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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ 

Αρ. Μητρώου Αθλητικής Αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-88 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

Γενικές Διατάξεις  

1. Οι αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται μόνον μεταξύ συλλόγων μελών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 

καθώς και συλλόγων άλλων χωρών που ανήκουν σε Ομοσπονδία μέλους της διεθνούς 

ομοσπονδίας που ανήκει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και διακρίνονται σε: α) διασυλλογικές φιλικές 

συναντήσεις δύο ή περισσοτέρων συλλόγων μεταξύ τους ή με συλλόγους άλλης χώρας, β) 

εσωτερικά πρωταθλήματα νομαρχιακού επιπέδου, γ) περιφερειακά πρωταθλήματα 

διανομαρχιακού επιπέδου, δ) πρωταθλήματα Τοπικών επιτροπών, ε) πανελλήνια 

πρωταθλήματα, στ) διακρατικά πρωταθλήματα εθνικών ομάδων.  

2. Διοργάνωση διασυλλογικών συναντήσεων, υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. έχει 

δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε σύλλογος μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. , μετά από άδειά της. 

Για το παραδεκτό της αιτήσεως για διοργάνωση τέτοιου είδους αγώνων, θα πρέπει αυτή να 

κοινοποιείται από τους οργανωτές προς την Ομοσπονδία με επιστολή, φαξ η e-mail 

προερχόμενο από τον διαδικτυακό τόπο της ομοσπονδίας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης των αγώνων ή δέκα (10) 

ημέρες, εφ' όσον η αίτηση κατατεθεί στα γραφεία της ίδιας της Ομοσπονδίας νομότυπα. Σε 

περίπτωση πρόσκλησης ξένης ομάδας πρέπει αυτή να είναι μέλος της Εθνικής της 

Ομοσπονδίας η οποία να ανήκει στην διεθνή Ομοσπονδία που ανήκει και η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. , 

πρέπει δε επιπλέον να ενημερωθεί εγκαίρως η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. περί τούτου. Απαγορεύεται η 

τέλεση αγώνων με σωματεία που δεν είναι μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. η με σωματεία που δεν 

είναι μέλη της αντίστοιχης αναγνωρισμένης εθνικής ομοσπονδίας από την J.J.I.F.  

3. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα διανομαρχιακού επιπέδου καθώς και τα 

πρωταθλήματα Τοπικών επιτροπών διοργανώνονται μόνον από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. με 

απόφαση του Δ.Σ.  
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4. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και όλων των άλλων κλάδων άθλησης- 

αθλημάτων που καλλιεργούνται από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., διενεργούνται από την ομοσπονδία 

σε κατηγορίες αγωνίσματος, βάρους και ηλικίας όπως διενεργούνται από την Παγκόσμια ή 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα αντίστοιχα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα η 

γενικότερα σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας που ανήκει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-

Ζ. και οι αντίστοιχοι κλάδοι άθλησηςαθλήματα. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

διενεργούνται μία φορά το χρόνο σε ημερομηνία που ορίζει το Δ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις 

με απόφαση του Δ.Σ. οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις 

ανάγκες.  

5. Πανελλήνια Πρωταθλήματα και αγώνες που δεν προβλέπονται από τη διεθνή οργάνωση 

στην οποία ανήκει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., οργανώνονται, κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής 

Επιτροπής, με απόφαση του Δ.Σ.  

6. Οποιαδήποτε αλλαγή σε κατηγορίες, ηλικίες, τρόπους αγωνιστικής από μέρους της 

διεθνούς ομοσπονδίας στην οποία ανήκει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., ακολουθούνται αυτομάτως από 

την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.  

7. Η διεξαγωγή αγώνων γίνεται πάντοτε ύστερα από προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται 

έγγραφα στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. (και αποστέλλεται με επιστολή, η φαξ η e-

mail, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή τους. 

 8. Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων πρέπει να 

έχουν κατατεθεί στη γραμματεία της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. οι δηλώσεις συμμετοχής. Με την 

προκήρυξη καθορίζονται: α) Αντικείμενο αγώνων β) Τόπος αγώνων γ) Ημερομηνία αγώνων 

δ) Δελτίο ταυτότητας αθλητού ε) Επιτροπή αγώνων στ) Επιτροπή Διαιτησίας ζ) Διαιτητές - 

Κριτές - Παρατηρητές η) Ιατρός θ) Κλήρωση ι) Ζύγιση ια) Κατηγορίες ιβ) Ένδυμα ιγ) Διάφορα 

άλλα οργανωτικά θέματα.  Σημειώνεται ότι η αθλητική ενδυμασία αποτελείται πάντοτε από 

μια φόρμα Ζίου-Ζίτσου με ζώνη ή ότι προβλέπεται από την Διεθνή Ομοσπονδία που ανήκει 

η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και ο κάθε άλλος κλάδος άθλησης-άθλημα. Εφαρμόζονται δε αυτομάτως οι 

Κανονισμοί Αγώνων που προβλέπονται κάθε φορά από τη Διεθνή Ομοσπονδία που ανήκει 

η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και ο κάθε άλλος κλάδος άθλησης-άθλημα. 

9. Όργανα διεξαγωγής των αγώνων είναι: α) Η Επιτροπή Αγώνων γ) Η Γραμματεία δ) Οι 

Διαιτητές ε) Η Επιτροπή Διαιτησίας  
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10. Η Επιτροπή Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των 

κανόνων διεξαγωγής και για την υλοποίηση της προκήρυξης και ανακηρύσσει τους νικητές.  

11. Η γραμματεία τηρεί τα πρακτικά των αγώνων, καταγράφει και δημοσιεύει την 

βαθμολογία και τηρεί τον χρόνο διεξαγωγής εκάστου αγωνίσματος.  

12. Οι Διαιτητές διευθύνουν, κατά την ιδιότητα του έκαστος, κυριαρχικά, τον αγώνα και 

βαθμολογούν τους αθλητές κατά συνείδηση, οι δε αποφάσεις τους είναι αμετάκλητες 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό διαιτησίας.  

13. Δεν αποκλείεται μέλη της επιτροπής αγώνων να είναι μέλη άλλου οργάνου των 

αγώνων. Μέλη οργάνων διεξαγωγής αγώνων αποκλείεται να είναι αθλητές.  

14. Κάθε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να εκπροσωπείται στους αγώνες από έναν 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που δεν είναι αθλητής. Ο εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος 

για την ομάδα του συλλόγου του, για τις συνεννοήσεις με την Επιτροπή Αγώνων και την 

γραμματεία και αυτός υποβάλλει τις τυχόν ενστάσεις.  

15. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου χρήσης απαγορευμένων από τη 

Δ.Ο.Ε., διεγερτικών ουσιών στους αγώνες. Για το θέμα αυτό ισχύουν τα προβλεπόμενα από 

την Ελληνική Αθλητική Νομοθεσία. 

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : 

16. Σε περίπτωση που σύλλογος μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., πριν από την διεξαγωγή αγώνων, ή 

εκπρόσωπος συλλόγου κατά την διεξαγωγή αγώνων έχει τη γνώμη ότι παραβιάζεται με την 

τέλεση ή κατά την τέλεση των αγώνων, διάταξη νόμου, διάταξη του Καταστατικού ή και του 

Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., απόφαση των οργάνων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., διάταξη 

των κανονισμών του αθλήματος και γενικά ότι συμβαίνει γεγονός από το οποίο βλάπτεται, 

έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης.  

17. Σαν λόγοι ενστάσεων περιοριστικά αναφέρονται οι εξής: α) Παραβίαση Νόμου. β) 

Παράβαση Καταστατικής διάταξης. γ) Παράβαση Εσωτερικού Κανονισμού. δ) Παράβαση 

τεχνικών κανονισμών του αθλήματος. ε) Παράβαση αποφάσεων των οργάνων της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., στ) Παράβαση συμμετοχής αθλητών κατά την προκήρυξη των αγώνων. ζ) 

Έκδοση αποτελέσματος αντιθέτου προς την απόφαση των διαιτητών. η) Παράβαση 

Κανονισμών Διαιτησίας.  
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18. Η ένσταση μπορεί να έχει σαν αίτημα: α) Αποκλεισμό συλλόγου ή αθλητού από τους 

αγώνες. β) Ακύρωση αποτελέσματος αγώνος.  

20. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται έγγραφα και να συνοδεύεται από χρηματικό 

παράβολο που να καθορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη των αγώνων. Σε περίπτωση 

αποδοχής της ενστάσεως το παράβολο επιστρέφεται. Σε περίπτωση απορρίψεως της 

ενστάσεως το παράβολο θα είναι προς όφελος του ταμείου της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.  

21. Το έγγραφο της ενστάσεως πρέπει να είναι συντεταγμένο με ευπρέπεια, σαφήνεια και 

να έχει συγκεκριμένο αίτημα διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο.  

22. Εάν η ένσταση αφορά αντικανονική συμμετοχή συλλόγου στους αγώνες, ή σε δήλωση 

συμμετοχής αθλητού πριν τους αγώνες, ή εν πάσει περιπτώσει σε παράβαση γνωστή πριν 

το κλείσιμο των δηλώσεων συμμετοχής, υποβάλλεται το αργότερο δύο ημέρες μετά το 

πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποβάλλεται μέχρι του 

πέρατος της αθλητικής ημερίδας.  

23. Η ένσταση κατατίθεται επί αποδείξει, σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής αγώνων και 

θα εκδικάζεται από την Επιτροπή αγώνων, πριν μεν τους αγώνες, μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την τέλεση τους, κατόπιν προηγούμενης κλητεύσεως του ενιστάμενου, κατά την 

διάρκεια των αγώνων, πριν το πέρας των.  

24. Ένσταση που ασκείται κατά παράβαση της διαδικασίας του παρόντος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

25. Απαγορεύεται και συνιστά αντιαθλητική συμπεριφορά, η αποχώρηση ομάδας ή αθλητή 

συλλόγου από τους αγώνες λόγω διαμαρτυρίας, ιδίως δε ύστερα από απόρριψη 

ενστάσεως. Η αποχώρηση του Σωματείου μηδενίζει και την βαθμολογία του συλλόγου και 

των αθλητών του ατομικά, ασχέτως από την πειθαρχική δίωξη του. Η πειθαρχική δίωξη 

συλλόγου δεν σημαίνει και αναγκαστική δίωξη του εκπροσώπου του ή των αθλητών του.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και αθλημάτων ,δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν μόνο οι σύλλογοι μέλη της ομοσπονδίας , που έχουν λάβει την ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ από την Γ.Γ.Α. για το άθλημα που διεξάγεται το Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα καθώς επίσης έχουν εγγραφεί για το αντίστοιχο άθλημα στο Ειδικό 
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων που προβλέπεται από το Νόμο 4714/2020, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

2. Στα πανελλήνια διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού 

επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών 

αθλημάτων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή με την άδεια αυτής, επιτρέπεται 

να συμμετέχουν εκτός των Ελλήνων Πολιτών: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα 

στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης 

κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 

(Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) 

πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία.  

Τα πρόσωπα αυτά  εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την 

αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η 

Ομοσπονδία, με την επίδειξη αντίστοιχα: 

α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδειας διαμονής 

ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση 

άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 

4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή 

δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.). 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες μη εγκεκριμένους από 

την Ομοσπονδία. 

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν 

συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού 

Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για 

τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση 

καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, 

βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του 

προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από την Ομοσπονδία.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

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 Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής 

απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή 

από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του 

ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων 

παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει 

το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα 

κοινή υπουργική απόφαση. 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο 

Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή 

αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα 

παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος 

γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) 

ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής 

στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις 

ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. 

 

 


