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Με αφορμή το επερχόμενο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  και με την βεβαιότητα ότι θα απολαύσουμε 
σπουδαίους αγώνες, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους 
συμμετέχοντες καλή επιτυχία. 

 
Σε μία χρονική περίοδο, όπου το άθλημα του ΤΖΟΎΝΤΟ, 
αλλά γενικότερα και ο αθλητισμός, πέρασε δύσκολες 
στιγμές, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η αγωνιστική δράση 
έχει λείψει σε όλους και άπαντες περιμένουν με αγωνία 
να απολαύσουν τους αγώνες. 

 
 
Θα ήθελα να τονίσω σε όλους τους συμμετέχοντες, ότι θα 
πρέπει να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, καθώς η 
ασφάλεια των συμμετεχόντων είναι υψίστης σημασίας για 
όλους μας. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 

Δημήτριος Μιχαηλίδης 
Πρόεδρος Ε. Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ 
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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.  

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

συμμορφώνονται με τα παρακάτω : 

1. Να φορούν διπλή μάσκα ή μάσκα ΚΝ95, 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. Όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση οφείλουν να προσκομίσουν αρνητικό Rapid test 24 
ωρών. 

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

4. Το σύνολο των ατόμων που θα παρευρίσκονται μέσα στο αγωνιστικό χώρο δεν  πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200 άτομα.  
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. 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 Covid19 manager. Θα 
παραχωρηθεί δυνατότητα για άμεσο τεστ. Μετά και το αποτέλεσμα του τεστ θα αποφανθεί 
ο Covid19 Manager αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση το εν λόγω άτομο.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 

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.  

Θα υπάρχει ανοχή 1 κιλού για τη ζύγιση των αθλητών. 

Χρήση αποκλειστικά λευκού judogi. 

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

Για τη συμμετοχή στη διοργάνωση οι αθλητές δεν υποχρεούνται να κατέχουν δελτίο αθλητή μπορούν να 

συμμετέχουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, ενεργή κάρτα υγείας αθλητή και ασφάλεια 

υγείας. 

 

2. ΣΤΑΔΙΟ 
ΔΑΚ Γλυφάδας "Μάκης Λιούγκας" 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ GOLDEN SCORE 

F1/M1 30-34 3’ Χωρίς περιορισμό 

F2/M2 35-39 3’ Χωρίς περιορισμό 

F3/M3 40-44 3’ Χωρίς περιορισμό 

F4/M4 45-49 3’ Χωρίς περιορισμό 

F5/M5 50-54 3’ Χωρίς περιορισμό 

F6/M6 55-59 3’ Χωρίς περιορισμό 

F7/M7 60-64 (χωρίς τεχνικές πνιγμών) 2.5’ 1’* 

F8/M8 65-69 (χωρίς τεχνικές πνιγμών) 2.5’ 1’* 

F9/M9 70+ (χωρίς τεχνικές πνιγμών) 2.5’ 1’* 



 

 

 

 

 

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δηλώσεις θα γίνονται στο email salomi_iliadou@hotmail.com 

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 

 Ως αιτιολογία – ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΣΥΝΤΟΜΑ) ΠΑΝ ΒΕΤ Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα αποστέλλεται μαζί 

με την δήλωση στο salomi_iliadou@hotmail.com θα υπάρχει και διαθέσιμο προς έλεγχο στην υποδοχή των 

αθλητών.   

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις πέραν της ορισμένης προθεσμίας. 

 

 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  
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). 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 16/03/2022 ώρα 15:00 

 

 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ  
ΥΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΑΛΩΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ salomi_iliadou@hotmail.com 
ΥΠ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ nikpapadakis@gmail.com 
ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ  
COVID MANAGER ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
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7. ΔΙΑΜΟΝΗ 
Όσοι συμμετέχοντες δεν διαμένουν στην Αττική θα πρέπει να επιληφθούν οι ίδιοι το θέμα της 

διαμονής τους. 

 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

9. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Οι αθλητές θα φορούν αποκλειστικά λευκό judogi. Για τις απονομές δεν μπορούν να κρατούν κάτι. 

 

10. 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. 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Κυριακή 
20/03/2022 

10:00 ΖΥΓΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 13:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 14:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 


