
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 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ 

Αρ. Μητρώου Αθλητικής Αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-88 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ  

1.  Η Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. είναι μέρος της οργάνωσης και σύνθεσής 

της και προβλέπεται από το καταστατικό της.  

2. Σκοπός της Ε.Δ. είναι η οργάνωση των Διαιτητών του Ζίου-Ζίτσου. Η Ε.Δ. δεν έχει καμία 

οικονομική ή διοικητική αρμοδιότητα. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και σε καμία 

περίπτωση δεσμευτικός για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

3. Οι αγώνες του Ζίου-Ζίτσου διέπονται από τεχνικούς κανόνες οι οποίοι αναγράφονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο με τον διακριτκό τίτλο “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ”.  

4. Οι Διαιτητές είναι υπεύθυνοι για τους αγωνιστικούς χώρους πριν και κατά τη διάρκεια 

των αγώνων. Διαφυλάτουν την ασφάλεια των αθλητών και την ποιότητα των αγώνων του 

ΖίουΖίτσου τηρώντας αυστηρά τους Κανονισμούς Αγώνων.  

5. Η ολομέλεια των Διαιτητών ονομάζεται Σώμα Ελλήνων Δαιτητών Ζίου-Ζίτσου (Σ.Ε.Δ.Ζ-Ζ.) 

της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

6. Κάθε μέλος του Σ.Ε.Δ.Ζ-Ζ. είναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή Διαιτησίας και 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

7. Η Ε.Δ. είναι 3μελής επιτροπή Διαιτητών η οποία συνεργάζεται στενά με το Δ.Σ. της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. για την ανάπτυξη της Διαιτησίας του Ζίου-Ζίτσου.  

8. Η Ε.Δ. εκλέγεται από το Σ.Ε.Δ.Ζ-Ζ. με μυστική ψηφοφορία κάθε 2 χρόνια. Αποτελείται από 

τον  Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Όλα τα μέλη της Ε.Δ. θα πρέπει να είναι 

μη εν ενεργεία Διαιτητές και να κατέχουν τουλάχιστον τον βαθμό του Διαιτητή Α΄ 
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Κατηγορίας. Την τελική έγκριση για την Ε.Δ. δίνει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. με πλειοψηφία 

των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του  και μπορούν να παυθούν μόνο με 

απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών  του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Η 

αναλυτική περιγραφή της εκλογικής διαδικασίας, παρουσιάζεται στο παράρτημα Α΄ του 

παρόντος κανονισμού.  

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Η Επιτροπή Διαιτησίας, είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Για την εκπαίδευση νέων Διαιτητών.  

2. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων υπενθύμισης των κανόνων διαιτησίας καθώς και την 

ενημέρωσή και εκπαίδευσή τους στους νέους κανόνες όποτε αυτοί προκύψουν. 

 3. Την αξιολόγηση των υπαρχόντων Διαιτητών με σκοπό τη διατήρηση ή τη βελτίωση τους. 

4. Την απόρριψή τους, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη και εφόσον προηγηθεί συνεδρίαση 

με τουλάχιστον 4/5 απαρτία. Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση την παίρνει το Δ.Σ. 

της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

5. Για τη σύνταξη των γραπτών θεμάτων εξετάσεων διαιτησίας.  

6. Για τη διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων διαιτησίας.  

7. Για την απόδοση των διπλωμάτων στους νέους Διαιτητές, που περνάνε επιτυχώς τις 

εξετάσεις, σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ..  

8. Για τη σωστή λειτουργία των διαιτητών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων και των 

λοιπών αθλητικών συναντήσεων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

9. Για τη διευθέτηση και την επίλυση προβλημάτων, που αφορούν την εφαρμογή των 

κανονισμών διαιτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων Ζίου-Ζίτσου.  

10. Για τη σύνταξη αναφορών αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε Πρωταθλήματος, όλων των 

Διαιτητών που έλαβαν μέρος, καθώς και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την 

Διαιτησία (οργάνωση Πρωταθλήματος, αγωνιστικοί χώροι, Προπονητές κλπ).  

11. Για τη διατήρηση του αρχείου των Διαιτητών με το ιστορικό κάθε Διαιτητή ξεχωριστά – 

συμμετοχές σε πρωταθλήματα, σεμινάρια, συμπεριφορά, αξιολόγηση ικανοτήτων.  

12. Για τη μελέτη και αξιολόγηση προτάσεων, που προέρχονται από την Τεχνική Επιτροπή 

και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους κανόνες διαιτησίας.  
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Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: 

 1. Σύμφωνα με τις ανάγκες, η Ε.Δ., σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., διοργανώνει 

σεμινάρια διαιτησίας για αρχάριους και προχωρημένους. Το οργανοπρόγραμμα των 

σεμιναρίων διαιτησίας ανακοινώνεται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. μετά από πρόταση της 

Ε.Δ..  

2. Το οργανοπρόγραμμα των σεμιναρίων κοινοποιείται σε όλους τους Διαιτητές του Ζίου-

Ζίτσου, καθώς και στους Συλλόγους-μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

Σκοπός των σεμιναρίων είναι: α. Η εκπαίδευση νέων Διαιτητών. . β) Η υπενθύμιση των 

κανόνων διαιτησίας στους υπάρχοντες Διαιτητές και η αποσαφήνιση αμφιλεγόμενων και 

δύσκολων στην κρίση σημείων του αγώνα. γ. Η εκπαίδευση των Διαιτητών στους νέους 

Κανονισμούς Διαιτησίας, όποτε αυτοί προκύψουν.  

Τα σεμινάρια διαιτησίας περιέχουν δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. α. Στο 

θεωρητικό μέρος αναλύονται οι κανόνες Διαιτησίας σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί 

και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου (JJIF), της οποίας η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. είναι πλήρες 

μέλος. Η Ε.Δ. υποχρεούται να εκδώσει και να μοιράσει σε όλους τους Διαιτητές βιβλίο με 

τους κανονισμούς και τον τρόπο διεξαγωγής των Αγωνισμάτων. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει 

να ανανεώνεται, όποτε προκύπτουν νέοι κανόνες. β. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει 

διαιτησία στην πράξη και σχολιασμό των διαφόρων φάσεων, των βαθμών και των ποινών 

που δίνονται ανά περίπτωση.  

3. Όταν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, προβλέπεται η προβολή οπτικοακουσιτκών μέσων 

με χαρακτηριστικές φάσεις από αγώνες, όπου γίνεται σχολιασμός, καθώς και η απόδοση 

πόντων και ποινών από τους υποψήφιους διαιτητές.  

4. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε σεμινάριο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. μετά 

από πρόταση της Ε.Δ..  

Δ. ΕΠΙΠΕΔΑ – ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ: 

 Οι διαιτητές Ζίου-Ζίτσου της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., ανάλογα με τις ικανότητές και την εμπειρία τους, 

διακρίνονται σε τρεις (3) βαθμούς: Α΄, Β΄ και Γ΄.  

1. Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και 

τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις (Τοπικά, Ενωσιακά, Διασυλλογικά 

ή Πανελλήνια Πρωταθλήματα), με την ιδιότητα του Κεντρικού, Περιφερειακού ή Διαιτητή 
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Γραμματείας. β. Εφόσον προταθούν από την Ε.Δ. και πάρουν την τελική έγκριση από το Δ.Σ. 

της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια διαιτητών της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF) και να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν 

δίπλωμα διαιτησίας της JJIF (είναι απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας).  

2. Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και 

τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις (Τοπικά, Ενωσιακά, Διασυλλογικά 

ή Πανελλήνια Πρωταθλήματα), με την ιδιότητα του Κεντρικού, Περιφερειακού ή Διαιτητή 

Γραμματείας. β. Δεν επιτρέπεται να διαιτητεύουν σαν Κεντρικοί Διαιτητές σε τελικούς 

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (μπορούν να είναι μόνο Περιφερειακοί Διαιτητές ή 

Διαιτητές Γραμματείας). γ. Εφόσον προταθούν από την Ε.Δ. και πάρουν την τελική έγκριση 

από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια 

διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF), αλλά δεν μπορούν να δώσουν 

εξετάσεις για διεθνές δίπλωμα διαιτησίας.  

3. Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και 

τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις, Τοπικές, Ενωσιακές ή 

Διασυλλογικές πλην Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, με την ιδιότητα του Περιφερειακού 

Διαιτητή ή Διαιτητή Γραμματείας. β. Σε περιπτώσεις, όπου ένας Διαιτητής Γ΄ Κατηγορίας 

επιδείξει εξαιρετική απόδοση και εφόσον επέλθει συμφωνία μεταξύ των τριών (3) 

υπευθύνων του Πρωταθλήματος (εκπρόσωπο Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. Τεχνικό υπεύθυνο και υπεύθυνο 

Διαιτησίας), δύναται να επιτραπεί στον συγκεκριμένο Διαιτητή να διαιτητεύσει ως 

Κεντρικός Διαιτητής, πλην των τελικών αγώνων.  γ. Οι Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ως Διαιτητές Γραμματείας, εφόσον η 

βαθμολογία τους στη προηγούμενη διοργάνωση που έλαβαν μέρος ως Διαιτητές δεν ήταν 

κάτω του επτά (7).  

Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: 

 1. Διαιτητές στο Ζίου-Ζίτσου έχουν δικαίωμα να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι 

ομογενείς , αλλά και όσοι αλλοδαποί (ανεξαρτήτως προέλευσης) διαθέτουν νόμιμη άδεια 

διαμονής στη Χώρα . 

α. Αλλοδαποί Διαιτητές του Ζίου-Ζίτσου, που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα θα πρέπει να ανήκουν σε αλλοδαπή Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου (JJIF). β. Οι αλλοδαποί Διαιτητές για να λάβουν μέρος 

σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ. θα πρέπει να λαμβάνουν προσωπική 
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πρόσκληση από την Ε.Δ., η οποία θα έχει εγκαίρως ενημερώσει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. και 

θα έχει τη συγκατάθεσή του.  

2. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Προπονητή Ζίου-Ζίτσου σε 

οποιονδήποτε Σύλλογο-μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

3. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επίσημους αγώνες Ζίου-Ζίτσου ως 

Αθλητής. Εξαιρούνται οι Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας οι οποίοι διαιτητεύουν μόνο σε Τοπικά, 

Διασυλλογικά και Ενωσιακά Πρωταθλήματα. Οι Αθλητές που είναι πιστοποιημένοι 

Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας δεν μπορούν να διαιτητεύουν αγώνα της κατηγορίας βάρους που 

λαμβάνουν οι ίδιοι μέρος. 

 4. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση των βασικών σημείων εκπαίδευσης και 

τεχνικών του Ζίου-Ζίτσου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, που έχει εκδώσει η 

Τεχνική Επιτροπή της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

5. Οι πρακτικές εξετάσεις για όλες τις κατηγορίες των Διαιτητών λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια των Πρωταθλημάτων ανάλογα με τον βαθμό για τον οποίο οι υποψήφιοι 

εξετάζονται. α. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας εξετάζονται σε Τοπική, Διασυλλογική 

ή Ενωσιακή Διοργάνωση. β. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας εξετάζονται εξετάζονται 

σε Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση ή/και σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. γ. Οι 

υποψήφιοι Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας εξετάζονται εξετάζονται μόνο σε Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα.  

6. Ένας υποψήφιος για τον βαθμό του Διαιτητή Γ΄ Κατηγορίας θα πρέπει: α) Να έχει 

συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. β) Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Μπλε 

Ζώνης στο Ζίου-Ζίτσου. γ) Να είναι πιστοποιημένος Γραμματέας και να κατέχει τον βαθμό 

του Εθνικού Γραμματέα. δ) Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα 

σεμινάριο Διαιτησίας σε Τοπικό, Διασυλλογικό, Ενωσιακό ή Πανελλαδικό επίπεδο. ε) Να 

περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις σε ένα Τοπικό ή Διασυλλογικό ή Ενωσιακό 

Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα πρωταθλήματα 

μέσα σε μία χρονιά, ο υποψήφιος βαθμολογείται με τον μέσο όρο όλων των βαθμολογιών. 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο 

βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Ζίου-Ζίτσου Γ΄ Κατηγορίας. Κατόπιν τούτου, το όνομά του 

εισάγεται στην επίσημη λίστα των Διαιτητών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. και εφόσον επιθυμεί, μπορεί 

να ακολουθήσει εξελικτική πορεία, όπως αυτή φαίνεται παρακάτω.  
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7. Ένας υποψήφιος για τον βαθμό του Διαιτητή Β΄ Κατηγορίας θα πρέπει: α) Να έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. β) Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Καφέ 

Ζώνης στο Ζίου-Ζίτσου. γ) Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Γ΄ Κατηγορίας σε 

δύο Τοπικά, Ενωσιακά ή Διασυλλογικά Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος. δ) Να είναι για δύο 

συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Γραμματείας σε δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα, ένα ανά 

έτος.  

ε) Να συμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο σεμινάρια διαιτησίας ετησίως, ένα πριν 

από Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση και ένα πριν από Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα (εξαιρούνται τα έτη που κάποιο από τα σεμινάρια δεν διοργανώθηκε για 

οποιονδήποτε λόγο). στ) Να περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας του 

σεμιναρίου, που θα προηγηθεί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. ζ) Να περάσει με 

επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί την 

επομένη των θεωρητικών εξετάσεων. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται 

στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Ζίου-Ζίτσου Β΄ 

Κατηγορίας.  

8. Για το βαθμό του Διαιτητή Α’ Κατηγορίας θα πρέπει: α) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος 

της ηλικίας του. β) Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Μαύρης Ζώνης 1-Dan στο Ζίου-

Ζίτσου. γ) Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Β΄ Κατηγορίας σε δύο Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος. δ) Να συμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον ένα 

σεμινάριο διαιτησίας, που θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος. ε) Να περάσει με επιτυχία τις προφορικές εξετάσεις μετά το τέλος του 

σεμιναρίου, που θα προηγηθεί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (εξαιρούνται τα έτη που 

κάποιο από τα σεμινάρια δεν διοργανώθηκε για οποιονδήποτε λόγο). . στ) Να περάσει με 

επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί την 

επομένη των προφορικών εξετάσεων. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται 

στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Ζίου Ζίτσου Α΄ 

Κατηγορίας  

ΣΤ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : 

1. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας δεν δίνουν θεωρητικές εξετάσεις.  

2. Οι υποψήφιοι Διατητές Β΄ Κατηγορίας δίνουν γραπτές εξετάσεις θεωρίας.  

3. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας δίνουν προφορικές εξετάσεις θεωρίας.  
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4. Τις ερωτήσεις συντάσσει η Ε.Δ. κατόπιν εντολής του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. Το περιεχόμενο 

των ερωτήσεων είναι αποκλειστική ευθύνη της Ε.Δ. και θα πρέπει να συνάδει με την 

φιλοσοφία των θεωρητικών εξετάσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου.  

5. Οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων θα πρέπει να είναι από 40 έως 50. Οι ερωτήσεις 

των προφορικών εξετάσεων θα πρέπει να είναι από 50 έως 60.  

6. Ο χρόνος των γραπτών εξετάσεων είναι 90 λεπτά. Ο χρόνος των προφορικών εξετάσεων 

είναι 30 δευτερόλεπτα ανά ερώτηση συμπεριλαμβανομένης και της εκφώνησης. Στην 

περίπτωση που ο εξεταζόμενος ξεπεράσει τον χρόνο των 30 δευτερολέπτων τότε η ερώτηση 

θεωρείται άκυρη ακόμα και αν δώσει τη σωστή απάντηση.  

7. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να καλύπτουν και τα δύο Αγωνίσματα του Ζίου-Ζίτσου, το 

Αγωνιστικό Σύστημα (Fighting System) και το Σύστημα Τεχνικών Αυτοάμυνας (Duo System).  

8. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στο 

80% των ερωτήσεων.  

9. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον 

στο 90% των ερωτήσεων.  

Ζ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

 1. Οι υποψήφιοι Διαιτητές όλων των Κατηγοριών δίνουν πρακτικές εξετάσεις κατά τη 

διάρκεια των αγώνων ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο ο καθένας είναι υποψήφιος.  

2. Οι υποψήφιοι Γ΄ Κατηγορίας δίνουν πρακτικές εξετάσεις σε Τοπική, Διασυλλογική ή 

Ενωσιακή Διοργάνωση την επόμενη του σεμινάριου Διαιτησίας που παρακολούθησαν.  

3. Οι υποψήφιοι Β΄ και Α΄ Κατηγορίας δίνουν πρακτικές εξετάσεις μόνο σε Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα την επομένη του σεμινάριου Διαιτησίας, που παρακολούθησαν. Δικαίωμα 

συμμετοχής στις πρακτικές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι πέρασαν με επιτυχία τις θεωρητικές. 

 4. Όλοι οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF).  

5. Η βάση της βαθμολογίας για τους υποψηφίους Γ΄ και Β΄ Κατηγορίας είναι το 7.  

6. Η βάση της βαθμολογίας για τους υποψηφίους Α΄ Κατηγορίας είναι το 8.  
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Η. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ: 

 1. Ο αριθμός των Διαιτητών σε κάθε πρωτάθλημα πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό 

των αγωνιστικών χώρων που υπάρχουν. Για κάθε αγωνιστικό χώρο απαιτούνται 4 Διαιτητές 

για το Αγωνιστικό Σύστημα (Fighting System) και 6 για το Σύστημα Τεχνικών Αυτοάμυνας 

(Duo System). Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, σε κάθε αγωνιστικό χώρο θα υπάρχει επιπλέον 

ένας ή και περισσότεροι Διαιτητές ώστε να βοηθούν κυκλικά στη ροή των αγώνων.  

2. Σε κάθε αγωνιστικό χώρο ορίζεται ένας υπεύθυνος Διαιτητής. Τα καθήκοντά του είναι: α. 

Να καθορίζει τη ροή των Διαιτητών στον συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ποιοι 

διαιτητές θα διαιτητεύουν σε κάθε αγώνα, έτσι ώστε όλοι οι Διαιτητές να περνάνε από όλες 

τις θέσεις κυκλικά. β. Να ελέγχει και να βοηθάει τη Γραμματεία του αγωνιστικού χώρου, 

ώστε να υπάρχει καλή ροή, χωρίς μεγάλες παύσεις ενδιάμεσα στους αγώνες. γ. Να βοηθάει 

στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Κανονισμών Αγώνων. 

Αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας, θα πρέπει να συμβουλευτεί των υπεύθυνο 

Διαιτητή της Διοργάνωσης. δ. Να προσέχει, ώστε να ακολουθούνται οι κανόνες σχετικά με 

το ποιοι διαιτητές μπορούν να διαιτητεύσουν στους τελικούς, ανάλογα με το βαθμό τους.  

3. Οι Διαιτητές συνεργάζονται με τη Γραμματεία του εκάστοτε αγωνιστικού χώρου, η οποία 

αποτελείται από άτομα εγκεκριμένα και εκπαιδευμένα από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

4. Τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκάστοτε διοργάνωσης (Τοπική, Ενωσιακή, 

Διασυλλογική ή Πανελλήνια) έχει η Ε.Δ., σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγώνων (Ε.Α.), 

όπως αυτό προκύπτει από τους Κανονισμούς Αγώνων.  

5. Η Ε.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Α., εξετάζει τυχόν γραπτές ενστάσεις που γίνονται κατά τη 

διάρκεια των διοργανώσεων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από 5μελή ομάδα την οποία 

αποτελούν: 1 μέλος του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., 2 μέλη της Ε.Δ (σε περίπτωση που δεν 

παρίστανται μέλη της Ε.Δ. μπορούν να συμμετέχουν Εθνικοί Διαιτητές Α’ Κατηγορίας) και 2 

μέλη της Ε.Α. Τα μέλη της ομάδας αναλύουν τα δεδομένα και αποφασίζουν πλειοψηφικά 

για την αποδοχή ή μη της ένστασης. 

 Θ. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 1. Ένδυση Διαιτητών: 

 α. Οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τη προβλεπόμενη στολή. Η στολή θα 

πρέπει να είναι καθαρή, σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και σκισίματα.  
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β. Οι Εθνικοί Διαιτητές, ανεξαρτήτου φύλλου, θα πρέπει να φορούν γκρι παντελόνι, λευκό 

πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε σακάκι. Οι γυναίκες διαιτητές μπορούν εναλλακτικά να 

φορούν εγκεκριμένο μπλε μαντήλι αντί γραβάτας. Δεν επιτρέπεται να φέρουν κανενός 

είδους διακριτικό πλην των εγκεκριμένων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..  

γ. Σε περίπτωση που η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. χορηγήσει κάποια από τα παραπάνω οι Διαιτητές θα 

πρέπει να το φέρουν υποχρεωτικά.  

δ. Οι Διεθνείς Διαιτητές έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη γραβάτα και τα διακριτικά της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF).  

ε. Όλοι οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά υποδήματα, που θα 

χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διαιτησίας στους αγωνιστικούς χώρους. Τα 

υποδήματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται μετά την αποχώρηση από τον 

αγωνιστικό χώρο για κανένα λόγο. Απογορεύεται ρητά η χρήση άλλων υποδημάτων.  

στ. Σε περίπτωση που κάποιος Διαιτητής δεν φέρει την προβλεπόμενη στολή ή η στολή του 

δεν είναι σε καλή κατάσταση (λερωμένη, σκισμένη κλπ.), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος 

στους αγωνιστικούς χώρους.  

2. Βαθμολόγηση Διαιτητών: 

 α. Όλοι οι Διαιτητές ανεξαρτήτου βαθμού, βαθμολογούνται κατά τη διάρκεια των 

πρωταθλημάτων. Η Ε.Δ. σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ορίζει έναν ή 

περισσότερους βαθμολογητές για το εκάστοτε πρωτάθλημα. Βαθμολογητές μπορούν να 

είναι μέλη της Ε.Δ. ή Διεθνείς Διαιτητές. β. Η βαθμολόγηση γίνεται στα πρότυπα της 

βαθμολόγησης των Διεθνών Διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJF). γ. Η 

βάση για τους Διαιτητές Γ΄ και Β΄ Κατηγορίας είναι το 7 ενώ για τους Α΄ Κατηγορίας είναι το 

8. δ. Σε περίπτωση που ένας Διαιτητής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο της βάσης για 2 

συνεχή έτη τότε υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό. ε. Για να επιστρέψει στον πρότερο βαθμό 

θα πρέπει να παρακολουθήσει από την αρχή όλο τον κύκλο των σεμιναρίων ανάλογα με τον 

βαθμό που ήταν πριν τον υποβιβασμό. στ. Από την βαθμολόγηση εξαιρούνται οι Διεθνείς 

Διαιτητές, εφόσον είναι ενεργοί Διαιτητές στον διεθνή χώρο και διατηρούν τον βαθμό τους.  

3. Συμπεριφορά Διαιτητών: 

 α. Οι Διαιτητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια εντός και εκτός των αγωνιστικών 

χώρων. β. Δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους Προπονητές, τους Αθλητές ή 
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τους θεατές. γ. Σε περίπτωση που παρενοχλούνται από οποιονδήποτε Προπονητή ή 

Αθλητή, θα πρέπει, ύστερα από συννενόηση με τον υπεύθυνο διαιτησίας της διοργάνωσης, 

να προβαίνουν στα δέοντα, όπως αυτά αναγράφονται στους Κανονισμούς Αγώνων. δ. 

Απαγορεύεται ρητά η καθοδήγηση Αθλητών εν ώρα αγώνων από Διαιτητή, ακόμα και στην 

περίπτωση που ο Διαιτητής βρίσκεται σε διάλειμμα. ε. Σε περίπτωση που ένας Διαιτητής 

συμπεριφέρεται απρεπώς προς τους Προπονητές, τους Αθλητές ή το κοινό θα του γίνεται 

σύσταση από τον υπεύθυνο Διαιτησίας της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που ο Διαιτητής 

συνεχίσει την απρεπή συμπεριφορά θα απομακρύνεται από την διοργάνωση και θα του 

επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 9.5.α.  

4. Ανενεργία : 

α. Στην περίπτωση που ένας διαιτητής παραμείνει ανενεργός για περισσότερο από δύο 

χρόνια (δεν παρακολουθήσει σεμινάρια διαιτησίας ή δεν λάβει μέρος στους αγώνες ως 

Διαιτητής), τότε υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό. β. Για να επιστρέψει στον πρότερο βαθμό 

θα πρέπει να παρακολουθήσει από την αρχή όλο τον κύκλο των σεμιναρίων ανάλογα με τον 

βαθμό που ήταν πριν τον υποβιβασμό. γ. Αν ένας Διαιτητής επιθυμεί να ασχοληθεί 

επαγγελματικά με την προπονητική, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Δ.Σ. της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. με κοινοποίηση στην Ε.Δ.. Εφόσον λάβει την έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-

Ζ., τότε η Ε.Δ. τον θέτει σε αργία χωρίς όμως να του αφαιρέσει τον βαθμό του Διαιτητή που 

είχε μέχρι εκείνη την στιγμή. Μπορεί να λαμβάνει μέρος στα σενιμάρια ανανέωσης της 

άδειας Διαιτητή, για να διατηρήσει τον βαθμό αλλά δεν επιτρέπεται να δώσει εξετάσεις για 

να ανέβει κατηγορία. Αν δεν λάβει μέρος στα σεμινάρια ανανέωσης της άδειας Διαιτητή, 

τότε μετά το πέρας δύο ετών υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό, όπως αυτό φαίνεται στην 

παράγραφο 8.4.α.  

5. Ποινές: 

 α. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε έναν Διαιτητή ποικίλουν ανάλογα τη 

σοβαρότητα του παραπτώματος. Από προφορική ή γραπτή επίπληξη μέχρι την αργία ή και 

την αποπομπή του από μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. β. Η Ε.Δ. συνεδριάζει και προτείνει προς το 

Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. την ανάλογη ποινή. Την τελική απόφαση και την επιβολή ή όχι της 

ποινής την λαμβάνει αποκλειστικά το Δ.Σ..  

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ-ΑΓΩΝΩΝ: 



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 

 

 1. Οι Γραμματείες υπάγονται αποκλειστικά στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 2. Διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: τους Τοπικούς Γραμματείς και τους Εθνικούς Γραμματείς. 3. Η Ε.Δ. κατόπιν 

εντολής του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων Γραμματέων, 

καθώς και την επιμόρφωση των παλαιών στους νέους κανονισμούς, όποτε αυτοί 

προκύψουν. 4. Κανένας υποψήφιος Γραμματέας δεν μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του 

Προπονητή ΖίουΖίτσου. 5. Οι υποψήφιοι για τον βαθμό του Τοπικού Γραμματέα θα πρέπει: 

α. Να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια Γραμματείας μέσα σε δύο έτη, ένα ανά έτος β. Να 

λάβουν μέρος σε δύο Τοπικές, Διασυλλογικές ή Ενωσιακές Διοργανώσεις, μία ανά έτος. 6. 

Κατόπιν τούτου η Ε.Δ. προτείνει στο Δ.Σ. την απονομή ή όχι του βαθμού του Τοπικού 

Γραμματέα σε κάθε υποψήφιο. 7. Οι υποψήφιοι για τον βαθμό του Εθνικού Γραμματέα θα 

πρέπει: α. Να είναι πιστοποιημένοι Τοπικοί Γραμματείς. β. Να προταθούν από την Ε.Δ. για 

τον βαθμό του Εθνικού Γραμματέα σύμφωνα με την απόδοσή τους στα Τοπικές, 

Διασυλλογικές και Ενωσιακές Διοργανώσεις. γ. Να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο 

Γραμματείας σε εθνικό επίπεδο πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. δ. Να βαθμολογηθούν με 

τουλάχιστον 8 στις θεωρητικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά το σεμινάριο. ε. 

Να κριθούν ικανοί από τον βαθμολογητή Διαιτητή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος την 

επόμενη μέρα. 8. Κατόπιν τούτου η Ε.Δ. προτείνει στο Δ.Σ. την απονομή ή όχι του βαθμού 

του Εθνικού Γραμματέα σε κάθε υποψήφιο.  

ΙΑ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

 Για έκτακτες περιπτώσεις ή για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα 

Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., η Ε.Δ. συνεδριάζει και προτείνει την απόφασή της 

στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. Την τελική απόφαση την έχει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 


