
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

    ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(ατομικό / μικτό ομαδικό)  

     17-18 Δεκεμβρίου 2022 

                     Αμύνταιο 

  

   
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
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(ατομικό – μικτό ομαδικό) 

  

 

 

 
 

To φιλόξενο Αμύνταιο, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία 

φορά τα τελευταία χρόνια, μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση 

του τζούντο. Στην πόλη που ανδρώθηκε αθλητικά ο δις 

Ολυμπιονίκης μας, Ηλίας Ηλιάδης, το Σαββατοκύριακο 17-18 

Δεκεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί το κορυφαίο εγχώριο 

πρωτάθλημα του κοσμεί το καλαντάρι της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Τζούντο και δεν είναι άλλο από το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών (ατομικό/μικτό ομαδικό). 

Χωρίς περιορισμούς πλέον, μετά την τριετή 

υγειονομική περιπέτεια με τον κορονοϊό, έφτασε η ώρα να 

αναδειχθούν στο Αμύνταιο, οι νέοι Πρωταθλητές Ελλάδος σε 

άνδρες και γυναίκες, σε μια διοργάνωση άκρως 

ανταγωνιστική. 

Από τη θέση μου ως Πρόεδρος της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Τζούντο, εύχομαι σε όλους τους τζουντόκα 

καλούς αγώνες και καλή επιτυχία σε όλα τα σωματεία που θα 

συμμετέχουν. 
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ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022 
(ατομικό – μικτό ομαδικό) 

  

 
 
 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΑΝΔΡΩΝ , ΓΥΝΑΙΚΩΝ γεν 2007 και προηγούμενα έτη 

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

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

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. 

ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ : -57Κ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, -73Κ ΑΝΔΡΩΝ, -70Κ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,-90Κ ΑΝΔΡΩΝ, +70 Κ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ, +90Κ ΑΝΔΡΩΝ 

Κάθε ομάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 4 αθλητές, ο μέγιστος αριθμός αθλητών που 

μπορεί να δηλωθεί είναι 12 αθλητές (2 ανά κατηγορία κιλών).  Όσοι αθλητές αγωνίζονται στο 

ατομικό δεν θα ζυγιστούν εκ νέου για το ομαδικό.  Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης κάθε 

αθλητής θα μπορεί να δηλωθεί σε μια κατηγορία μεγαλύτερη αυτής που έχει δηλωθεί. 

2. ΣΤΑΔΙΟ 
 

ΕΑΚ  Αμυνταίου 

3. ΔΙΑΜΟΝΗ 
 

Οι προπονητές , αθλητές και συνοδοί θα διαμείνουν στα ξενοδοχεία που παρατίθενται:  

Hotel Marilena – 33€ το άτομο/διανυκτέρευση ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Hotel Άτερον – 26€ το άτομο/διανυκτέρευση ΠΡΩΙΝΟ 

Hotel Κλειώ – ΔΙΚΛΙΝΟ 60€, ΤΡΙΚΛΙΝΟ 71€, ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ  78€  τιμές ανά διανυκτέρευση ΠΡΩΙΝΟ, 

*Βραδινό 10€ επιπλέον κατ’ άτομο 

Hotel Panorama – 33 € / άτομο / διανυκτέρευση ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
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4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Το ποσό συμμετοχής ανά αθλητή για το Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών είναι 30€. 

Το ποσό συμμετοχής ανά 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.. Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση θα βρείτε στην πλατφόρμα.  

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

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟ  12/12/2022 ώρα 
12:00 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ 17/12/2022 

 

6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 

Διεύθυνση ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2 , Ν ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλέφωνο 210 48 34031 

Email directorhjf@yahoo.gr 

Ιστότοπος www.hjf.gr 
 

 

7. ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΜΕΡΑΜΠΙ ΗΛΙΑΔΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΑΛΩΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 

ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΕΔ 

ΙΑΤΡΟΣ  ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ 

 
 

https://database.hjf.gr/
http://www.hjf.gr/
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Παρασκευή 
16/12/2022 

15:00-
17:00 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 18:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ONLINE 

19:00 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

19:30-
20:00 

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

Σάββατο 
17/12/2022 

10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΟ 
 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

Κυριακή  
18/12/2022 

10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 

9. ΕΜΦΑΝΙΣΗ  
 

Οι αθλητές θα φορούν λευκό και μπλε judogi (επί ποινή αποκλεισμού) 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. 

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. 

 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                                     ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 

 


