadakis@gmail.com 

ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ  

COVID MANAGER ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΑΛΩΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 6984118880 

 

 

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Παρασκευή 
01/04/2022 

18:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Σάββατο 
02/04/2022 

10:00 – 17:00 RAPID Τest, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 

17:30 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

18:00-18:30 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν 
οπωσδήποτε μαζί τους κάρτα υγείας, ταυτότητα και 
δελτίο αθλητή. 

Κυριακή 
03/04/2022 

10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ  
Οι αγώνες θα γίνουν σε block και αναλυτικό πρόγραμμα 
θα ανακοινωθεί το Σάββατο. 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

  

11. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Οι αθλητές θα φορούν αποκλειστικά λευκό judogi  (επί ποινή αποκλεισμού), το judogi θα 

πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της διαιτησίας. Για τις απονομές θα πρέπει να 

φορούν το λευκό τους judogi το οποίο θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν μπορούν 

να κρατούν κάτι. 

https://us02web.zoom.us/j/86001243278
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


