
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΤΖΟΥΝΤΟ  
 

“4
ο 
 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 

PANIONIOS CUP” 
 

O Πανιώνιος ΓΣΣ  µε την έγκριση και στήριξη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τζούντο και του 

∆ήµου Νέας Σµύρνης διοργανώνει διεθνές τουρνουά τζούντο το Σάββατο 18 και την Κυριακή 

19 Nοεµβρίου 2017 για τις παρακάτω κατηγορίες: 

Μίνι τζούνιορς, Τζούνιορς Α και Β, Κορασίδες Α και Β, ΄Εφηβοι και Νεάνιδες, Νέοι 

΄Ανδρες και Νέες Γυναίκες, ΄Ανδρες και Γυναίκες. 
Τόπος διεξαγωγής………..Κλειστό Γυµναστήριο Νέας Σµύρνης (Αρτάκης και Εθνικής Στέγης). 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής…………Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Νοεµβρίου 2017. 

Ηµεροµηνία και ώρα κλήρωσης………Σάββατο και Κυριακή αµέσως µετά τη ζύγιση. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

  ΣΑΒΒΑΤΟ     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΒΑΡΟΥΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΓΩΝΩΝ 
ΩΡΑ 

ΖΥΓΙΣΗΣ 

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΓΩΝΩΝ 

Mini JUNIORS      2011-2012 
-18,-21,-24,-27,-30,-33, 

-36,-39,-42,-45,+45 
    1 min 08:00-08:30 9:30 ̟µ 

JUNIΟRS B 2009-2010 
-18,-21,-24,-27,-30,-33, 

-36,-39,-42,-45,+45  
1 min 10:30-11:00 12:00 ̟µ 

JUNIΟRS A  2007-2008 
-21,-24,-27,-30,-33,-36, 

-39,-42,-45,-48,+48 
1 min 13:30-14:00 15:00 µ.µ 

ΠΑΙ∆ΩΝ Β 2005-2006 

-26,-29,-32,-35,-38,-

42,-46,50,-55,-60,+60 

 

2 min 16:30-17:00 18:00 µµ 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β 2005-2006 
-24,-27,-30,-33,-36,-39, 

-42,-45,-48,-52,-57,+57 
2 min 16:30-17:00 18:00 µµ 

      

  

 

 
 

 

 

   



ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΑΙ∆ΩΝ Α 2003-2004 
-34,-38,-42,-46, -50, 

-55,-60,-66,-73,+73 
2 min 08:00-8:30 09:00 ̟µ 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α 2003-2004 
-32,-36,-40,-44,-48,-

52,-57,-63,-69,+69 
2 min 08:00-08:30 09:00 ̟µ 

ΕΦΗΒΩΝ 2000-2001-2002 
-50,-55,-60,-66,-73, -

81,-90+90 
3 min 10:00-11:00 12:00 ̟µ 

ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ  2000-2001-2002 
-40,-44,-48,-52, -57,-

63,-70,+70 
3 min 10:00-11:00 12:00 ̟µ 

ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 

- ΑΝ∆ΡΩΝ 
1999 και ̟ριν 

-55-60,-66,-73,-81,-90,-

100,+100 
4 min 13:00-14:00 15:00 µµ 

ΝΕΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1999 και ̟ριν 
-48,-52,-57,-63,-70,-

78,+78. 
4 min 13:00-14:00 15:00 µµ 

 

• ∆ικαίωµα στον αγωνιστικό χώρο έχουν ΜΟΝΟΝ οι προπονητές και αθλητές που έχουν 

δηλωθεί επίσηµα από τον κάθε σύλλογο. Οι αθλητές έχουν δικαίωµα εισόδου στον 

αγωνιστικό χώρο µόνο όταν αγωνίζεται η ηλικιακή κατηγορία τους. 

• Η διαιτησία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς IJF και ΕΟΤ. 

• Απαγορεύονται οι τεχνικές shime-waza και kansetsu-waza στους παίδες – κορασίδες Α 

και Β. Επιπλέον στους παίδες Β απαγορεύονται οι τεχνικές στα γόνατα. 

• Όλες οι ανωτέρω τεχνικές απαγορεύονται στις µικρότερες κατηγορίες. 

• ∆ηλώσεις συµµετοχής: οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλούν µέχρι τις 12.00 

το µεσηµέρι της Τετάρτης 15 Νοεµβρίου 2017 στην Οµοσπονδία (φαξ: 2104834033 ή e-

mail: director@hjf.gr) Επιβεβαιώσατε για τη λήψη του φαξ ή του e-mail στο τηλέφωνο  

2104834031- 2104834032. 

• ∆ηλώσεις Τζούνιορς: η συµµετοχή στις κατηγορίες ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ, καθώς και 

ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ Α και Β θα γίνεται µε υπεύθυνες δηλώσεις των σωµατείων, στις οποίες θα 

αναφέρεται ότι οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι υγιείς και η ηλικία είναι αυτή που 

δηλώνεται. Οι δηλώσεις συµµετοχής για όλα τα ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ θα πρέπει να είναι σε 

ξεχωριστά έντυπα από τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

• Σωµατεία άλλων χωρών: Απαιτείται α) διαβατήριο ή ταυτότητα και γνωµάτευση ιατρού 

και β) δελτίο της Οµοσπονδίας τους. 

• Ποσό συµµετοχής        : 10 ευρώ ανά αθλητή/αθλήτρια. 

• Ανοχή                     : 1 (ένα) κιλό για όλες τις κατηγορίες βάρους. Αν κάποιος αθλητής ή 

αθλήτρια ζυγιστεί µε άλλα κιλά από αυτά που δηλώθηκε, δεν αποκλείεται από τους αγώνες, 

αλλά αλλάζει κατηγορία βάρους. 

• Ασφάλιση: Οι αθλητές και οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την προσωπική τους 

ασφάλιση από τραυµατισµούς, καθώς και για την ασφάλιση των αντικειµένων τους. 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: 

Αγωνόδικος Επιτροπή     : θα οριστεί. 

Υπεύθυνος διαιτησίας     : θα οριστεί. 

Υπεύθυνος θεµάτων οργάνωσης τάξης και κανονισµών: Κατσούλης Σταύρος. 

Υπεύθυνος Γραµµατείας : θα οριστεί. 

Μέλη Γραµµατείας          : θα οριστούν. 



∆ιαιτητές                          : θα οριστούν από την Κ.Ε.∆. 

Ιατρός αγώνων                 : θα οριστεί. 

Άµεση επικοινωνία : Γιώργος Φραγγελάκης (προπονητής τζούντο ΠΓΣΣ, τηλ. 6945313373), 

Σταύρος Κατσούλης (έφορος τζούντο ΠΓΣΣ, τηλ. 6977313307), Θεόδωρος Αρβανίτης, έφορος 

τζούντο ΠΓΣΣ, τηλ. 6944523018). 

 

  

• ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Οι απονοµές θα γίνονται στο τέλος κάθε ηλικιακής κατηγορίας. 

Πρώτα θα γίνονται οι απονοµές των κοριτσιών, κατά κατηγορία κιλών, από τα λιγότερα 

στα περισσότερα κιλά. Μετά θα ακολουθούν οι απονοµές των αγοριών, από τα λιγότερα 

στα περισσότερα κιλά.  

Για να διεξαχθούν οµαλά οι απονοµές, ώστε όλοι, και κυρίως τα ίδια τα παιδιά, να 

χαρούν αυτές τις όµορφες στιγµές, παρακαλούµε θερµά οι γονείς και οι αθλητές να 

εισέρχονται στο χώρο των απονοµών µόνο κατά την ώρα διεξαγωγής της δικής τους 

απονοµής.  

 

 

• ΕΠΑΘΛΑ 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Θα απονεµηθούν µετάλλια και διπλώµατα στους αθλητές και τις 

αθλήτριες που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες θέσεις σε κάθε 

κατηγορία. 

   Επίσης θα απονεµηθούν αναµνηστικά µετάλλια σε όλα τα Mini Juniors. 

 

ΚΥΠΕΛΛΑ: 1) Θα απονεµηθούν στα σωµατεία που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες 

θέσεις στις κατηγορίες ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ (συµπεριλαµβάνονται τα µίνι, Α 

και Β) 

2) Θα απονεµηθούν στα σωµατεία που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες 

θέσεις στη γενική βαθµολογία και των δύο ηµερών. 

 

     

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραµµατέας 

 

                      Α. Μισαηλίδης                                                        ∆. Μιχαηλίδης 

 

 

 

 

 


