
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ -14 -16 
 
ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  -14 & -16 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει των νέων κανονισμών το 2ο μέρος στην ηλικιακή κατηγορία 
των -14 & -16 ετών έχει εναρμονιστεί πλήρως με τους κανονισμούς των -18 , -21 και +21 της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  
 
Επισημάνσεις & απαγορεύσεις  
Ιδιαίτερα για τους αγώνες των κατηγοριών -14 & -16 ισχύουν οι παρακάτω κανόνες με τις 
εξής επιπρόσθετες επισημάνσεις απαγορεύσεις και περιορισμούς:  
 
1ο Μέρος  

1. Η εφαρμογή οποιασδήποτε ενέργειας (γροθιά, λάκτισμα, χτύπημα) 
στο κεφάλι του αντιπάλου με επαφή. Αποτέλεσμα: Chui 
 
2ο Μέρος  
1. Βάσει των νέων κανονισμών, οι ρίψεις στο 2ο Μέρος στην ηλικιακή κατηγορία των -
14 & -16 ετών έχει εναρμονιστεί πλήρως με τους κανονισμούς των -18, -21 & +21 της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 
2. Η εφαρμογή κλειδωμάτων και πνιγμών κατά την διάρκεια 
του 2ου Μέρους.                                                             Αποτέλεσμα: Chui 
3. Η εκτέλεση των τεχνικών ρίψεων χωρίς έλεγχο.    Αποτέλεσμα: Chui                   
 
    3ο Μέρος  

1. Εφόσον ένας στραγγαλισμός και/ή κλείδωμα εκτελείται με  
τεχνικό τρόπο με προοπτική την παραίτηση, ο διαιτητής  
σταματάει τον αγώνα αναφωνώντας “Matte”.                Αποτέλεσμα: 1 Ippon (3 βαθμοί) 

2. Η εφαρμογή κλειδωμάτων στα πόδια. Αποτέλεσμα: Chui  
 
Οι “Απαγορευμένες Ενέργειες” θα τιμωρούνται με “Chui” και ο αντίπαλος θα παίρνει 2 
βαθμούς (2 wazari) 
 
Προφυλάξεις – Προστατευτικά 

1. Προστατευτικά στα χέρια, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
2. Προστατευτικά στα πόδια, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
3. Προστατευτικό βουβωνικής περιοχής, συνιστάται (αγόρια) 
4. Προστατευτικό θωρακικής περιοχής, συνιστάται (κορίτσια) 
5. Οδοντική προστασία, συνιστάται. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα σιδεράκια 

 
Χρόνος Αγώνα 

1. Ένας γύρος των 2 Λεπτών 
2. Έλεγχος Συγκράτησης (Osae-Komi) : 15 δευτερόλεπτα 

➢ 0 – 9 δευτερ. = 0 πόντοι 
➢ 10 – 14 δευτερ. = 1 πόντος 

(Wazaari) 
➢ 15 δευτερόλεπτα = 2 πόντοι 
➢ Εάν ο αθλητής που βρίσκεται κάτω 

προβεί σε παραίτηση πριν τη λήξη του 
χρόνου συγκράτησης = 1 Ippon (3 
βαθμοί) 



3. Σε περίπτωση ισοπαλίας (hiki-wake), πραγματοποιείται διάλλειμα ενός (1) 
λεπτού. 

4. Ξεκινά δεύτερος γύρος αγώνα με τους ίδιους βαθμούς και ποινές, διάρκειας ενός 
(1) λεπτού. 
 
  



Κανόνας Ασφαλείας 
 
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Κεντρικός Διαιτητής (MR) θεωρήσει ότι ο ένας ή και οι δύο 
αθλητές βρίσκο-νται σε κίνδυνο, έχει το δικαίωμα να σταματήσει τον αγώνα. Σε αυτή την 
περίπτωση ο διαιτητής δεν τιμωρεί κανέναν αθλητή. 
Δικαίωμα Συμμετοχής 
 
Αυτό το σύνολο των κανόνων αναφέρεται στους αθλητές που έχουν γίνει ή θα γίνουν 12, 13 
,14 ,15 ετών κατά τη χρονιά  διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ο διοργανωτής έχει το 
δικαίωμα να ενώσει δύο κατηγο-ρίες εάν δεν υπάρχουν αρκετοί αθλητές για την οργάνωση 
οποιασδήποτε κατηγορίας 
 


