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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10/01/2022 
AΡ.ΠΡΩΤ.: 4-1 

ΠΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
Η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ  θα πραγματοποιήσει τις ετήσιες βραβεύσεις των αθλητών και των αθλητριών 
που πέτυχαν εξαιρετικές διακρίσεις στα διεθνή πρωταθλήματα έτους 2021, καθώς και τις 
βραβεύσεις των αθλητών και αθλητριών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση.  
 

• Στο Α’ Μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, 
στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίας Βαρβάρας Αττικής,  θα γίνουν οι βραβεύσεις των 
αθλητών-τριών των ηλικιακών κατηγοριών -21 & +21 ετών.  

• Στο Β’ Μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, την Παρασκευή  28 Ιανουαρίου 
2022, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά Κρήτης, θα γίνουν οι 
βραβεύσεις των αθλητών-τριών των ηλικιακών κατηγοριών -16  & -18 ετών.  

 
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι το αργότερο έως τις 14/01/22 καλούνται να ενημερώσουν την 
Ομοσπονδία με email για τα εξής:    

• Αθλητές-τριες που διακρίθηκαν σε διεθνείς διοργανώσεις κατά το έτος 2021 και ο 
Μ.Ο. βαθμολογίας τους στα Γυμνάσια ή Λύκεια που φοιτούν είναι μεγαλύτερος 
από 18 (επισυνάψτε τον σχετικό έλεγχο προόδου).  

• Αθλητές-τριες που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με Μοριοδότηση από 
το άθλημα, αλλά και Αθλητές-τριες που εισήχθησαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ  χωρίς μοριοδότηση  

 
Θα βραβευθούν οι αθλητές που έλαβαν μέρος στα διεθνή πρωταθλήματα έτους 2021 και 
διακρίθηκαν ως εξής:   

• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών  +21 ετών (Άμπου Ντάμπι)   
έως και την 3η θέση  

• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα -18  & -21 ετών (Άμπου Ντάμπι)  
έως και την 3η θέση  

• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  -16 ετών  (Άμπου Ντάμπι)  
έως και την 3η θέση  
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• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  +21 ετών (Μάινταλ Γερμανίας)  
έως και την 3η θέση  

• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -18 & -21 ετών (Μάινταλ Γερμανίας)  
έως και την 3η θέση  
 
Επίσης, θα βραβευθούν:   

• Ο καλύτερος αθλητής 2021 
• Η καλύτερη αθλήτρια 2021  

 
Θα απονεμηθεί: 

• Το βραβείο Fair Play  
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι καλούνται άμεσα να κάνουν χρήση των κωδικών πρόσβασης που 
διατηρούν στη Sportdata προκειμένου να ελέγξουν το Μητρώο Ενεργών Αθλητών και 
Αθλητριών τους, για πιθανές εκκρεμότητες, παραλείψεις ή ενδεχόμενες διορθώσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να λάβει μέρος αθλητής-τρια σε πρωτάθλημα πρέπει 
απαραιτήτως να έχει εκδοθεί δελτίο και η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως.  
Διορθώσεις ή προσθήκες, που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί στο σωστό χρόνο, δεν θα γίνονται 
δεκτές . Νέα δελτία αθλητών-τριων μετά τις 15/1/22 δεν θα καταχωρούνται.  
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στην Ομοσπονδία τον 
αριθμό διπλώματος ζώνης – βαθμού που κατέχει κάθε ένας εκ των αθλητών-τριών τους.  
Προκειμένου να λάβουν μέρος οι αθλητές-τριες στα πρωταθλήματα έτους 2022, όσοι 
αθλητικοί σύλλογοι δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, καλούνται άμεσα να 
αποστείλουν στην Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ, πίνακα που θα περιλαμβάνει τα εξής:  
Όνομα αθλητή-τριας, αριθμό δελτίου αθλητή-τριας, νούμερο διπλώματος, χρώμα ζώνης-
βαθμού kyu.  
Εξαιρούνται οι Αθλητικοί Σύλλογοι των Κλάδων Άθλησης Μπραζίλιαν Ζίου Ζίτσου, Αικίντο, 
Νινζούτσου.  
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας

  

 
 

 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ DUO SYSTEM 
 
Καλημέρα και καλή χρονιά 
  
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκ παραδρομής στην προκήρυξη Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος β μέρος (Κρήτη) και συγκεκριμένα στο Duo system κλασικο ,έχει 
διατυπωθεί λάθος : 
 
-12 έχει γραφτεί  ότι έχουν 2 στήλες με κλήρωση ενώ είναι 1η και 2η στήλες με 
ελεύθερη επιλογή και 
 
  -8 έχει γραφτεί ότι έχουν 2 στήλες με ελεύθερη επιλογή ενώ  είναι 1η στήλη με 
ελεύθερη επιλογή  
 
Επίσης  στο duo show  
-8 έχει γραφτεί ότι έχουν 2 στήλες ενώ  είναι μόνο 1η στήλη 
 
Παρακαλώ για την ενημέρωση όλων τον ενδιαφερομένων ώστε να μην υπάρξει 
κάποια εμπλοκή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα  
 
Eυχαριστώ 
 
Καζάκος Κώστας 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΡΟΣ 1 ΚΑΙ 2 

 

Υπάρχει διαθεσιμότητα για  τις ημερομηνίες  (21/01/22-23/01/22) στα 
ξενοδοχεία  Φαρος 1 και  Φαρος 2.   

Η προσφορά του ξενοδοχείου για  τους ενδιαφερόμενους αθλητές είναι ηεξής 

  

Χωρίς πρωινό                                                      
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Μονόκλινο δωμάτιο: 40 

Δίκλινο δωμάτιο : 45  

Τρίκλινο δωμάτιο: 55 

Τετράκλινο δωμάτιο: 65 

  

Με  πρωινό 

  

Μονόκλινο δωμάτιο: 47 

Δίκλινο δωμάτιο : 59  

Τρίκλινο δωμάτιο: 75 

Τετράκλινο δωμάτιο: 90 

  

Επιπλέον υπάρχει και ο φόρος διαμονής που είναι 1,50€/ημέρα ανά δωμάτιο 
για το Φαρος 1 και 0,50€ για το Φαρος 2. 

Παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι  για να προχωρήσουν στην κράτηση να 
επικοινωνούν με το ξενοδοχείο 

Στο  e-mail: faros1-@otenet.gr  

ή  τηλεφωνικά μαζί  μου τις καθημερινές 9.00-17.00.  

Την τελευταία εβδομάδα θα ζητηθεί  η προκαταβολή της πρώτης 
διανυκτέρευσης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο   

 

Ναταλία Γκόρσκα 

Hotel Faros I 

140 Notara str. 

Piraeus-Greece 
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Tel:   +30 210 4295171 

Fax:  +30 210 4295034 

E-mail: faros1-@otenet.gr 

  

  

  


