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3Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 2021 

U16, U18, U21, +21 and Para  Fighting, Duo, Show, Jiu-Jitsu 
 
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων (Στάδιο Abu Dhabi Jiu-Jitsu Arena) και θα έχει διάρκεια δέκα (10) 
μέρες, από τις 3 έως τις 11 Νοεμβρίου 2021.   
 

Αναχώρηση - Άφιξη στο Άμπου Ντάμπι 
Από όλους απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος PCR TEST έως 48 ώρες πριν την επιβίβαση 
στο αεροπλάνο για την πτήση Αθήνα – Άμπου Ντάμπι. 
Στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι θα υπάρχουν σημεία συνάντησης, όπου όλοι οι 
συμμετέχοντες θα συναντηθούν κατά την άφιξη.  
Πληροφορίες για τη μεταφορά στα ξενοδοχεία θα δοθούν στα σημεία συνάντησης. 
Όλοι πρέπει να λάβουν ένα τεστ PCR στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη, καθώς είναι 
απαραίτητο για την είσοδο στο ξενοδοχείο. 
 
Όλοι όσοι έχουν δηλωθεί από την Ομοσπονδία (αθλητές, προπονητές, συνοδοί) 
περιλαμβάνονται στη «φούσκα» της διοργάνωσης και επωφελούνται από τα παρακάτω:  
- Ξενοδοχείο με την ομάδα 
- Μεταφορά με την ομάδα 
- Καθημερινές εξετάσεις PCR 
- Είσοδος στο γήπεδο ως θεατές (με πιστοποιητικό εμβολιασμού και αρνητικό PCR)  
 
Οι συνοδοί δεν μπορούν να φύγουν από τη «φούσκα» της διοργάνωσης. Δεν 
επιτρέπεται:  
- Διαμονή σε διαφορετικό ξενοδοχείο 
- Εκδρομές/αξιοθέατα 
- Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο 
- Είσοδος στην περιοχή προθέρμανσης 
Πριν την ημερομηνία επιβίβασης στο αεροπλάνο και προκειμένου να επιτραπεί η 
είσοδος στη χώρα (Η.Α.Ε.) όλα τα μέλη της αποστολής πρέπει να συμπληρώσουν 
την ειδική φόρμα ICA (Register Arrivals and Vaccination certificates Attestation). 
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Σας επισυνάπτεται το link: 
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html?fbclid=IwA
R0HgsEiuO1CSrpiiABKR05NBK6RBarLy6d2BytL5HJpq8R4N7zBdj9tGSw#/registerArriv
als 
Πριν την ημερομηνία επιστροφής και προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος στην 
χώρα (Ελλάδα) όλα τα μέλη της αποστολής πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική 
φόρμα PLF (Protocol for Arrivals in Greece). Σας επισυνάπτεται το link:  
https://travel.gov.gr/?fbclid=IwAR011yhUdStNjy473P3ZW4tJwF6l-IhOOJpjsw_4-
dmHFjaZvBo9M6oruB8#/ 
 

 
Περιορισμοί για τους συμμετέχοντες  

Μετά την άφιξή στα Η.Α.Ε., πρέπει όλοι να μείνουν στη φούσκα της διοργάνωσης μέχρι να 
αποχωρήσουν από τη χώρα.  
Αυτό σημαίνει: επίσημο ξενοδοχείο, γήπεδο, επίσημες μεταφορές κ.α.  
Όλοι όσοι έχουν δηλωθεί από την Ομοσπονδία αθλητές, προπονητές, συνοδοί δεν 
επιτρέπεται να φύγουν από το ξενοδοχείο, εκτός αν πρέπει να μετακινηθούν στο γήπεδο 
μέσω της επίσημης μεταφοράς.  
Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε να ενεργήσει αυτόνομα.  
Η εθνική αποστολή (αθλητές, προπονητές, επισκέπτες-συνοδοί που έχουν δηλωθεί από την 
Ομοσπονδία για τη διοργάνωση)  θα αφιχθεί, θα συμμετάσχει στη διοργάνωση και θα 
αναχωρήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο.  
Σημειώνεται ότι οι ανήλικοι αθλητές αναχωρούν από το Άμπου Ντάμπι μόνο με συνοδεία 
ενηλίκου που έχει οριστεί από τον Σύλλογο του, όπως ακριβώς και κατά την άφιξη.  
Συνοδός  ενήλικας δηλωμένος από την Ομοσπονδία ως επισκέπτης, εφόσον ενεργήσει 
αυτόνομα, δεν θα βρίσκεται πλέον υπό την υποστήριξη της διοργάνωσης και θα 
αντιμετωπίζεται ως κανονικός τουρίστας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των ΗΑΕ. 
Όσοι φύγουν από το ξενοδοχείο δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους αθλητές και 
όλους τους συμμετέχοντες στην διοργάνωση, μέχρι την έξοδο τους από τη χώρα.  
Επισημαίνεται ότι φίλαθλοι οι οποίοι θα φτάσουν στο Άμπου Ντάμπι και δεν ανήκουν στην 
εθνική αποστολή, απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος της 
αποστολής. 
Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον δεν τηρηθούν τα παραπάνω, θα ακυρωθεί η συμμετοχή του 
αθλητή.  
 
 

Αθλητές κάτω των 18 ετών 
Όλοι οι συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα 
που επισυνάπτεται και να υπογράψουν οι γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας για να μπορούν να 
πετάξουν στα ΗΑΕ.  https://www.sportdata.org/ju-
jitsu/ausschreibungen/257/ConsentFormTravelsU18.pdf 
 
 
 
 

 
Διαβατήριο 

Το διαβατήριο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μέχρι την ημερομηνία λήξης. 
 
 

Μάσκες προσώπου 

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html?fbclid=IwAR0HgsEiuO1CSrpiiABKR05NBK6RBarLy6d2BytL5HJpq8R4N7zBdj9tGSw#/registerArrivals
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html?fbclid=IwAR0HgsEiuO1CSrpiiABKR05NBK6RBarLy6d2BytL5HJpq8R4N7zBdj9tGSw#/registerArrivals
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html?fbclid=IwAR0HgsEiuO1CSrpiiABKR05NBK6RBarLy6d2BytL5HJpq8R4N7zBdj9tGSw#/registerArrivals
https://travel.gov.gr/?fbclid=IwAR011yhUdStNjy473P3ZW4tJwF6l-IhOOJpjsw_4-dmHFjaZvBo9M6oruB8#/
https://travel.gov.gr/?fbclid=IwAR011yhUdStNjy473P3ZW4tJwF6l-IhOOJpjsw_4-dmHFjaZvBo9M6oruB8#/
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/ausschreibungen/257/ConsentFormTravelsU18.pdf
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/ausschreibungen/257/ConsentFormTravelsU18.pdf


ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 8 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΤΚ.185-35  
ΤΗΛ: + 30 6937 404079   +30 6936 806924  ΦΑΞ: +30 210-4172714 

E-MAIL: efeozz@yahoo.gr 
Web site : www.jujitsu.gr 

 

Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική στη χώρα και απαιτείται να χρησιμοποιείται 
σχεδόν παντού. 
Ο κατάλογος των προστίμων κυμαίνεται από 1.000 έως 50.000 Dhh (νόμισμα ΗΑΕ) για 
παράβαση των οδηγιών καραντίνας, όπως: μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας, 
χρήση μάσκας, κοινωνική απόσταση, χωρητικότητα οχήματος κ.α. 
 
 

Μέτρα Covid19 
Οι κανονισμοί σχετικά με την είσοδο στα ΗΑΕ ενδέχεται να αλλάξουν σύντομα και ούτε η 
JJIF μπορεί αυτή τη στιγμή να εγγυηθεί τι θα ισχύσει.  
Τα ακριβή μέτρα θα διευκρινιστούν στο υγειονομικό πρωτόκολλο της διοργάνωσης, το 
οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.  
 
Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμής:  
• Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα (ανεξάρτητα από το εάν είναι 
εμβολιασμένοι ή όχι) 
• Μετά την άφιξη, πρέπει να μείνετε απομονωμένοι μέχρι να λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα 
δοκιμής (άφιξη) (συνήθως διαρκεί 5-12 ώρες) 
 
• Απαιτείται καθημερινή εξέταση PCR για όλους τους συμμετέχοντες στο ξενοδοχείο - 
οργανώνεται από την τοπική οργανωτική επιτροπή 
• Η απουσία από τον έλεγχο θα οδηγήσει σε αποκλεισμό  
• Τα έξοδα των δοκιμών καλύπτονται από την διοργάνωση 
 

Θεατές στο γήπεδο 
Περιορισμένος αριθμός θεατών (60%) επιτρέπεται στο γήπεδο. Για να μπορέσει κάποιος να 
μπει ως θεατής θα πρέπει να επιδείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού και αρνητικό PCR τεστ.  
Αφορά μόνο τους συνοδούς της εθνικής αποστολής.  
 

Έλεγχος αντιντόπινγκ 
Οι αθλητές ενδέχεται να υποστούν έλεγχο ντόπινγκ, καθώς θα εφαρμοστεί ο κανονισμός 
της WADA. 
Όλοι αποδέχονται τους κανονισμούς αντιντόπινγκ της JJIF  προκειμένου να λάβουν μέρος 
στο πρωτάθλημα.  
Αν αθλητής που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή 
πρόκειται να λάβει οποιοδήποτε φάρμακο, πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει έλεγχος με 
τον γιατρό του για να διαπιστωθεί εάν το φάρμακό περιέχει ουσίες που έχουν 
χαρακτηριστεί απαγορευμένες στον κατάλογο της WADA για το 2021. 
(https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited) 
 
 
 
 
 

Μεταφορά ξενοδοχείο-γήπεδο 
Θα υπάρχουν λεωφορεία που θα πηγαίνουν και θα επιστρέφουν στο γήπεδο από το 
ξενοδοχείο κάθε 30 λεπτά το πρωί και το απόγευμα. 
Όλες οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο την επίσημη μεταφορά για να 
φτάσουν στο γήπεδο.  Απαγορεύεται η μετακίνηση με άλλο τρόπο.  
Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες δικαιούνται τη μεταφορά τους πίσω στο αεροδρόμιο από το 
ξενοδοχείο, αλλά πρέπει να ενημερωθούν οι διοργανωτές εγκαίρως για να 
προγραμματίσουν την ώρα αναχώρησης. 

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
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Ενδυμασία  
Οι προπονητές πρέπει να φορούν την επίσημη ενδυμασία της ομάδας. 
Σορτς, σαγιονάρες, καπέλα δεν επιτρέπονται. 
Οι αθλητές πρέπει να φορούν την επίσημη φόρμα της Εθνικής Ομάδας Ζίου Ζίτσου σε όλες 
τους τις εμφανίσεις (αναχώρηση-γήπεδο-επιστροφή).    
Όποιος δεν διαθέτει φόρμα από προηγούμενη συμμετοχή, μπορεί να προμηθευτεί.  
Η φόρμα έχει νέα σχεδίαση και θα είναι διαθέσιμη για όλους.  
Οι Σύλλογοι να στείλουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στη συνεργαζόμενη εταιρεία email: 
info@athlon.gr (όνομα συλλόγου, διεύθυνση αποστολής, τεμάχια, μέγεθος). ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.  
Κόστος φόρμας Εθνικής Ομάδας: 50 ευρώ χωρίς t-shirt, 65 ευρώ με  t-shirt.  
 
 

Φωτογραφίες - Βίντεο 
Δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο από κινητά και άλλες συσκευές.  
 
 
 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας
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