
 

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 

20 Μαρτίου 2022 

ΣΠΑΤΑ 



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 αρμοδιότητάς 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.  

2. Παρακαλείται ο υπεύθυνος του σωματείου και μόνο να επικοινωνεί για τα 

διαδικαστικά της διοργάνωσης με την οργανωτική και ουδείς άλλος. 

3. Όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση οφείλουν να προσκομίσουν Rapid test 24 ωρών. 

4. Στον αγωνιστικό χώρο δεν θα υπάρχουν θεατές, καθώς δεν το επιτρέπει η 

χωρητικότητα που παρέχει το στάδιο. 

5. Το σύνολο των ατόμων, που θα παρευρίσκονται μέσα στο αγωνιστικό χώρο, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 200 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. 

  



1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

NAGE NO KATA 

• Παίδες -Κορασίδες – Μικτή Β’ (γεν 2010 και 2011) 

 Τρεις τεχνικές (Uki otoshi / Uki goshi / Okuri ashi harai) 

• Παίδες -Κορασίδες – Μικτή Α’ (γεν 2008 και 2009) 

 Τρεις τεχνικές (Uki otoshi / Uki goshi / Okuri ashi harai) 

• Έφηβοι – Νεάνιδες – Μικτή (γεν 2005, 2006 και 2007) 

 Εννέα τεχνικές (Te waza / Koshi waza / Ashi waza) 

• Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες – Μικτή (γεν 2002, 2003 και 2004) 

 Εννέα τεχνικές (Te waza / Koshi waza / Ashi waza) 

• Άνδρες – Γυναίκες – Μικτή (γεν 2001 και προηγούμενα έτη) 

 Εννέα τεχνικές (Te waza / Koshi waza / Ashi waza) 

• Κατηγορία “NAGE NO KATA” (ανοιχτή κατηγορία) 

 15 τεχνικές (Te waza / Koshi waza / Ashi waza / Ma sutemi waza / Yoko sutemi waza) 

KATAME NO KATA 

• Όλες οι παραπάνω ηλιακές κατηγορίες 

 5 τεχνικές (Osaekomi waza) 

• Κατηγορία “KATAME NO KATA” (ανοιχτή κατηγορία) 

 15 τεχνικές (Osaekomi waza / Shime waza / Kansetsu waza) 

 

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. 

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

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι αθλητές κατέχουν την 

Ελληνική Ιθαγένεια. 

Για τη συμμετοχή στους αγώνες απαιτείται κάρτα υγείας αθλητή, δελτίο και ταυτότητα. Η 

ταυτότητα απαιτείται από την κατηγορία των Παίδων-Κορασίδων Α και άνω. 

Σημείωση: Θα υπάρχει η δυνατότητα σύμπτυξης των κατηγοριών, αναλόγως με τη 

συμμετοχή. 

Ένας αθλητής μπορεί να συμμετάσχει, είτε ως tori είτε ως uke, στην ηλικιακή κατηγορία του 

(φύλο και μικτή), στην αμέσως επόμενη ηλικιακή κατηγορία (φύλο και μικτή) και στις 

ανοιχτές κατηγορίες “NAGE NO KATA” & “KATAME NO KATA”.  



Τα ζευγάρια των αθλητών, που αγωνίζονται, μπορούν να δημιουργούνται και σε συνεργασία 

με άλλο σύλλογο υπό την προϋπόθεση να αποσταλεί δήλωση συμμετοχής και από τα δυο 

σωματεία για το εν λόγω ζευγάρι. 

2. ΣΤΑΔΙΟ 

Δημοτικό Γυμναστήριο "Δημήτριος Δημητρίου", Διαδόχου Κωνσταντίνου και 

Γεωργίου Κατσούλη, Σπάτα 

 

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στους αγώνες θα συμμετέχουν αποκλειστικά σωματεία που έχουν αθλητική αναγνώριση από 

τη ΓΓΑ. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν στο ειδικό έντυπο, το οποίο συνοδεύει την προκήρυξη και θα σταλούν 

στο e-mail salomi_iliadou@hotmail.com  

Το ποσό συμμετοχής ανά αθλητή είναι 25 € ανά κατηγορία συμμετοχής και 10 € για κάθε 

επιπλέον συμμετοχή. 

Θα γίνει κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΟΤ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 

GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κάθε υπεύθυνος σωματείου θα πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό της κατάθεσης στο 

salomi_iliadou@hotmail.com συνημμένα με την δήλωση συμμετοχής.  

 
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  16/03/2021 και ώρα 15:00 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ 16/03/2021 και ώρα 15:00 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/tq18FjkVUH169fpw5
https://goo.gl/maps/tq18FjkVUH169fpw5


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  

 
7. ΔΙΑΜΟΝΗ 

Όσοι συμμετέχοντες δεν διαμένουν στην Αττική θα πρέπει να επιληφθούν οι ίδιοι το θέμα 
της διαμονής τους. 
 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

20/03/2022 

10:00 ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ & Α’ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

12:00 ΚΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ & 

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

14:00 ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ & 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ “NAGE NO KATA" & 

“KATAME NO KATA” 

 
9. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Οι αθλητές θα φορούν αποκλειστικά λευκό judogi (επι 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. 

 
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. 


