
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 
4th ILIOUPOLIS CUP 

Αθήνα - Ελλάδα 28-29 Μαΐου, 2016 
 
 

Οργάνωση: Γ.Σ.Ηλιούπολης & Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο 
Τ: +30 6948 48.11.29 & +30 6936 49.42.01 
F: +30 210 97.05.782 

W:  https://gsilioupolisjudoclub.wordpress.com/ │   http://on.fb.me/1lOijqr  
E: g.s.ilioupolisjudo@gmail.com 
Ηµεροµηνία: 28 – 29 Μαΐου, 2016 
Τόπος: A΄ Κλειστό Γυµναστήριο Ηλιούπολης – Εθνάρχου Μακαρίου 4 & Ηρώς Κωνσταντοπούλου, Ηλιούπολη, Αθήνα 

  
∆ΙΑΜΟΝΗ 
LONDON HOTEL 
Ποσειδώνος 38 
Γλυφάδα, Αθήνα  

45 € ανά άτοµο / ηµέρα / πλήρης διατροφή  
65 €ανά άτοµο / ηµέρα / πλήρης διατροφή (µονόκλινο) 

• Το µεσηµεριανό γεύµα στις 28 – 29 Μαΐου θα µοιραστεί στο γήπεδο για τις οµάδες που έχουν κλείσει επίσηµα δωµάτιο στα 
ξενοδοχεία. 

• Συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά από το ξενοδοχείο προς τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων. 
• Οι πληρωµές για το ξενοδοχείο θα γίνονται µε µετρητά κατά την άφιξη, ή µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό. 

  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ: 10 € 
Στα σωµατεία που θα λάβουν µέρος µε 20 αθλητές και άνω, θα επιστραφεί 10% από το ποσό συµµετοχής για την αµοιβή του 
προπονητή τους. Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί την ηµέρα των αγώνων και οπωσδήποτε 
πριν από την έναρξή τους.  
Άσπρο judogi για όλες τις κατηγορίες 
Κάθε αθλητής υποχρεούται να φέρει µια λευκή και µια κόκκινη ζώνη 

Μετάλλια: 1η, 2η, 3η θέση 

 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στα έντυπα που επισυνάπτονται και να αποσταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή 
το αργότερο µέχρι 20 Μαΐου 2016. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
 

Αλυτάρχης :  
   
Υπεύθυνος Γραµµατείας :  
Μέλη Γραµµατείας : Θα οριστούν 
Επιτροπή Κλήρωσης : Θα οριστεί 
Υπεύθυνος ∆ιαιτησίας : Θα οριστεί από την ΚΕ∆ 
∆ιαιτητές : Θα οριστούν από την ΚΕ∆ 
Επιτροπή ζύγισης : Θα οριστεί από την ΚΕ∆ 
Υπευθ. Ταυτοπροσωπ. : Θα οριστεί 
Ιατρός : Θα οριστεί 

 
 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 Αφίξεις / Ξενοδοχεία check-in        

Σάββατο 28 Μαΐου 2016 Αγώνες: Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων Β, Παίδων Α-Κορασίδων Α, Παίδων Β-
Κορασίδων Β 

Κυριακή 29 Μαΐου 2016 Αγώνες: Οµαδικό Ανδρών – Παίδων / όλες οι κατηγορίες juniors 

∆ευτέρα 30 Μαΐου 2016 Αναχωρήσεις 

                                                                                                                                                                                                   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 

 
Παίδες Β΄-Κορασίδες Β΄: 2004-2005 
Αγόρια: -26, -29, -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 
Κορίτσια: -24, -27, -30,- 33, -36, -39, -42, -45, -48, -52, -57, +57 kg 
 
Ανεπίσηµη ζύγιση: 08:00 - 08:30 
Επίσηµη ζύγιση: 08:30-09:15 
Έναρξη: 10:00 
 
2 min 

Παίδες Α΄-Κορασίδες Α΄: 2002-2003  
Αγόρια: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
Κορίτσια: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -69, +69 kg 
 
Ανεπίσηµη ζύγιση: 10:30 - 11:00 
Επίσηµη ζύγιση: 11:00-11:45 
Έναρξη: 12:30 
 
3 min 

1. Απαγορεύονται τεχνικές shime wasa – kansetsu wasa 
2.Προαπαιτούµενο για όλους τους αθλητές: Ιατρική βεβαίωση υπογεγραµµένη από τους συλλόγους 
3.Golden score will be the half time of the main fight 
4.Ανοχή βάρους για όλες τις κατηγορίες 1kg. Αθλητές που υπερβαίνουν το βάρος, µετακινούνται στην αµέσως επόµενη 
κατηγορία 
           
Έφηβοι-Νεανίδες Β΄: 1999- 2000-2001 
Αγόρια: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg             
Κορίτσια: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
 
Ανεπίσηµη ζύγιση: 13:00-13:30 
Επίσηµη ζύγιση: 13:30-14:15 
Έναρξη: 15:00 
 
4 min 

Άνδρες-Γυναίκες πάνω από 1998 
Άνδρες: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
Γυναίκες: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
 
Ανεπίσηµη ζύγιση: 15:30-16:00 
Επίσηµη ζύγιση: 16:00-16:30 
Έναρξη: 17:00 
 
4 min  

1.Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς των EJU – IJF. 
2.Προαπαιτούµενο για όλους τους αθλητές: Ιατρική βεβαίωση υπογεγραµµένη από τους συλλόγους 
4.Ανοχή βάρους για όλες τις κατηγορίες 1kg. Αθλητές που υπερβαίνουν το βάρος, µετακινούνται στην αµέσως επόµενη 
κατηγορία 
   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 
                             
Juniors A΄: 2007-2006 
-21, -24, -27, -30, -33, -36, 
-39, -42, -45, -48, +48 kg 
 
Επίσηµη ζύγιση: 8:00-8:45 
Έναρξη: 09:30 
 

1 min 

Juniors B΄: 2009-2008 
-18, -21, -24, -27, -30, -33 
 -36, -39, -42, -45, +45 kg 
 
Επίσηµη ζύγιση: 10:00-10:45 
Έναρξη: 11:30 
 
1 min 

Mini Juniors: 2011-2010 
 -18, -21, -24, -27, -30, -33, 
-36, -39, -42, -45, +45 
 
Επίσηµη ζύγιση: 13:00-13:45 
Έναρξη: 14:30 
 
1 min 

∆ιπλώµατα θα απονεµηθούν σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες │ Μετάλλια 1η, 2η, 3η θέση 
1.Απαγορεύονται οι τεχνικές knees ( seoi nage etc.) shime wasa – kansetsu wasa 
2.Προαπαιτούµενο για όλους τους αθλητές: Ιατρική βεβαίωση υπογεγραµµένη από τους συλλόγους 

3.Golden score will be the half time of the main fight 

4.Ανοχή βάρους για όλες τις κατηγορίες 1kg. Αθλητές που υπερβαίνουν το βάρος, µετακινούνται στην αµέσως επόµενη 
κατηγορία 
 



 

 
 

ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 

  
Κατηγορίες Κατηγορία βάρους  Επίσηµη ζύγιση: 15:45-16:15 Έναρξη ∆ιάρκεια  
Άνδρες πάνω από 1998  -66, -73, -81, - 90, -100 kg Για αθλητές που δεν αγωνίστηκαν το 

Σάββατο, 28 Μαίου 2016 
17:00 4 min  

Παίδες:  
2003-2004-2005 

 -34 , -38 , -42, -46 ,-50 kg Για αθλητές που δεν αγωνίστηκαν το 
Σάββατο, 28 Μαίου 2016 

17:00 2 min 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 75 € 

ΚΥΠΕΛΛΟ: ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ 1.000 € & Κύπελλα 
    1η θέση 250 € │ 2η θέση 150 €  │ 3η θέση 100 € 

• Οι οµάδες που θα συµµετέχουν στο οµαδικό πρωτάθληµα θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι το αργότερο 
Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 στις 16:00  

• Θα πρέπει να συµπληρωθούν τουλάχιστον επτά (7) αθλητές για κάθε κατηγορία οµάδας, προκειµένου να µοιραστεί 
το ποσόν των 1.000 €. ∆ιαφορετικά, µε µικρότερη συµµετοχή αθ8λητών, θα µοιραστεί το ποσόν ανάλογα µε τον 
αριθµό των οµάδων που θα συµµετάσχουν. 

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο οµαδικό πρωτάθληµα, έχουν οι οµάδες που έχουν ήδη συµµετάσχει την 1η ηµέρα των 
αγώνων. 

• ∆εν θα υπάρχει ζύγιση για αθλητές που έχουν ήδη συµµετάσχει στους αγώνες την Κυριακή, 28 Μαΐου 2016. 
  
                                                   
  
          
                                          Η Οργανωτική Επιτροπή                                                     Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο 
                                          Γ.Σ.Ηλιούπολης-Τζούντο                     

 
 
 

                                 Α.Τροµπέτας                             Κ.Νατσούλης 
                                    Πρόεδρος                               Γ.Γραµµατέας 


