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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 

Αρ. μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΙ 8/5/2022 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΙ 

ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, 

ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ, 

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

Σε όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως ηλικίας καΙ βαθμού kyu επιτρέπονται τα εξής λακτίσματα και γροθιές 

Mayashi geri Gedan - Chudan - Jodan (κυκλική κλωτσιά) 

Mae Geri Chudan (μπροστινή ευθεία) 

Ushi oroshi kakato - Soto ososhi kakato (με τη φτέρνα κατερχόμενα) 

Hiza geri Gedan - Chudan (γονατιά) 

Ushi mawashi haisoku Jodan (με το κουντεπιέ ανάποδα στο κεφάλι) 

Yoko geri Chudan (πλαϊνό λάκτισμα) 

Ushiro geri Chudan (γυριστό ευθεία) 

Ushiro mawashi geri Gedan - Chudan - Jodan (γυριστό κυκλικό) 

Κανονισμοί Πρωταθλήματος: ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΙ 

08:30- 09:30. 

09:30. 

Ζύγιση - Γιατρός: 

Έναρξη πρωταθλήματος: 

 

8/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής πρωταθλήματος: 

Τόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος: 

Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΖΙΟΥ  



Keke geri Jodan (αγκιστρωτό με τη φτέρνα) 

Tobi mae geri Chudan (ψαλιδάκι ευθεία) 

Tobi mawashi geri Chudan - Jodan (ψαλιδάκι πλάγιο) 

Tobi ushiro geri Chudan (εναέριο γυριστό ευθεία) 

Tobi ushiro mawashi geri kakato Gedan - Chudan - Jodan (εναέριο γυριστό κυκλικό) 

 

Όλες οι γροθιές επιτρέπονται στο σώμα, κάτω από τον λαιμό και πάνω από τη ζώνη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η τεχνική Kaiten geri (ρολάρισμα - κολοτούμπα) επιτρέπεται μόνο στις κατηγορίες άνω των 18. 

Απαγορεύονται 

Τα χτυπήματα με χέρια και πόδια στα γεννητικά όργανα, με τα χέρια στο πρόσωπο, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τη 

σπονδυλική στήλη του αντιπάλου, τα χτυπήματα όταν ο αντίπαλος είναι στο έδαφος. 

Τα πιασίματα και τα σπρωξίματα. 

Η ανυπακοή στις υποδείξεις και τις εντολές του διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Οι πανηγυρισμοί και οι χειρονομίες καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του αθλητή στον αγώνα σε αυτή τη περίπτωση το 

σώμα διαιτησίας έχει δικαίωμα αποβολής του αθλητή. 

 
Κατηγορίες Kumite Ανδρών - Γυναικών (Άνω των 18 κατά την ημερομηνία του πρωταθλήματος) 
 

 Κατηγορίες (κιλά)  Κατηγορίες (κιλά) 

Ανδρών -65 -70 -80 -85 -90 +90 ΓυναΙκών -55 -60 -65 +65 

 

Διάρκεια Αγώνων 

Προκριματικός  γύρος 120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > Ζύγιση > 120 Δεύτερα 

Δεύτερος γύρος                120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > Ζύγιση > 120 Δεύτερα 

Ημιτελικοί και Τελικοί    120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > Ζύγιση > 120 Δεύτερα  

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 2 κιλά. 

 

Κατηγορίες Kumite Ανδρών - Γυναικών Άνω των 35 

 

Ανδρών Βάρος (κιλά) Γυναικών Βάρος (κιλά) 

35-39 ετών -80 +80 +35 -65 +65 

+40 ετών -85 +85   

 
Διάρκεια Αγώνων 

Προκριματικός  γύρος    90 Δεύτερα > 90 Δεύτερα > Ζύγιση > 90 Δεύτερα 

Ημιτελικοί και Τελικοί 90 Δεύτερα > 90 Δεύτερα > Ζύγιση > 90 Δεύτερα 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 2 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

5 κιλών. 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 5 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

10 κιλών ή και περισσοτέρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Kumite Πανπαίδων - Πανκορασίδων - Παίδων - Κορασίδων - Εφήβων 
 

ΗλΙκία Βάρος (κΙλά) ΗλΙκία (κΙλά) Βάρος (κΙλά) 

Πανπαίδων (Κ8) -25 -30 -35 +35 Πανκορασίδων (Κ8) -30 -35 +40 

Πανπαίδων (Κ10) -25 -30 -35 +35 Πανκορασίδων (Κ10) -30 -35 +40 

Παίδων (Κ12) -30 -35 -40 -50 +50 Κορασίδων (Κ12) -35 -40 +40 

Εφήβων (Κ14) -40 -45 -50 -60 +60 Εφήβων (Κ14) -40 -45 -50 +50 

Εφήβων (Κ160 -50 -55 -60 -70 +70 Εφήβων (Κ16) -45 -50 -55 +55 

Εφήβων (Κ18) -60 -65 -70 -80 +80 Εφήβων (Κ18) -55 -60 +60 

 

Διάρκεια Αγώνων 

Προκριματικός  γύρος    90 Δεύτερα > 90 Δεύτερα > Ζύγιση > 90 Δεύτερα 

Ημιτελικοί και Τελικοί 90 Δεύτερα > 90 Δεύτερα > Ζύγιση > 90 Δεύτερα 

 

 

Για τις κατηγορίες Κ16 καΙ Κ18 

Προκριματικός γύρος  120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > Ζύγιση > 120 Δεύτερα 

Ημιτελικοί και Τελικοί 120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > Ζύγιση > 120 Δεύτερα 

 

 
ΖΥΓΙΣΗ 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 2 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

5 κιλά. 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 5 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

10 κιλών ή και περισσοτέρων. 

 

Εξοπλισμός Προστασίας Αθλητών 

Κάτω των 14 ετών Επικαλαμίδες, Γάντια, Κράνος με προστατευτική γρίλια, Σπασουάρ, Θώρακας 

Κάτω των 18 ετών Επικαλαμίδες, Γάντια, Κράνος με προστατευτική γρίλια, Σπασουάρ, Προστατευτικό στήθους για τις 

γυναίκες 

18+                  Επικαλαμίδες, Προστατευτικό στήθους για τις γυναίκες, Σπασουάρ, Ανοιχτό κράνος 

 

 
Απαιτούμενα έγγραφα 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν με τη χρήση των κωδικών των συλλόγων στην αγωνιστική πλατφόρμα της 

ομοσπονδίας που λειτουργεί στην SPORTDATA το αργότερο μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 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. 

 

 

 

 

 

1. Κάρτα υγείας αθλητού 

2. Δελτίο αθλητού 



Η συμμετοχή στους αγώνες KATA είναι 20 ευρώ ανά αθλητή/αθλήτρια. 

Η συμμετοχή στους αγώνες KUMITE είναι 20 ευρώ ανά αθλητή/αθλήτρια 

Η συμμετοχή στους αγώνες KATA και KUMITE είναι 25 ευρώ ανά αθλητή/αθλήτρια 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 6979206069, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 6977785773, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ 6975322417 

Εάν ένας αθλητής έχει δηλωθεί λάθος κιλά θα υπάρχει αποκλεισμός. Υπάρχει ανοχή σε διαφορά 0,5 κιλού. 

Εάν μία κατηγορία έχει λιγότερες από 8 συμμετοχές υπάρχει η πιθανότητα να ακυρωθεί ή να συμπτυχθεί με μία 

άλλη. 

 

 

Κατηγορίες ηλικίας για τους αγώνες KATA 
 

Επίπεδο 1ος γύρος 2ος γύρος Τελικοί 

10- 9- 8 kyu Επιλογή από: Taikyoku sono ichi, ni, san Το κατά που δεν έγινε στον 

προηγούμενο γύρο 

7- 6- 5 kyu Επιλογή από: Pinan sono ichi, ni, san Το κατά που δεν έγινε στον 

προηγούμενο γύρο 

4- 3- 2 kyu Επιλογή από: Pinan sono si, go, Gekisai Sho, 

Gekisai Dai 

Το κατά που δεν έγινε στον 

προηγούμενο γύρο 

1 kyu- DAN Tsuki no kata, Saiha Yantsu Το κατά που δεν έγινε στον 

προηγούμενο γύρο 

 
 

Κατηγορίες kumite αρχάριων αθλητών (NOVICE) 

Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν αθλητές που δεν έχουν εμπειρία, και οι αθλητές που παίρνουν μέρος αγωνίζονται 

μόνο σε έναν αγώνα. Τα ζευγάρια σχηματίζονται μετά από συνεννόηση των προπονητών και της διοργανώτριας αρχής. 

Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν όλο τον εξοπλισμό προστασίας. Η κατηγορία αυτή 

δημιουργείται για να μπορέσουν οι αρχάριοι αθλητές να αποκτήσουν αγωνιστική εμπειρία, όποτε μπορεί να 

παρατηρηθεί και διαφορά ανάμεσα στους αθλητές πάντα όμως με τη σύμφωνή γνώμη της διοργανώτριας αρχής και των 

προπονητών. 

Ακόμα σε αυτή την κατηγορία μπορούν να πάρουν μέρος έμπειροι αθλητές που όμως ήταν εκτός αγωνισμάτων και 

προπονήσεων για αρκετό καιρό, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη της διοργανώτριας αρχής και των προπονητών. 

Ο αθλητής ο οποίος έχεΙ συμμετάσχεΙ σε έως 3 τουρνουά, μπορεί να λάβεΙ μέρος στην κατηγορία NOVICE. 

 

Κατηγορίες NOVICE Kumite Πανπαίδων- Παίδων- Κορασίδων- Εφήβων 
 

ΗλΙκία Βάρος (κΙλά) ΗλΙκία (κΙλά) Βάρος (κΙλά) 

Πανπαίδων (Κ8) -25 -30 -35 +35 Πανκορασίδων (Κ8) -30 -35 +40 

Πανπαίδων (Κ10) -25 -30 -35 +35 Πανκορασίδων (Κ10) -30 -35 +40 

Παίδων (Κ12) -30 -35 -40 -50 +50 Κορασίδων (Κ12) -35 -40 +40 

Εφήβων (Κ14) -40 -45 -50 -60 +60 Εφήβων (Κ14) -40 -45 -50 +50 

Εφήβων (Κ16) -50 -55 -60 -70 +70 Εφήβων (Κ16) -45 -50 -55 +55 

Εφήβων (Κ18) -60 -65 -70 -80 +80 Εφήβων (Κ18) -55 -60 +60 



Διάρκεια αγώνων 

90 Δεύτερα > 90 Δεύτερα > Ζύγιση > 90 Δεύτερα 

Για τις κατηγορίες Κ16 καΙ Κ18 

120 Δεύτερα > 120 Δεύτερα > Ζύγιση > 120 Δεύτερα 

 

ΖΥΓΙΣΗ 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 2 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

5 κιλών. 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 5 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

10 κιλών ή και περισσοτέρων. 

 

Κατηγορίες NOVICE Kumite Ανδρών - Γυναικών (άνω των 18 κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

πρωταθλήματος) 

 

 Κατηγορίες (κΙλά)  Κατηγορίες (κΙλά) 

Ανδρών -65 -70 -75 -80 -85 -90 
+90 

ΓυναΙκών -55 -60 -65 +65 

 

Διάρκεια αγώνων 

120 Δεύτερα> 120 Δεύτερα> 120 Δεύτερα> Ζύγιση> 120 Δεύτερα 

 
ΖΥΓΙΣΗ 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 2 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

5 κιλών. 

Για να βγει αποτέλεσμα από τη ζύγιση θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πάνω από 5 κιλά για τις κατηγορίες με απόκλιση 

10 κιλών ή και περισσοτέρων. 

 

Εξοπλισμός προστασίας Αθλητών Κατηγορίες NOVICE 

Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στη κατηγορία NOVICE υποχρεωτικά θα φέρουν γάντια, επικαλαμίδες, κράνος 

με γρίλια, θώρακα, σπασουάρ. 


