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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ  

Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-088     
 

AΘΗΝΑ, 20/12/2021 
AΡ.ΠΡΩΤ.: 221-2  

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Αθλητικά Σωματεία Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. 
 
ΚΟΙΝ: Γ.Γ.Α. 

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού 
Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών  Αθλημάτων  

 
ΘΕΜΑ: 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου-Ζίτσου 2022 ( Α .ΜΕΡΟΣ) 
     
                  

 
   Η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. προκηρύσσει το 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου–Ζίτσου έτους 2022 ( Α ΜΕΡΟΣ) στο 
 
Αγωνιστικό Σύστημα (fighting System):        
                              
                            κατηγορία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών      -21 Ετών      (έτος γεν. 2002-2003-2004) 
                            κατηγορία Ανδρών-Γυναικών                         +21 Ετών      (έτος γεν. 2001 και νωρίτερα),  
 
Σύστημα τεχνικών Εδάφους (NE-WAZA  system)  
                              
                            κατηγορίες Παμπαίδων- Παγκορασίδων          -8  Ετών     (έτος γεν .2015-2016) 
                            κατηγορίες Παμπαίδων- Παγκορασίδων        -10  Ετών     (έτος γεν .2013-2014), 
                            κατηγορίες Παμπαίδων- Παγκορασίδων        -12  Ετών     (έτος γεν .2011-2012), 
                            κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων                      -14  Ετών     (έτος γεν .2009-2010), 
                            κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων                      -16  Ετών     (έτος γεν .2007-2008), 
                            κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων                       -18  Ετών     (έτος γεν. 2005-2006). 
                            κατηγορία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών      -21 Ετών      (έτος γεν. 2002-2003-2004) 
                            κατηγορία Ανδρών-Γυναικών                         +21 Ετών      (έτος γεν. 2001 και νωρίτερα),  
 
   
                              

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το  ΣΑΒΒΑΤΟ 22 και την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022,  

Στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΠΥΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
 

Σιπύλου 16, Αγιά Βαρβάρα Τ.Κ. 123 51 
Πλησίον ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ και σταθμού μετρό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.  
 
Αναλυτικότερα: 
 
Oι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανόνες της παγκόσμιας ομοσπονδίας και σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο των κανονισμών αγώνων και διαιτησίας (Βασική έκδοση) της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ. 
 
 

 
Αγωνιστικό Σύστημα (Fighting System) 

 

Α. ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

+21 ΕΤΩΝ γεννηθέντες - θείσες  από τις 1-1 έως 31.12.2001 και νωρίτερα. 

Βαθμός: Μπλε ζώνη και άνω. 
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Κατηγορίες: Άνδρες:    -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg. 
Γυναίκες: -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 

Κανόνες : Ισχύουν οι κανόνες της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου  

Διάρκεια Αγώνα: 3 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου. 

Χρόνος Ελέγχου στο 3ο μέρος (Οsae-komi): 15 δευτερόλεπτα 

Βαθμολογία Οsae-komi: 0-9 δευτερόλεπτα 0 βαθμοί 
10-14 δευτερόλεπτα 1 βαθμός 
15 δευτερόλεπτα 2 βαθμοί 
Παραίτηση 3 βαθμοί 

Προστασία - Ασφάλεια:  Γάντια & κνημίδες υποχρεωτικά 
Μασελάκι (φέροντες σιδεράκια) υποχρεωτικά 

(υπόλοιποι) προαιρετικά 

                                          Σπασουάρ και προστατευτικό στήθους    προαιρετικά 

 

Β. ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

-21 ΕΤΩΝ γεννηθέντες - θείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη : 2002-2003-2004. 

Βαθμός: Πράσινη ζώνη και άνω. 

Κατηγορίες: Νέοι Άνδρες:    -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg. 
Νέες Γυναίκες: --45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 

Κανόνες : Ισχύουν οι κανόνες της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου  

Διάρκεια Αγώνα: 3 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου. 

Χρόνος Ελέγχου στο 3ο μέρος (Οsae-komi): 15 δευτερόλεπτα 

Βαθμολογία Οsae-komi: 0-9 δευτερόλεπτα 0 βαθμοί 
10-14 δευτερόλεπτα 1 βαθμός 
15 δευτερόλεπτα 2 βαθμοί 
Παραίτηση 3 βαθμοί 

Προστασία - Ασφάλεια:  Γάντια & κνημίδες υποχρεωτικά 
Μασελάκι (φέροντες σιδεράκια) υποχρεωτικά 

(υπόλοιποι) προαιρετικά 
Σπασουάρ και προστατευτικό στήθους προαιρετικά 

 
•  

Σύστημα Τεχνικών Εδάφους (NE-WAZA SYSTEM) 
 

Α. ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

+21 ΕΤΩΝ γεννηθέντες - θείσες  από τις 1-1 έως 31.12.2001 και νωρίτερα. 

Βαθμός: Μπλε ζώνη και άνω. 

Κατηγορίες: Άνδρες:    -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg. 
Γυναίκες: -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 

Κανόνες : Ισχύουν οι κανόνες της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου  
 

 Διάρκεια Αγώνα: 6 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου. 

 

Β. ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

-21 ΕΤΩΝ γεννηθέντες - θείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη : 2002-2003-2004. 

Βαθμός: Πράσινη ζώνη και άνω. 

Κατηγορίες: Νέοι Άνδρες:    -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg. 
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Νέες Γυναίκες:   -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 
 

Κανόνες : Ισχύουν οι κανόνες της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου  

Διάρκεια Αγώνα: 6 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου. 
 

Γ. ΕΦΗΒΟΙ-ΝΕΑΝΙΔΕΣ  

-18 ΕΤΩΝ: γεννηθέντες –θείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη: 2005-2006. 

Βαθμός: Πράσινη ζώνη και άνω. 

Κατηγορίες: Έφηβοι:    -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg. 
Νεανίδες: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 

Κανόνες : Ισχύουν οι κανόνες της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου. 

 

Διάρκεια Αγώνα: 5 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου. 

 

Δ. ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  

-16 ΕΤΩΝ γεννηθείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη: 2007-2008. 

 

Κατηγορίες: Παίδες:       -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg,  -66kg, -73kg, +73kg. 

                       Κορασίδες: -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg. 

Διάρκεια Αγώνα: 4 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου 

 
 

Ε. ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  

-14 ΕΤΩΝ γεννηθείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη: 2009-2010. 

 

Κατηγορίες: Παίδες:        -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg,  -66kg, +66kg. 

                       Κορασίδες: -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg,  -52kg, -57kg,  +57kg. 

Διάρκεια Αγώνα: 4 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου 
 

ΣΤ. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΝΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  

-12 ΕΤΩΝ γεννηθείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη: 2011-2012. 

Κατηγορίες: Παίδες:        -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg. 

                       Κορασίδες: -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg,  -48kg, +48kg. 

 

Διάρκεια Αγώνα: 3 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου 

 

Ζ. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΝΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  

-10 ΕΤΩΝ γεννηθείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη: 2013-2014. 

 

Κατηγορίες: Παίδες:        -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg. 

                       Κορασίδες: -20kg, -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg. 
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Διάρκεια Αγώνα: 3 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου 

 

 

Η. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΝΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  

-8 ΕΤΩΝ γεννηθείσες  από 01.01 έως και 31.12 για τα έτη: 2015-2016. 

 

Κατηγορίες: Παίδες:        -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg. 

                       Κορασίδες: -20kg, -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg. 

Διάρκεια Αγώνα: 3 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου 

 
Εφιστούμαι  την προσοχή των προπονητών, παραγόντων και άλλων εμπλεκομένων , για την 
συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών στους αγώνες , οι οποίοι πρέπει να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένοι και να έχουν γνώση των κανόνων συμμετοχής τους. 

 

Συμμετοχή στους Αγώνες 

 

1. Σύμφωνα με τον Α.Ν. 2725/1999, δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ. έχουν μόνον οι Έλληνες πολίτες.  . 

2. Μόνο όσοι αθλητές είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΦΕΟΖ-Ζ και έχουν αθλητικό δελτίο έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες. 

3. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, σε ισχύ. 

 

4. ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α. ΘΑ 
ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

-16, -18, -21 και +21 ΕΤΩΝ 

 
5. ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

 

• ΣΤΟ NE-WAZA  SYSTEM KAI ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM 
Μόνο σε μία κατηγορία ηλικίας και βάρους  
Στις ηλικιακές κατηγορίες -8,-10,-12,-14,-16 ετών δεν επιτρέπεται οι αθλητές και αθλήτριες να 
συμμετέχουν σε ηλικιακή κατηγορία μεγαλύτερη από αυτή που προσδιορίζει το έτος γεννήσεως τους. 
 

   
       

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ο έλεγχος των Εγχειριδίων Ταυτότητος και Υγείας Αθλητού θα είναι ακριβής και αυστηρός. Οι παραβάτες θα 
αποκλείονται από τους αγώνες, Άρθρο 63 παρ. 3 του Α.Ν. 3057/2002. 

Κάθε αθλητής θα προσέρχεται στην ζύγιση προσκομίζοντας Την ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΗ   και  την 
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ . 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν και αγωνίζονται με αποκλειστική ευθύνη των Σωματείων τους. 

Οι Αθλητές και Αθλήτριες κατά τη ζύγιση, θα πρέπει να φορούν λευκό παντελόνι Ζίου–Ζίτσου και αθλητικό 
μπλουζάκι T-shirt..  

Η απόκλιση από το μέγιστο βάρος της κατηγορίας είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ. 

Οι αθλητές και αθλήτριες που κατά την ζύγιση θα ευρίσκονται με επιπλέον βάρος θα  

αποκλείονται από τους αγώνες. 
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Όλες οι αθλήτριες, όλων των ηλικιών, όταν αγωνίζονται θα πρέπει να φορούν εσωτερικά λευκό φανελάκι 
τύπου Τ-shirt ή αθλητικό στηθόδεσμο.  

Μόνο ΕΝΑΣ επίσημος Προπονητής του Αθλητικού Σωματείου ή βοηθός προπονητή που έχει δηλωθεί 
στην αγωνιστική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας και διαθέτει την σχετική διαπίστευση  επιτρέπεται να 
εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, εφ’ όσον αγωνίζεται αθλητής του, τον οποίον επιβλέπει, σύμφωνα με 
τους Κανόνες Αγώνων και Διαιτησίας. Θα πρέπει δε να είναι ενδεδυμένος με την προβλεπόμενη αθλητική 
ενδυμασία.  

Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων βοηθών που μπορούν να δηλωθούν ανά σύλλογο (ανάλογα με τις 
συμμετοχές του ) ,είναι 3(τρεις). 

Οι βοηθοί προπονητές πρέπει να είναι ενήλικοι  και σε περίπτωση που είναι αθλητές , να μην 
αγωνίζονται στο συγκεκριμμένο πρωτάθλημα. 

   
Εφιστούμαι  την προσοχή των προπονητών, παραγόντων και άλλων εμπλεκομένων , για την 
συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών στους αγώνες , οι οποίοι πρέπει να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένοι και να έχουν γνώση των κανόνων συμμετοχής τους. 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το παράβολο συμμετοχής στους αγώνες είναι 

FIGHTING  SYSTEM           : 25 € ανά συμμετοχή 

ΝΕ-WAZA  SYSTEM           : 25 € ανά συμμετοχή 

Η πληρωμή των συμμετοχών θα γίνει με βάση τον αριθμό που έχουν δηλωθεί στην αγωνιστική 
πλατφόρμα της ομοσπονδίας. 

Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή έκτακτης κατάστασης θα δικαιολογηθούν τυχόν ακυρώσεις 
συμμετοχών.  

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο με ενημέρωση προς την Ομοσπονδία με e-mail ,μέχρι 2 ημέρες 
πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και με σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

Τραυματισμοί δεν νοούνται ανωτέρα βία ή έκτακτη κατάσταση. 

  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Όλοι οι αθλητές ή αθλήτριες της ίδιας κατηγορίας περιλαμβάνονται σε ένα φύλλο αγώνων ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των συμμετοχών που απαρτίζουν το φύλλο αγώνα. Μέχρι την φάση των 16 οι αγώνες είναι ΝΟΚ-
ΑΟΥΤ, ενώ έπειτα ακολουθεί το repechage (δεύτερη ευκαιρία).  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις Νέες  διατάξεις της Παγκόσμιας ομοσπονδίας  

1. Εγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης και διεξαγωγής των αγώνων από την SPORTDATA 
συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος VIDEO REVIEW 

2. Eφαρμογή της δυνατότητας CHALLENGE 

H δυνατότητα εφαρμόζεται μόνο κατά την διάρκεια του αγώνα και αφορά λανθασμένες αναγραφές 
πόντων ή λάθη που μπορεί να προκύψουν από την γραμματεία των αγώνων ή του διαιτητή. 

Η εφαρμογή της γίνεται με την ανύψωση από τον προπονητή της κάρτας του αθλητή που αγωνίζεται. 

Ο διαιτητής στο επόμενο ματέ διακόπτει τον αγώνα και ρωτά τον προπονητή για το τι ακριβώς αφορά 
το challenge, και κρατάει την κάρτα του αθλητή/τριας. 

Kατόπιν ο διαιτητής ελέγχει το αίτημα και αν κρίνει απαραίτητο χρησιμοποιεί και το video-review. 

Σε περίπτωση θετικής κρίσης επί του αιτήματος η κάρτα του αθλητή επιστρέφεται στον προπονητή. 

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης επί του αιτήματος η κάρτα του αθλητή μαρκάρετε και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ξανά , παρά μόνο μία ακόμη φορά για αγώνες 1ης ,2ης ή 3ης θέσης. 

Απαγορεύεται στους προπονητές και λοιπούς παράγοντες των συλλόγων να συμμετέχουν στην κρίση 
του αιτήματος και γενικότερα η παρακολούθηση του video-review. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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   Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν με την χρήση των κωδικών των συλλόγων στην αγωνιστική πλατφόρμα της 
ομοσπονδίας που λειτουργεί στην SPORTDATA το αργότερο μέχρι το βράδυ της  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16  Ιανουαρίου 
2022.  
 
ΑΥΣΤΗΡΑ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.  
Για την λήψη της άδειας εισόδου στην αγωνιστική  πλατφόρμα της Ομοσπονδίας για την δήλωση των 
συμμετοχών, απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων των 
συλλόγων στην πλατφόρμα. 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 

         Σάββατο 22/1/2022    :       07:30- 08:45  Προσέλευση των Αθλητών ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΗ  
                                           09:00  Έναρξη Πρωταθλήματος     
                                           20:30  Λήξη Πρωταθλήματος             

 
         ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

                                  FIGHTING SYSTEM    -21, +21,  Eτών 
                                  ΝE-WAZA SYSTEM    -8,-10,-12,-14 Eτών 
 

         Κυριακή   23/1/2022    :     07:30-08:45  Προσέλευση των Αθλητών ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΗ  
                                           09:00  Έναρξη Πρωταθλήματος     
                                           20:30  Λήξη Πρωταθλήματος     
 

         ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
                                  ΝE-WAZA SYSTEM    -16,-18,-21, + 21 Eτών 
 
 
         

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΖΥΓΙΣΗ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
 ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ Η ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ OFFICIAL 

 ΖΥΓΙΣΗΣ 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα για τις ώρες έναρξης των κατηγοριών θα αναρτηθεί από την 
SPORTDATA  μετά την λήξη υποβολής των συμμετοχών 

 

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ  ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  

1 ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ 

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

 ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΣ 

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

 Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να φορούν λευκή φόρμα Ζίου-Ζίτσου GI, η οποία πρέπει απαραιτήτως να 
είναι στο προβλεπόμενο μήκος τόσο στα μανίκια όσο και στο παντελόνι.  
Σε περίπτωση που η φόρμα ενός αθλητή ή αθλήτριας δεν συνάδει με τα παραπάνω, θα υποχρεούται να 
αλλάξει φόρμα.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού του/της από τους αγώνες.   

Όλες οι αθλήτριες, όλων των ηλικιών, όταν αγωνίζονται θα πρέπει να φορούν εσωτερικά λευκό φανελάκι 
τύπου Τ-shirt ή αθλητικό στηθόδεσμο.  

Όλοι οι Αθλητές και οι Αθλήτριες πρέπει να φορούν λευκή φόρμα Ζίου-Ζίτσου GI και όχι άλλου αθλήματος. 
Πρέπει να είναι καθαρή, σε καλή κατάσταση, στο σωστό μήκος  
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Επισυνάπτουμε την σχετική επιστολή και σχεδιάγραμμα στολής με τους χώρους που επιτρέπεται η τοποθέτηση 
σημάτων συλλόγων και χορηγών που σας έχει αποσταλεί στο παρελθόν. 

Επιτρέπεται στην πλάτη της στολής να υπάρχει τυχόν διακριτικό από την συμμετοχή του αθλητή/τριας  
σε διεθνείς διοργανώσεις.  

 Σε περίπτωση που η φόρμα ενός Αθλητή ή Αθλήτριας δεν συνάδει με τα παραπάνω, θα υποχρεούται να αλλάξει 
φόρμα.  

Στη ζύγιση επιτρέπεται σορτς πάνω από το γόνατο και T-SHIRT 

 

    

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Μπιτσαξής Δημήτριος, Τσιριγωτάκης Μίλτος, 

Χατζηβλασίου Θεοδόσιος.  
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:           Καζάκος Κωνσταντίνος 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πουλικίδης Αναστάσιος , Συνολάκης Ευάγγελος ,  ‘Αμπα Αμέλια,  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ: Ορίζονται από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να φέρουν μαζί τους : 
α. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 
β. Δελτίο αθλητή  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Στην Επιτροπή Αγώνων με αντίτιμο επί αποδείξει, 200 ΕΥΡΩ. 
 
Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα προκήρυξη, βάση του Άρθρου 131 παρ.3 του ν.2725/99 
 

. 
AΠΟΝΟΜΕΣ 

 

Οι αθλητές-αθλήτριες θα ανέρχονται στο βάθρο των απονομών ΜΟΝΟ  με την στολή των αγώνων (gi)  χωρίς σημαίες, 
λάβαρα , καπέλα  κ. λ. π.  και χωρίς υποδήματα . Δεν θα γίνει απονομή σε όσους/ες δεν είναι σωστά ενδεδυμένοι/μες  

Oι απονομές θα πραγματοποιούνται  αμέσως μετά την λήξη της κάθε κατηγορίας  
  

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την συγκεκριμένη περίοδο. 
Αναλυτικές οδηγίες και πρωτόκολλα θα εκδοθούν μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. 
                                   
         Η Πρόεδρος                                                                                   Ο  Γεν. Γραμματέας                                                  

                                                                           

 
 

XΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                            ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        


