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1.
Σε εκτέλεση του (ε) σχετικού και κατόπιν των (γ) και (δ) όμοιων, οι
αγώνες του πρωταθλήματος Τζούντο ανδρών των ΕΔ και των ΣΑ για το έτος 2022,
θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου
(Ευελπίδων 2) την Κυριακή 06 Νοε 22, αντί στις 22 Οκτ 22, όπως αρχικά είχε
ορισθεί, με (ε) σχετικό.
2. Η διοργάνωση του πρωταθλήματος, όπως έχει ανατεθεί με το (ε)
όμοιο στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛ.ΑΚΤ), με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο (ΕΟΤ).
3. Στους αγώνες θα συμμετάσχουν αθλητές Τζούντο που συγκροτούν τις
αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές ομάδες των Κλάδων των ΕΔ και των Αρχηγείων
των ΣΑ και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ε.Ο. Τζούντο και το
δελτίο της αθλητικής ιδιότητάς τους να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς.
4.
Οι λεπτομερείς οδηγίες που αφορούν στη διοργάνωση του
πρωταθλήματος, καθώς και στην κίνηση των αντιπροσωπευτικών ομάδων, όπως
στο Παράρτημα «Α».
5.
Το ΓΕΕΘΑ/Γ3 παρακαλείται για τη διάθεση του αιτηθέντος ποσού των
τριακοσίων #300,00# ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι μικρο - δαπάνες της
διοργάνωσης από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ (ΑΛΕ 2420907001).
6. Το ανωτέρω ποσό, εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ έτους 2022.
7. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δημοσίων Σχέσεων των ΓΕ των Κλάδων των
ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ, παρακαλούνται για την προβολή των αγώνων του
υπόψη πρωταθλήματος μέσω των ιστοσελίδων τους, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου
διαθέτουν.
8. Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ:
α.
Να ανακοινωθούν οι αγώνες του υπόψη πρωταθλήματος στην
Ιστοσελίδα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
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β.
Να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα έπαθλα, μετάλλια και
διπλώματα στους τρεις πρώτους νικητές στα αγωνίσματα της ατομικής κατάταξης,
καθώς και στις τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες της γενικής κατάταξης.
9. Παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ και
των Αρχηγείων των ΣΑ για:
α.

Τις ενέργειες τους, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα «Α».

β.
Την παρουσία στους αγώνες των μελών της Τεχνικής Επιτροπής
Τζούντο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ της αρμοδιότητάς των, όπως έχουν ορισθεί με το
(β) όμοιο, για υποβοήθηση του έργου του Τμήματος Αθλητισμού της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ κατά την οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
10. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (ΕΟΤ), στην οποία κοινοποιείται η
παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, όπως στο Παράρτημα «Α».
11. Στην περίπτωση που κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η
επιδημιολογική κατάσταση απαιτεί λήψη μέτρων, οι υπόψη αγώνες θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα εγκριθούν
από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(ΓΓΑ) που αφορούν στη λήψη προληπτικών μέτρων μετάδοσης του νέου
κορονοϊού (COVID-19) και τα οποία θα αποσταλούν με νεώτερη διαταγή της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
12. Οι αγώνες τελούν υπό την εποπτεία της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
13. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ,
Τμηματάρχης Αθλητισμού Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, τηλέφωνο:210-9612696
Ακριβές Αντίγραφο

Πχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΑΣΑΕΔ

Αντχος (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»

Κίνηση Ομάδων – Διοικητικά Συνδρομή Αρχών – Κανονισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΕΘΑ/Γ3 (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΣ/ΕΓΑ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΝ/ΕΓΑ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΑ/ΕΓΑ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΑΕΑ/ΔΑΠ (dapros.met@astynomia.gr)
ΑΕΑ/ΔΕΠΙΚ (dds@astynomia.gr)
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ/ΓΡΑΦ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (athlitismos@hcg.gr)
ΑΠΣ/ΔΝΣΗ/ΙV ΑΠΣ/ΔΝΣΗ/ΙV (aps.disse.athlit@psnet.gr)
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
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ΓΕΕΘΑ/ΕΓΥ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΣ/Β2(μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΣ/Δ3 (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ/2γ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΝ/Β3 – VI (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΑ/ΕΓΑ/ΤΜ. 3ο (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΓΕΑ/Β3/2 (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΔΝΕ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΥΦΑΑ (sportastynomia@gmail.com)
ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ/ΤΜ. ΑΘΛ – ΟΙΚ – ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΚΕΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (μέσω ΓΕΕΘΑ/ΚΕΠΙΚ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ (directorhjf@yahoo.gr)
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1 Αυγ 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.362.13/1/116254/Σ.373
ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΡΧΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.

ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ

α.
Οι κινήσεις των αντιπροσωπευτικών ομάδων προς το χώρο
διεξαγωγής των αγώνων, θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα των αρμοδίων
Υπηρεσιών των Κλάδων των ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ.
β.
Το πρόγραμμα των αγώνων, όπως στην Προσθήκη «1» του
Παραρτήματος «Α».
γ.

Με μέριμνα του αρχηγού εκάστης ομάδος Κλάδου / Αρχηγείου να:

(1) Παραδοθούν πριν
εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ:

την

έναρξη

των

αγώνων

στον

(α) Συγκεντρωτική κατάσταση δήλωσης συμμετοχής και
υγειονομικής καταλληλότητας των αθλητών, όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης
«2» του Παραρτήματος «Α» και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ»
του (ε) σχετικού.
(β) Ατομικές δηλώσεις ευθύνης συμμετοχής των αθλητών,
όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Α».
(2)
Επιστήσει την προσοχή στους προπονητές των
αντίστοιχων ομάδων τους, για την πιστή εφαρμογή των Κανονισμών των οικείων
Ομοσπονδιών, κατά τη διάρκεια των αγώνων για αποφυγή τυχόν τραυματισμών.
δ.
Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους εν λόγω αγώνες, θα
πρέπει να διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ.
ε.
Οι αρχηγοί των ομάδων, θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή
επαφή με το Τμήμα Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ (τηλ.210-9612696), για
την επίλυση προβλημάτων που τυχόν παρουσιασθούν.
2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΡΧΩΝ

α.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ και των
Αρχηγείων των ΣΑ παρακαλούνται για:
(1) Την έκδοση των απαιτούμενων διαταγών υλοποίησης της
παρούσης, με κοινοποίηση στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.
(2)

Τη συγκρότηση των οικείων αντιπροσωπευτικών ομάδων.

(3) Τη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο,
προκειμένου να επιλεγούν οι αθλητές που θα συγκροτήσουν τις αντίστοιχες
αντιπροσωπευτικές ομάδες.
(4)

Την αποστολή στην οικεία Ομοσπονδία, με κοινοποίηση
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στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ, μέχρι την Παρασκευή 29 Οκτ 22 των δηλώσεων
συμμετοχής των αντιπροσωπευτικών ομάδων Τζούντο, σύμφωνα με την
Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α».
β.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο παρακαλείται για:
(1)

Την ανάληψη της Τεχνικής οργάνωσης των αγώνων.

(2) Τη διάθεση των υλικών και μέσων που θα απαιτηθούν για
την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.
(3) Τον ορισμό παρατηρητή καθώς και τη διάθεση του
προσωπικού που απαιτείται για την οργάνωση του πρωταθλήματος, με τη
συγκρότηση Αγωνοδίκου Επιτροπής (κριτές – διαιτητές και γραμματεία αγώνων).
(4) Την έγκριση συμμετοχής των αθλητών που θα δηλώσουν
συμμετοχή στους αγώνες.
γ.
Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), ως οργανώτρια αρχή των αγώνων, παρακαλείται να
μεριμνήσει για:
(1) Την έκδοση διαταγής οργάνωσης των αγώνων, η οποία να
κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
(3)

Την ανακοίνωση των αγώνων από τα ΜΜΕ.

(4) Τη φωτογραφική κάλυψη των αγώνων και την αποστολή
του φωτογραφικού υλικού στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ.
(5) Την παραλαβή και μεταφορά από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ
των απαιτούμενων επάθλων, μεταλλίων και διπλωμάτων.
(6)

Τη συνεργασία με την Ομοσπονδία Τζούντο, αναφορικά με

την:
(α) Παραλαβή των απαραιτήτων οργάνων και υλικών και
τη μεταφορά των στο χώρο τέλεσης των αγώνων.
(β) Προετοιμασία του αγωνιστικού χώρου, σε συνεννόηση
με τη Διοίκηση του κλειστού γυμναστηρίου και τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής του
εν λόγω αθλήματος, όπως έχουν ορισθεί με το (β) όμοιο.
(7) Την τοποθέτηση μικρό - μεγαφωνικής εγκατάστασης στο
χώρο διεξαγωγής των αγώνων.
(8) Τη διάθεση ενός (1) Ιατρού και ενός (1) ασθενοφόρου
οχήματος, κατάλληλα εξοπλισμένου με υγειονομικό προσωπικό κατά την ημέρα
των αγώνων μία ώρα πριν την έναρξή τους και μέχρι πέρας αυτών
(9) Την εκτέλεση των λεπτομερειών οργάνωσης των αγώνων,
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής σύσκεψης που θα
πραγματοποιηθεί με μέριμνα της διοργανώτριας αρχής.
(10) Τη διαβίβαση στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ των αποτελεσμάτων
μετά τη λήξη των αγώνων.
δ.

Οι επίλεκτοι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και
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υπηρετούν στα Αθλητικά Κέντρα (ΑΚΕΔ) Αθηνών και Θεσ/νίκης, να διατεθούν στις
αρμόδιες Υπηρεσίες των αντιστοίχων Κλάδων των ΕΔ για να προετοιμαστούν.
ε.
3.

Στολή Αξιωματικών και συνοδών των ομάδων υπ’ αριθ. 8.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

α.
Κάθε αντιπροσωπευτική ομάδα θα αποτελείται από τον αρχηγό
της αποστολής, τον αρχηγό της ομάδος, τον προπονητή και τους αθλητές. Δεν
υπάρχει περιορισμός συμμετοχής σε κάθε κατηγορία βάρους, όπως και στο
σύνολο των αθλητών, ανά αντιπροσωπευτική ομάδα.
β.

Στους υπόψη αγώνες:

(1) Θα
εφαρμοσθούν
οι
κανονισμοί της
Ελληνικής
Ομοσπονδίας Τζούντο, όπως και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο (IJF).
(2) Θα συμμετάσχουν αθλητές Τζούντο που συγκροτούν τις
αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές ομάδες των Κλάδων των ΕΔ και των Αρχηγείων
των ΣΑ και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Τζούντο (Ε.Ο.Τ) και το δελτίο της αθλητικής ιδιότητάς τους να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με τους κανονισμούς.
γ.
Θα πραγματοποιηθούν αγώνες στις κατηγορίες βάρους: -60κ,
- 66κ, - 73κ, - 81κ, - 90κ, - 100κ και +100κ.
δ.

Ως προς τη συγκρότηση των κατηγοριών, καθορίζεται ότι:
(1)

Κατά τη ζύγιση των αθλητών δεν θα υπάρξει ανοχή κιλών.

(2) Σε περίπτωση που ένας αθλητής κατά τη ζύγιση υπερβεί το
όριο των κιλών της κατηγορίας όπου δηλώθηκε, αυτός δύναται να συμμετάσχει
στην αμέσως επόμενη ανώτερη κατηγορία βάρους. Σε αυτή την περίπτωση,
πρέπει άμεσα να κατατεθεί μετά την ζύγιση και πριν την κλήρωση από τον αρχηγό
της αντίστοιχης ομάδας στη Γραμματεία των αγώνων νέα τελική δήλωση
συμμετοχής.
ε.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα του διπλού ρεπεσάζ, για
τις κατηγορίες από έξι (6) αθλητές και άνω. Για τις κατηγορίες βάρους με
συμμετοχή έως πέντε (5) αθλητών, ο κάθε αθλητής θα αγωνίζεται με όλους (Pool
System).
στ. Τα αγωνίσματα των υπόψη κατηγοριών θα πραγματοποιούνται
εφόσον δηλώσουν συμμετοχή δύο (2) τουλάχιστον αθλητές σε κάθε κατηγορία
βάρους.
ζ.
Στην περίπτωση που σε μία κατηγορία βάρους, συμμετάσχει
μόνον ένας (1) αθλητής, αυτός ανακηρύσσεται νικητής άνευ αγώνος στην
κατηγορία αυτή και δε βαθμολογείται.
η.
Πρωταθλήτρια ομάδα αναδεικνύεται αυτή που θα κατακτήσει τις
περισσότερες νίκες.
θ.
Οι εμφανίσεις των αθλητών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το
άθλημα, θα επιτραπεί μόνο λευκό Τζουντόκι (χωρίς διακριτικά σήματα συλλόγων
και διαφημίσεις, επιτρέπεται μόνο το επίσημο Back-Number) και οι προπονητές
υποχρεωτικά την αθλητική φόρμα των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων.
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ι.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 06 Νοε
22 στο χώρο των αγώνων, αμέσως μετά την ζύγιση των αθλητών από τη
γραμματεία των αγώνων, με μέριμνα των διαιτητών που θα οριστούν από την
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας Τζούντο, των μελών της Τεχνικής Επιτροπής
Τζούντο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και με την παρουσία εκπροσώπων ή των
προπονητών των αντιστοίχων αντιπροσωπευτικών ομάδων.
ια. Η ζύγιση των αθλητών, θα γίνει με ευθύνη της Ομοσπονδίας την
Κυριακή 06 Νοε 22 και ώρα 08:30 στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων, παρουσία
των αρχηγών των ομάδων και των προπονητών, χωρίς ανοχή κιλού.
ιβ.

Οι παρατηρητές των αγώνων, θα ορισθούν από την Ομοσπονδία

Τζούντο.
ιγ. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες είναι και η
δήλωση συμμετοχής και υγειονομικής καταλληλότητας καθώς και η δήλωση
ατομικής ευθύνης των συμμετεχόντων αθλητών, σύμφωνα με τα υποδείγματα,
όπως στις Προσθήκες «2» και «3» του Παραρτήματος «Α».
ιδ. Αθλητής ή προπονητής, που θα υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωμα κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα του επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις από την οικεία Ομοσπονδία και θα ελέγχεται πειθαρχικά
από την Υπηρεσία του, κατόπιν αναφοράς της διοργανώτριας αρχής και της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
ιε.

Κατά την υποβολή ένστασης θα τηρείται η εξής διαδικασία:

(1) Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία των αγώνων,
εγγράφως από τον αρχηγό της αποστολής ή της ομάδος εντός 10 λεπτών από την
παράβαση των Κανονισμών.
(2) Η ένσταση εκδικάζεται αμέσως μετά την κατάθεσή της, σε
πρώτο βαθμό από τον Τεχνικό εκπρόσωπο των αγώνων που θα ορισθεί από την
Ομοσπονδία του εν λόγω αθλήματος, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Τζούντο
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ με την παρουσία αρμοδίου Επιτελούς της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ.
(3) Σε περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί, δύναται να
εκδικασθεί σε δεύτερο βαθμό, εφόσον υποβληθεί ανάλογο αίτημα μέσα σε 15
λεπτά από την απόρριψή της από την πρωτοβάθμια επιτροπή.
(4) Ενστάσεις σε δεύτερο βαθμό θα εκδικάζει η Επιτροπή
Ενστάσεων που θα αποτελούν: Ο Διευθυντής της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ ή ο
εκπρόσωπός του, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού της Γραμματείας
ΑΣΑΕΔ που έχουν ορισθεί με το (α) σχετικό, με εισηγητή τον εκπρόσωπο του
Τμήματος Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
(5) Δεκαπέντε (15) λεπτά μετά
αποτελεσμάτων καμία ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή
4.

την

ανακοίνωση

των

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

α.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών που θα συμμετάσχουν
στους αγώνες, γίνεται με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα «Δ»
του (ε) ομοίου.
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β.
Ως εκ τούτου πριν την έναρξη των αγώνων, με μέριμνα των
αρχηγών των αντιστοίχων αντιπροσωπευτικών ομάδων των Κλάδων των ΕΔ και
των Αρχηγείων των ΣΑ, παραδίδεται στον εκπρόσωπο της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ,
συγκεντρωτική κατάσταση δήλωσης συμμετοχής και υγειονομικής καταλληλότητας
των αθλητών, σύμφωνα με το υπόδειγμα, όπως στην Προσθήκη «2» του
Παραρτήματος «Α».
γ.
Στην περίπτωση που αθλητής δεν συμπεριλαμβάνεται στην εν
λόγω κατάσταση, δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στους αγώνες.
δ.
Μετά το πέρας της διοργάνωσης και σε περίπτωση
τραυματισμού αθλητή των ΕΔ και των ΣΑ, με μέριμνα του παριστάμενου ιατρού
των αγώνων, θα συντάσσεται φύλλο ιατρικού συμβάντος, το οποίο να
υποβάλλεται στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.
5.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ
α.

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω βραβεύσεις:

(1) Στους τρείς πρώτους νικητές ανά κατηγορία βάρους: Χρυσό
/ Αργυρό / Χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα.
(2) Στις τρεις πρώτες ομάδες της ομαδικής κατάταξης: Χρυσό /
Αργυρό / Χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα.
β.
Η απονομή των επάθλων θα γίνει με μέριμνα της διοργανώτριας
αρχής, σύμφωνα με την παρουσία επισήμων, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
γ.

Τα έπαθλα θα αθλοθετήσει η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.

Ακριβές Αντίγραφο

Πχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΑΣΑΕΔ

Αντχος (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»
«2»
«3»

Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλήματος Τζούντο ΕΔ & ΣΑ 2022
Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής & Υγειονομικής Καταλληλότητας Αθλητών
Αγώνων Πρωταθλήματος Τζούντο ΕΔ & ΣΑ 2022
Υπόδειγμα Ατομικής Δήλωσης Ευθύνης Συμμετέχοντος στους Αγώνες
Πρωταθλήματος Τζούντο ΕΔ & ΣΑ 2022
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1 Αυγ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.362.13/1/116254/Σ.373
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΕΔ & ΣΑ 2022
Κυριακή 06 Νοε 22:
Ώρα:

08:00 – 08:30

Ανεπίσημη Ζύγιση Αθλητών/τριών

Ώρα:

08:30 – 09:00

Επίσημη Ζύγιση / Ιατρική Εξέταση Αθλητών/τριών

Ώρα:

10:00

Έναρξη Προκριματικών – Ημιτελικών Αγώνων

Ώρα:

17:30

Έναρξη Τελικών Αγώνων

Πέρας Αγώνων

Τελετή Λήξης – Απονομή Επάθλων

Ακριβές Αντίγραφο
Αντχος (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Πχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΑΣΑΕΔ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1 Αυγ 22

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.362.13/1/116254/Σ.373
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΕΔ & ΣΑ 2022
ΚΛΑΔΟΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ….. ……………………………………………………….
α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΜΗΤΡ.
Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΡΟΥΣ

1
2
3
4

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ
Ε.Ο.Τ

Βεβαιώνεται
ότι, για τους ανωτέρω αθλητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στους αγώνες του
Πρωταθλήματος Τζούντο Ανδρών των ΕΔ και των ΣΑ που θα πραγματοποιηθούν
το Κυριακή 06 Νοε 22, έχει τηρηθεί η διαδικασία Υγειονομικής καταλληλότητας.
Ημερομηνία ………………….
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΣΥ (της Μονάδας / Υπηρεσίας)
(ΒΑΘΜΟΣ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

Ακριβές Αντίγραφο
Αντχος (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Πχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΑΣΑΕΔ

1337549
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1 Αυγ 22
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.362.13/1/116254/Σ.373

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΕΔ & ΣΑ 2022
Ο / Η (Ονοματεπώνυμο) …………………………...................................................
(Βαθμός / Κλάδος ή Αρχηγείο) ………………………….……………………………………
(ΑΜ)………………………..
Δηλώνω υπεύθυνα
ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στους αγώνες του Πρωταθλήματος Τζούντο των ΕΔ
και των ΣΑ έτους 2022 ως μέλος της αντιπροσωπευτικής ομάδας του Κλάδου των
ΕΔ ή του Αρχηγείου των ΣΑ, όπου ανήκω.
Γνωρίζω και αποδέχομαι τους Κανονισμούς που ισχύουν και εφαρμόζονται
από την οικεία Ομοσπονδία για το εν λόγω άθλημα.
Ουδεμία αξίωση θα έχω από οποιονδήποτε σε γενόμενο τυχαίο
τραυματισμό μου κατά τους αγώνες, εφόσον δεν το αναφέρω κατά τη διάρκεια που
αγωνίζομαι και ως το τέλος στο εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό που έχει ορισθεί
για το σκοπό αυτό.
Ημερομηνία ………………………..
Ο / Η Δηλ………
………………………………...
Ακριβές Αντίγραφο
Αντχος (Ο) Γεώργιος Μαργιωλάκης ΠΝ
Τμχης Αθλητισμού

Πχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΑΣΑΕΔ

