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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08/01/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  01/23  
ΠΡΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 2023 

 

Ο.Α.Κ.Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  (Αίθουσα «Γ. Κασιμάτης»)  
20, 21 & 22 Ιανουαρίου 2023 (Α Μέρος) 
27, 28 & 29 Ιανουαρίου 2023 (Β Μέρος) 

 
 

Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Πρωταθλήματος  
Κατά  τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  Ζίου Ζίτσου 2023 
Α’ & Β’ Μέρος, θα ισχύσουν τα εξής:   
 

 Οι αθλητές θα εισέρχονται στο γήπεδο μια (1) ώρα πριν την έναρξη της 
κατηγορίας, με βάση το χρονοδιάγραμμα αγώνων που θα έχει ανακοινωθεί και θα 
αποχωρούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων τους.  

 Στο χώρο αναμονής αθλητών θα βρίσκονται μόνο εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να 
ξεκινήσει η κατηγορία τους. Με ευθύνη των προπονητών και των βοηθών 
προπονητών των Συλλόγων, οι αθλητές θα εισέρχονται στο γήπεδο κατά την 
εμφάνιση του αγώνα τους στην οθόνη και θα αποχωρούν από το γήπεδο αμέσως 
μετά τη λήξη του αγώνα.  

 Εντός της κεντρικής σάλας επιτρέπεται η παρουσία των αθλητών που αγωνίζονται 
και ενός προπονητή ή βοηθού (θα έχουν δηλωθεί επίσημα στο σύστημα).  

 Οι απονομές θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατηγορίας.   

 Οι αγώνες θα προβληθούν μέσω LIVE STREAMING, μέσα από το κανάλι στο 
YouTube Ε.Φ.Ε.Ο. ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ HELLENIC JU JITSU FEDERATION. Η Ομοσπονδία  
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα για να παρακολουθήσουν το πρωτάθλημα όλοι.  
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Registration – συμμετοχή Συλλόγων 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής – εγγραφής (registration) των Συλλόγων,  
στο Α’ και Β’ Μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα γίνει στην κεντρική γραμματεία, 
πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ως εξής:  

Παρασκευή απόγευμα: 16.00 – 18.00 
Σάββατο πρωί: 08.00 – 09.00 

 
Ο υπεύθυνος του Συλλόγου θα παραλαμβάνει τις κάρτες διαπίστευσης, με τις οποίες οι 
αθλητές-τριες θα προσέρχονται στη ζύγιση.    
 
 
 

Ζύγιση 
 Παρασκευή απόγευμα  

16.00 - 18.00 

 Σάββατο πρωί  
07.45 – 08.45 (για τους αθλητές που αγωνίζονται έως 13.00) 

 Σάββατο μεσημέρι  
12.00 – 13.00 (για τους αθλητές που αγωνίζονται μετά τις 13.00) 

 Σάββατο απόγευμα 
16:00 – 17:00 Ζύγιση των αθλητών που αγωνίζονται την επόμενη μέρα 

 Κυριακή πρωί  
07.45 – 08.45 (για τους αθλητές που αγωνίζονται έως ώρα 13.00) 

 Κυριακή μεσημέρι  
12.00 – 13.00 (για τους αθλητές που αγωνίζονται μετά τις 13.00) 

 
*Οι αθλητές θα προσέρχονται στη ζύγιση υποχρεωτικά με την Διαπίστευση, την Κάρτα 
Υγείας σε ισχύ και ταυτότητα ή διαβατήριο.   
*Επισημαίνεται ότι η ζύγιση θα είναι μια και μοναδική και θα ισχύει με την είσοδο του 
αθλητή ή της αθλήτριας στο χώρο της official ζύγισης. 
* Η ζύγιση για τους αθλητές που θα αγωνίζονται την επόμενη μέρα θα διεξάγεται μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή του Σαββάτου.  
 

 
 
 
 

Ju Jitsu Duo 
Στο Α΄ Μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και συγκεκριμένα την  
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθούν οι κατηγορίες Ju Jitsu Duo :  
-14, -16, -18, -21, +21 ετών.  
Στο Β΄ Μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και συγκεκριμένα την  
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθούν οι κατηγορίες Ju Jitsu Duo:  
-8, -10, -12 ετών.  
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Ετήσια εισφορά 
Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια εισφορά των Συλλόγων προς την Ομοσπονδία καταβάλλεται 
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.  
 

 
 

 
Βραβεύσεις αθλητών-τριων 

Από την Ομοσπονδία θα βραβευθούν οι αθλητές και οι αθλήτριες που διακρίθηκαν στα 
διεθνή πρωταθλήματα (Παγκόσμιο, Πανευρωπαϊκό, Βαλκανικό, Μεσογειακό)  
το έτος 2022.  

 Στο Α’ Μέρος θα γίνουν οι βραβεύσεις για τις ηλικιακές κατηγορίες  
-16, -18, -21 + 21 ετών 

 Στο Β’ Μέρος θα γίνουν οι βραβεύσεις για τις ηλικιακές κατηγορίες 
-14, -12 ετών. 

Οι βραβεύσεις θα γίνουν το Σάββατο 21 και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, στις 13.00, 
αντίστοιχα.  
 
Επίσης, θα απονεμηθούν βραβεία:  

 καλύτερου αθλητή ,  

 καλύτερης αθλήτριας,  

 ειδικό βραβείο 

 μαθητικής επίδοσης,  

 εισαχθέντων στα ΑΕΙ-AΤΕΙ, 

 Fair Play.  
(oι βραβεύσεις θα γίνουν το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023)  
 
 
Οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώσουν με email info@efeozz.gr την Ομοσπονδία για τα 
ονόματα των αθλητών τους που εισήχθησαν στα ΑΕΙ- ΑΤΕΙ της χώρας, καθώς και για τους 
αθλητές-μαθητές με υψηλή μαθητική επίδοση στο Λύκειο.    
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Ξενοδοχείο  
Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2023, η  
Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ  ζήτησε και έλαβε ειδικές τιμές για τους Αθλητικούς Συλλόγους,  προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες διαμονής αθλητών-προπονητών-συνοδών.  
 

Faros Hotel Piraeus  
  

 Με  πρωινό 
Μονόκλινο δωμάτιο:  52 ευρώ 
Δίκλινο δωμάτιο :  64 ευρώ 
Τρίκλινο δωμάτιο:  81 ευρώ 
Τετράκλινο δωμάτιο:  98 ευρώ 
 

 Χωρίς πρωινό 
Μονόκλινο δωμάτιο:  45 ευρώ 
Δίκλινο δωμάτιο :  50 ευρώ 
Τρίκλινο δωμάτιο:  60 ευρώ 
Τετράκλινο δωμάτιο:  70 ευρώ 
 
 
*Στο ξενοδοχείο δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά ημέρα / ανά δωμάτιο  
 
Για τις κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι Σύλλογοι  θα επικοινωνήσουν άμεσα με το ξενοδοχείο 
στο  e-mail: faros1-@otenet.gr ή  τηλεφωνικά 210 4295171 τις καθημερινές 9.00-17.00.  
Διεύθυνση: Νοταρά 140, Πειραιάς.   
 
Η διαθεσιμότητα των δωματίων είναι περιορισμένη.  
 
 
 

Μετακίνηση Συλλόγων με Πούλμαν 
Από Λιμάνι ή Ξενοδοχείο για Στάδιο και επιστροφή από Στάδιο για λιμάνι ή ξενοδοχείο  

o 8 ευρώ ανά άτομο (δυο διαδρομές) 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα δρομολόγια είναι η συμπλήρωση 40 θέσεων στο πούλμαν.  

Η δήλωση των Συλλόγων για τη μετακίνηση των αθλητών τους θα σταλεί στο email της 

Ομοσπονδίας, αναγράφοντας το όνομα του Συλλόγου, τον αριθμό των ατόμων, την 

ημερομηνία μετακίνησης και τον τόπο αναχώρησης και επιστροφής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faros1-@otenet.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
 

Προσκαλούνται όλοι οι αθλητές, προπονητές, μέλη Δ.Σ. των Συλλόγων, γονείς, συνοδοί 
και φίλαθλοι στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί στο  

Α’ Μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
13.00 στο γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων (Ο.Α.Κ.Α. Αίθουσα «Γ. Κασιμάτης»). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 


