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 Η παρούσα Προκήρυξη τελεί υπό την επιφύλαξη των Κανονισμών της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας οι οποίοι σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν. 

Οποιαδήποτε μεσούσης της αγωνιστικής χρονιάς 2019 τροποποίηση των 

Κανονισμών αυτών επιφέρει αυτομάτως και την τροποποίηση των αντίστοιχων 

κεφαλαίων – άρθρων της παρούσας Προκήρυξης για λόγους τήρησης των 

καταστατικών μας υποχρεώσεων προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας, 

ήτοι μεταξύ άλλων εναρμόνισης της Ομοσπονδίας προς την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Πυγμαχίας, της οποίας είναι μέλος.  

 Για τον λόγο αυτό και εντός του ανωτέρω περιγραφόμενου πλαισίου, η 

Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τις σχετικές τροποποιήσεις. 

 Ανεξαιρέτως, άπαντα τα  σωματεία – μέλη, δηλώνουν με τις σχετικές 

δηλώσεις συμμετοχής τους ότι αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται 

την εξουσία αυτή της ΕΟΠ. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 

Πρωταρχικό μέλημα είναι η ασφάλεια των πυγμάχων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, μετά από εισήγηση της 

Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη του τις 

προτάσεις των αρμόδιων φορέων του συνδέσμου προπονητών πυγμαχίας (ΣΕΠΠ), τα 

άρθρα και τις διατάξεις του Ν.2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, 

καθώς και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Α.Ι.Β.Α. & EUBC, 

προκηρύσσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των πυγμάχων των Σωματείων 

Μελών της στα Πρωταθλήματα, στα Κύπελλα Πόλεων - ΠΡΑΒΑΤΖΗ, καθώς και άλλους 

αγώνες για το τρέχον έτος , σύμφωνα με το πρόγραμμα ως εξής: 

  
1 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΩΝ, από 21έως 24  
 Φεβρουαρίου.  

17 & 18 ΕΤΩΝ , ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2001 ΚΑΙ 2002  
2-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ, από 21  έως 24 
 Φεβρουαρίου.  

17 & 18 ΕΤΩΝ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2001 ΚΑΙ 2002  
3- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ UNDER 22 ΑΝΔΡΩΝ, από 21έως 24  
 Φεβρουαρίου.  

19 έως 22 ΕΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 1997 έως 2000.  
4- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ UNDER 22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, από 21έως 
 24  Φεβρουαρίου.  

19 έως 22  ΕΤΩΝ , ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 1997 έως 2000.  
5- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ, θα οριστεί μετά απο 
συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας.  

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2001&2002(2α και 3η Λυκείου) ΚΑΙ 2003(1η Λυκείου).  
6- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ, από 10 έως 13 
 Οκτωβρίου.  

15 & 16 ΕΤΩΝ , ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2003 ΚΑΙ 2004.  
7- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, από 10 έως 13 
 Οκτωβρίου.  

13 & 14 ΕΤΩΝ , ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΚΑΙ 2006.  
8- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 10 έως 13 
 Οκτωβρίου. 
       15 & 16 ΕΤΩΝ , ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2003 ΚΑΙ 2004. 
9- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 10 έως 13 
 Οκτωβρίου. 
      13 & 14 ΕΤΩΝ , ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΚΑΙ 2006. 
10- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡ.ΑΝΔΡΩΝ(ELITE)  
        1η Περίοδος από 01 έως 03 Νοεμβρίου 2019 
        2η Περίοδος από 05 έως 08 Δεκεμβρίου 2019 
      19 έως 40 ετών ,ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 1979 έως 2000. 
11- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ELITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 05 έως 08 
 Δεκεμβρίου. 
      19 έως 40 ετών, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 1979 έως 2000. 
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12- BOXING LEAGUE 
         Διοργάνωση από την Ε.Ο. Πυγμαχίας. 
 
13- NATIONAL PRO BOXING LEAGUE – AIBA  
 ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ. 
 Διοργάνωση από την Ε.Ο. Πυγμαχίας. 
  
14-    ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΑΒΑΤΖΗ  

 Συνδιοργάνωση με τα Σωματεία μετά από  αίτημά τους, υπό την Αιγίδα της 

 Ε.Ο.Π., καθώς και διοργάνωση από την Ε.Ο. Πυγμαχίας. 

 

15- ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ – ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – BOXING 

 CERTIFICATION ACADEMY 

 Συνδιοργάνωση με τα Σωματεία. Υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Π. (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 

 ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ & 2013). 

16-   ΠΥΓΜΑΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΣΠΑΡΙΝΓΚ 

 
Όπου στην παρούσα προκήρυξη αναφέρεται η λέξη πυγμάχος ή αθλητής 

νοείται για άνδρες και γυναίκες κάθε κατηγορίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Ενημερώνουμε ότι δεδομένης την αύξησης του ορίου ηλικίας 

συμμετοχής των πυγμάχων σε αγώνες από την ΑΙΒΑ έως σαράντα (40) ετών, η 

ηλικία εγγραφής των πυγμάχων στα μητρώα της Ομοσπονδίας επιτρέπεται από 

έξι (6) ετών έως τριάντα πέντε (35) ετών μη συμπληρωμένα.  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΩΝ  

 από 21 έως 24 Φεβρουαρίου. 

 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 & 2002 - ΗΛΙΚΙΑΣ 17 & 18 ΕΤΩΝ 

 Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των 

 πυγμάχων καθώς και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

 δήλωση Νο 1 (επισυνάπτεται). Περισσότερα για τη δήλωση συμμετοχής 

 βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2,3 και 4. 

 Σημειώνεται ότι : Το εν λόγω πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) 

 ημέρες και σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν μόνο έως 

 δέκα έξι (16) πυγμάχοι. Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 

 Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι σε περίπτωση που σε 

 μια κατηγορία βάρους η συμμετοχή σύμφωνα με τις δηλώσεις θα υπερβαίνει 

 τους 16 πυγμάχους τότε για όσους χρειαστεί από αυτούς που θα έχουν τους 

 λιγότερους αγώνες τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 

 θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε αγώνες πρόκρισης. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 

1. Πυγμάχοι ηλικίας 17 & 18 ετών, γεννηθέντες το έτος 2001 και 2002. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η  ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος 

 
γεννήσεώς του. 
 

 
2. Επίσης οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
 
 

3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει να 

έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. 
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4. Οι 10 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 
 

 

46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ κιλά. 
 

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 

 

5. α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών. 
 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ- 

ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 
 

1. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 
 
 

6. α. Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες, θα παίρνουν 3 βαθμούς για 

 κάθε νίκη τους. 

 

β. Όσοι αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το αντίστοιχο 

μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη, θα παίρνουν μόνο (1) βαθμό για την συμμετοχή 

τους. 

 

γ. Προκειμένου να ανακηρυχτεί ο Πρωταθλητής σύλλογος θα προστίθενται συνολικά 

οι βαθμοί του κάθε Συλλόγου όλων των κατηγοριών κιλών μόνο του συγκεκριμένου 

Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ. 

 

 δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 

 

7. Ενημερώνουμε ότι: Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον Νόμο 

 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφόσον έχουν 

 τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα προβλεπόμενα μόρια. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

από 21 έως 24 Φεβρουαρίου  
 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 ΚΑΙ 2002 - ΗΛΙΚΙΑΣ 17 & 18 ΕΤΩΝ 
 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των νεανίδων 

πυγμάχων καθώς και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την 
 
προβλεπόμενη δήλωση Νο2 (επισυνάπτεται). Περισσότερα για τη δήλωση 
 

συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2, 3 και 4. 
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Το εν λόγω πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ημέρες και σε 

κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) πυγμάχοι. 

Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 
 
Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι σε περίπτωση που σε μια 

κατηγορία βάρους η συμμετοχή σύμφωνα με τις δηλώσεις θα υπερβαίνει τους 16 

πυγμάχους τότε για όσους χρειαστεί από αυτούς που θα έχουν τους λιγότερους αγώνες 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα συμμετάσχουν 

υποχρεωτικά σε αγώνες πρόκρισης. 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 

 

1. Πυγμάχοι κατηγορίας νεανίδων ηλικίας 17 & 18 ετών, γεννηθείσες το έτος 
 

2001  και 2002. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος γεννήσεώς 

του. 
 
2. Επίσης οι ανωτέρω νεανίδες πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα 

της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
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3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει να 

έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. 

 

 

 

 

4. Οι 10 κατηγορίες βάρους των νεανίδων πυγμάχων σε κιλά είναι :  
 
45 έως 48,51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ κιλά. 

 
Γυναίκες πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 

 

5. α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών. 
 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και τρίτο 

νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 
 

γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 
 
 

6. α. Οι συμμετέχουσες νεανίδες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες θα παίρνουν 3 

 βαθμούς για κάθε νίκη τους. 

 

β. Όσες αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το αντίστοιχο 

μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη θα παίρνουν μόνο ένα (1) βαθμό για την 

συμμετοχή τους. 

 

γ. Προκειμένου να ανακηρυχθεί ο Πρωταθλητής Σύλλογος νεανίδων θα προστίθενται 

συνολικά οι βαθμοί του κάθε Συλλόγου όλων των κατηγοριών κιλών του 

συγκεκριμένου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων. 

 

 δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

 προβλεπόμενα  στο κεφ. 10 παρ.7 

 

7. ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: Οι συμμετέχουσες νεανίδες πυγμάχοι σύμφωνα με 

 τον Νόμο 2725 /1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα προβλεπόμενα 

 μόρια. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ UNDER 22 ΑΝΔΡΩΝ 

από 21 έως 24 Φεβρουαρίου  
 

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997 έως 2000 - ΗΛΙΚΙΑΣ 19 έως 22 ΕΤΩΝ 
 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των πυγμάχων καθώς 

και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δήλωση Νο3 (επισυνάπτεται). 

Σωματείο, που δεν έχει προβεί εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παρούσα 

προκήρυξη στην ως άνω προβλεπόμενη δήλωση Νο3 που επισυνάπτεται στην παρούσα 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής, δηλαδή σωματείο που δεν έχει 

δηλώσει την κατηγορία βάρους, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των αθλητών – πυγμάχων 

του όπως αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, χάνει το δικαίωμα 

συμμετοχής στους αγώνες και τα πρωταθλήματα του παρόντος. Περισσότερα για τη 

δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2, 3 και 4. 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί αποκλειστικά σε τέσσερις (4) 

ημέρες και σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας των σχετικών 

αγώνων θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) πυγμάχοι. Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 
 
Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι και στα πλαίσια της τήρησης του 

ως άνω κανόνα σε περίπτωση που σε μια κατηγορία βάρους οι ενδιαφερόμενοι να 

συμμετάσχουν, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες νομίμως δηλώσεις των 

σωματείων στην Ομοσπονδία, ξεπερνούν σε αριθμό τον αριθμό των 16 πυγμάχων τότε 

επιλέγονται υποχρεωτικά από την αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας, ήτοι από την 

Τεχνική Επιτροπή όσοι από αυτούς έχουν τους λιγότερους αγώνες, ήτοι την μικρότερη 

αγωνιστική παρουσία κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε αγώνες πρόκρισης, οι οποίοι διεξάγονται τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ή 

/ εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του εν λόγω πρωταθλήματος. 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 

  1.       Πυγμάχοι ηλικίας 18 έως 22 ετών, γεννηθέντες το έτος 1997 έως 2000. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος γεννήσεώς 

 του. 
 
  2. Επίσης οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

 Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

 Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

 
 
3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει να 

έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. 

 

4. Οι 10 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 
 

46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ κιλά. 
 

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 

 

 5.  α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών. 
 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ- 

ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 

 γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 

        Οι πυγμάχοι στο Πρωτάθλημα αυτό θα αγωνιστούν χωρίς κάσκες 

 

6. α. Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες θα παίρνουν 3 βαθμούς για 

 κάθε νίκη τους. 

 β. Όσοι αγωνίζονται και χάνουν -έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το αντίστοιχο 

 μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη- θα παίρνουν μόνο ένα (1) βαθμό για την 

 συμμετοχή τους. 

 

 γ. Προκειμένου να ανακηρυχθεί ο Πρωταθλητής Σύλλογος UNDER 22 Ανδρών  θα 

 προστίθενται συνολικά (αθροιστικά δηλαδή) οι βαθμοί του κάθε Συλλόγου όλων των 

 κατηγοριών κιλών του συγκεκριμένου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

 

 δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

 προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ UNDER 22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

από 21 έως 24 Φεβρουαρίου  
 
 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997 έως 2000 - ΗΛΙΚΙΑΣ 19 έως 22 ΕΤΩΝ 

 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των πυγμάχων καθώς 

και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δήλωση Νο4 (επισυνάπτεται). 

Σωματείο, που δεν έχει προβεί εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παρούσα 

προκήρυξη στην ως άνω προβλεπόμενη δήλωση Νο4 που επισυνάπτεται στην παρούσα 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής, δηλαδή σωματείο που δεν έχει 

δηλώσει την κατηγορία βάρους, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των αθλητών – πυγμάχων 

του όπως αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, χάνει το δικαίωμα 

συμμετοχής στους αγώνες και τα πρωταθλήματα του παρόντος. Περισσότερα για τη 

δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2, 3 και 4. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Το εν λόγω πρωτάθλημα θα διεξαχθεί αποκλειστικά σε τέσσερις (4) 

ημέρες και σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας των σχετικών 

αγώνων θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) πυγμάχοι. Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 
 
Προκειμένου να αγωνιστούν όλες οι δηλωθείσες πυγμάχοι και στα πλαίσια της τήρησης του 

ως άνω κανόνα σε περίπτωση που σε μια κατηγορία βάρους οι ενδιαφερόμενες να 

συμμετάσχουν, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες νομίμως δηλώσεις των 

σωματείων στην Ομοσπονδία, ξεπερνούν σε αριθμό τον αριθμό των 16 πυγμάχων, τότε 

επιλέγονται υποχρεωτικά από την αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας, ήτοι από την 

Τεχνική Επιτροπή όσες από αυτές έχουν τους λιγότερους αγώνες, ήτοι την μικρότερη 

αγωνιστική παρουσία κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε αγώνες πρόκρισης, οι οποίοι διεξάγονται  τουλάχιστον 15 ημερολογιακές 

ή / εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του εν λόγω πρωταθλήματος. 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 

  1.       Πυγμάχοι ηλικίας 18 έως 22 ετών, γεννηθέντες το έτος 1997 έως 2000. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος γεννήσεώς 

 του. 
 
  2. Επίσης οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

 Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

 Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
 
3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει να 
 έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. 
 
 4.  Οι 10 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 

 45 έως 48,51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ κιλά. 

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 

 

 5.       α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών. 
 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ- 

ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 

 γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 

 
6. α. Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες θα παίρνουν 3 βαθμούς για 

 κάθε νίκη τους. 

 β. Όσοι αγωνίζονται και χάνουν συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που εάν 

 τιμής ένεκεν λαμβάνουν το αντίστοιχο μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη θα παίρνουν 

 μόνο ένα (1) βαθμό για την συμμετοχή τους. 

 

 γ. Προκειμένου να ανακηρυχθεί ο Πρωταθλητής Σύλλογος UNDER 22 Γυναικών  θα 

 προστίθενται συνολικά (αθροιστικά δηλαδή) οι βαθμοί του κάθε Συλλόγου όλων των 

 κατηγοριών κιλών του συγκεκριμένου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

 

 δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

 προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 

από 10 έως 12 Μαρτίου 

 

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2003 – 2002 & 2001 
                      

 

Τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι ο /η μαθητής-τρια (αθλητής-τρια) οφείλουν να 

αναλάβουν να δηλώσουν την κατηγορία βάρους των πυγμάχων καθώς και όλα τα άλλα 

στοιχεία που θα τους ζητηθούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εγκύκλιο του  Υ.Π.Ε.Π.Θ 

που θα αποσταλεί στα σχολεία των μαθητών-τριών και προς τα γραφεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου ανήκουν οι σχολικές μονάδες , όπως ορίζει ο νόμος, 

καθώς επίσης οι μαθητές –τριες θα πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις-ικανότητες τις προκήρυξης της Ε.Ο.Π 2019.  
 
 

 Σημειώνεται ότι : 

Δεδομένου ότι οι Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στα κατά τόπους σχολεία, 

δεν προσμετρούνται συμμετοχές, βαθμολογία κλπ. στα σωματεία. Οι αθλητές 

συμμετέχουν ως μαθητές σχολείων και όχι ως σωματεία.  

 
 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 

 

1. Πυγμάχοι άντρες και γυναίκες ηλικίας 15 έως 18 ετών, γεννηθέντες τα έτη 

2001,2002,2003  που είναι μαθητές 1ης 2ας και 3ης Λυκείου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος γεννήσεώς 

του. 

 

2. Οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

 

3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει να 

έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. 
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4. Οι 13 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων για την ηλικιακή κατηγορία 2003 &2004  σε 

κιλά είναι : 

 

 44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, & 80+ κιλά. 

 

Ειδικά για την κατηγορία παίδων και κορασίδων πυγμάχοι που το βάρος τους είναι 

κάτω από 44 κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) 

κιλά λιγότερα. 

 

5. α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 2 λεπτών. 

 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και τρίτο 

νοκ- ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 

  

γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 

 

 

6.        Οι 10 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων για την ηλικιακή κατηγορία 2001 &  

          2002 σε κιλά είναι: 

              Νεανίδων: 45 έως 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ κιλά. 

 Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να 

 συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 

Νέων: 46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ κιλά. 

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό.  

 

α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών. 

 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ- 

ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 

 

 γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 

 

 

7. Ενημερώνουμε ότι : Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον Νόμο 

 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφόσον 

 έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα προβλεπόμενα μόρια. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

από 10 έως 13 Οκτωβρίου 

 

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2003 & 2004 - ΗΛΙΚΙΑΣ 15 & 16 ΕΤΩΝ 
 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των πυγμάχων 

καθώς και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δήλωση                       

Νο 5   (επισυνάπτεται). 
 

Περισσότερα για τη δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2, 3 και 4. 

Σημειώνεται ότι :Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ημέρες και 

σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) 

πυγμάχοι. 
 

Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 
 

Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι σε περίπτωση που σε μια 

κατηγορία βάρους η συμμετοχή σύμφωνα με τις δηλώσεις θα υπερβαίνει τους 16 

πυγμάχους τότε για όσους χρειαστεί από αυτούς που θα έχουν τους λιγότερους 

αγώνες τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα 

συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε αγώνες πρόκρισης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 

1. Πυγμάχοι ηλικίας 15 & 16 ετών, γεννηθέντες τα έτη 2003 και 2004.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος γεννήσεώς 

του. 

 

2 Οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
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3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει 

να έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα 

προκήρυξη. 

 

3. Οι 13 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 
 

44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, & 80+ κιλά. 
 

 

Ειδικά για την κατηγορία παίδων πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 44 

κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) κιλά 

λιγότερα. 

5.  α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 2 λεπτών. 
 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 

τρίτο νοκ- ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 
 

γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 
 
 

6. α. Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες θα παίρνουν 3 βαθμούς 
 

για κάθε νίκη τους. 
 

β. Όσοι αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το 

αντίστοιχο μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη, θα παίρνουν μόνο ένα (1) βαθμό 

για την συμμετοχή τους. 
 

γ.  Προκειμένου να ανακηρυχτεί ο Πρωταθλητής σύλλογος  ΠΑΙΔΩΝ- 
 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ θα προστίθενται συνολικά οι βαθμοί του κάθε συλλόγου όλων των 

κατηγοριών κιλών, των Πρωταθλημάτων Παίδων και Παμπαίδων που θα έχουν 

λάβει οι πυγμάχοι τους. 
 

δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 

7. Ενημερώνουμε ότι : Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον 

Νόμο 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

εφόσον έχουν τις έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα 

προβλεπόμενα μόρια. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 

από 10 έως 13 Οκτωβρίου 

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2005 & ΤΟ 2006 - ΗΛΙΚΙΑΣ 13 & 14 ΕΤΩΝ 
 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των πυγμάχων 

καθώς και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δήλωση Νο 6 

(επισυνάπτεται). 

Περισσότερα για τη δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2,3 και 4. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ημέρες 

και σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) 

πυγμάχοι. Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 

Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι σε περίπτωση που σε μια 

κατηγορία βάρους η συμμετοχή σύμφωνα με τις δηλώσεις θα υπερβαίνει τους 16 

πυγμάχους τότε για όσους χρειαστεί από αυτούς που θα έχουν τους λιγότερους 

αγώνες τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα 

συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε αγώνες πρόκρισης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 

 

1.  Πυγμάχοι ηλικίας 13 & 14 ετών, γεννηθέντες τα έτη 2005 και το 2006. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος 

γεννήσεώς του. 

 

2. Οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την έναρξη του εν λόγω 

Πρωταθλήματος. 

 
 
3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει 

να έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα 

προκήρυξη. 
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4. Οι 20 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 
 

38.5,  40,41.5, 43, 44.5, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 

76, 80, 90,  &  90+ κιλά έως 105.       
 
 

 

5. α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 1,5 λεπτών. 

β. Με 2 νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται ο 

αγώνας. 
 

γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 3ο νοκ-ντάουν. 
 
 

6.   α. Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι για κάθε νίκη τους θα παίρνουν 2 βαθμούς και το 

αντίστοιχο μετάλλιο για την θέση. 
 

β. Όσοι αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το 

αντίστοιχο μετάλλιο χωρίς νίκη, θα παίρνουν μόνο ένα (1) βαθμό για 

την συμμετοχή τους. 

  γ. Προκειμένου να ανακηρυχτεί ο Πρωταθλητής σύλλογος ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ θα 

 προστίθενται συνολικά οι βαθμοί του κάθε συλλόγου όλων των κατηγοριών 

 κιλών, των Πρωταθλημάτων Παίδων και Παμπαίδων που θα έχουν λάβει οι 

 πυγμάχοι τους. 

δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

 προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

από 10 έως 13 Οκτωβρίου 

 

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2003 & 2004 - ΗΛΙΚΙΑΣ 15 & 16 ΕΤΩΝ 
 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των πυγμάχων 

καθώς και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δήλωση Νο 7 

(επισυνάπτεται). 
 
Περισσότερα για τη δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2, 3 και 4. 

Σημειώνεται ότι :Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ημέρες και 

σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) 

πυγμάχοι. 
 
Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 
 
Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι σε περίπτωση που σε μια 

κατηγορία βάρους η συμμετοχή σύμφωνα με τις δηλώσεις θα υπερβαίνει τους 16 

πυγμάχους τότε για όσους χρειαστεί από αυτούς που θα έχουν τους λιγότερους 

αγώνες τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα συμμετάσχουν 

υποχρεωτικά σε αγώνες πρόκρισης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 
1.  Πυγμάχοι ηλικίας 15 & 16 ετών, γεννηθέντες τα έτη 2003 και 2004.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος 

γεννήσεώς του. 

 

2. Οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 

 Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω 

 Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

 

3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί θα πρέπει 

να έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα 

προκήρυξη. 
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4. Οι 13 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 
 
           44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, & 80+ κιλά. 
 

 

Ειδικά για την κατηγορία παίδων πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 44 

κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) κιλά 

λιγότερα. 

 

5. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 2 λεπτών. 
 

Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο.  Εάν δοθεί και τρίτο 

νοκ- ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. Επίσης διακόπτεται ο 

αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 

 
 

6. α. Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες θα παίρνουν 3 βαθμούς 
 

για κάθε νίκη τους. 
 

β. Όσοι αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το 

αντίστοιχο μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη, θα παίρνουν μόνο ένα (1) βαθμό 

για την συμμετοχή τους. 
 

γ.  Προκειμένου να ανακηρυχτεί ο Πρωταθλητής σύλλογος  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ- 
 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα προστίθενται συνολικά οι βαθμοί του κάθε συλλόγου όλων 

των κατηγοριών κιλών των πρωταθλημάτων Κορασίδων και Παγκορασίδων. 
 
 δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

 προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 

 

 

7. Ενημερώνουμε ότι : Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον 

 Νόμο 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα 

 προβλεπόμενα μόρια. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  

από 10 έως 13 Οκτωβρίου 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2005 & ΤΟ 2006 - ΗΛΙΚΙΑΣ 13 & 14 ΕΤΩΝ 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των 
 
πυγμάχων καθώς και άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

δήλωση  Νο 8 (επισυνάπτεται).  

Περισσότερα για τη δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, 2,3 και 4. 

 
Σημειώνεται ότι :Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ημέρες και 

σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) 

πυγμάχοι. 
 
Περισσότερα στο κεφ.1, παρ.3. 
 
Προκειμένου να αγωνιστούν όλοι οι δηλωθέντες πυγμάχοι σε περίπτωση που σε μια 

κατηγορία βάρους η συμμετοχή σύμφωνα με τις δηλώσεις θα υπερβαίνει τους 16 

πυγμάχους τότε για όσους χρειαστεί από αυτούς που θα έχουν τους λιγότερους 

αγώνες τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα 

συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε αγώνες πρόκρισης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι πυγμάχοι: 
 
 
 

1. Παγκορασίδες πυγμάχοι ηλικίας 13 & 14 ετών, γεννηθείσες τα έτη 

2005 και το 2006. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλικία της πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος 

γεννήσεώς της. 

 

2. Οι ανωτέρω πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της 

Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την έναρξη του εν λόγω 

Πρωταθλήματος. 

3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί  θα 

πρέπει να έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα 

προκήρυξη. 
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4.  Οι 20 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 

 

38.5, 40, 41.5, 43, 44.5, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59 , 62, 65, 68, 72, 

 

76, 80, 90, & 90+ έως 105 κιλά. 

 

 

5. α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 1,5 λεπτών. 

 β. Με 2 νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται ο γώνας. 

 

γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 3ο νοκ-ντάουν. 

 

 

6. α. Οι συμμετέχουσες παγκορασίδες πυγμάχοι για κάθε νίκη τους θα παίρνουν 2 

 βαθμούς και το αντίστοιχο μετάλλιο για την θέση. 

 

β. Όσες αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν λαμβάνουν το μετάλλιο τιμής 

ένεκεν χωρίς νίκη θα παίρνουν μόνο ένα(1) βαθμό για την συμμετοχή τους. 

γ. Προκειμένου να ανακηρυχτεί ο Πρωταθλητής σύλλογος θα προστίθενται 

συνολικά οι βαθμοί του κάθε συλλόγου όλων των κατηγοριών κιλών των 

Πρωταθλημάτων Κορασίδων και Παγκορασίδων. 

 

δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και 

τα προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ (ELITE) 

 
1η Περίοδος 02 & 03 Νοεμβρίου 

2η Περίοδος από 05-08 Δεκεμβρίου 
 
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ  ΤΟ ΕΤΟΣ 1979 ΕΩΣ & ΤΟ 2000 - ΗΛΙΚΙΑΣ 19 ΕΩΣ & 40 ΕΤΩΝ 
 
Το εν λόγω πρωτάθλημα είναι το δεύτερο σημαντικότερο μετά το πρωτάθλημα της 
μπoξιγκ λιγκ (boxing league) πρωτάθλημα. Για τον λόγο αυτό και μετά από εισήγηση 
των αρμοδίων Επιτροπών, ήτοι της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Πρωταθλημάτων και με γνώμονα την βούληση της Ομοσπονδίας να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους τους δηλωθέντες πυγμάχους κατηγορίας Ανδρών να 
διεκδικήσουν την συμμετοχή τους για να  αγωνιστούν σε αυτό το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα αποφασίστηκε η διεξαγωγή προκριματικών αγώνων για το εν λόγω 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έτσι, και εντός του ανωτέρω πλαισίου θα λάβουν χώρα οι 
δυο ακόλουθες περίοδοι αγώνων περιόδων: 
Πρώτη Περίοδος: Αγώνες Πρόκρισης Πανελληνίου Πρωταθλήματος ELITE ανδρών 
2019: Πρόκειται για τους προκριματικούς αγώνες που θα διεξαχθούν 02 & 03 
Νοεμβρίου και μέσα από τους οποίους οι αθλητές – πυγμάχοι διεκδικούν τη 
συμμετοχή τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ELITE ανδρών 2019.  
Δεύτερη Περίοδος: Αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος ELITE ανδρών 2019: 
Πρόκειται για τους αγώνες που θα διεξαχθούν 05 & 08 Δεκεμβρίου στους οποίους 
συμμετέχουν όσοι πυγμάχοι – αθλητές περάσουν επιτυχώς την πρώτη ως άνω 
περιγραφόμενη περίοδο και οι οποίοι διακρίνονται σε επιμέρους φάσεις και ειδικότερα, 
στη φάση των προκριματικών, ημιτελικών και τελικών αγώνων. 
*****Σημειώνεται ότι για τις γυναίκες δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη, ήτοι διάκριση 
αγώνων σε δύο περιόδους. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι  πυγμάχοι: 
 

1.  α. Πυγμάχοι ηλικίας 19 έως 40 ετών, γεννηθέντες το έτος 1979 έως και το 2000. 
β. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ηλικία του πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος γεννήσεώς 
του. 
 

2.  Οι ανωτέρω πυγμάχοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 
Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν από την έναρξη του εν λόγω Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος.  
 

3.  Ενημερώνουμε ότι: Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον Νόμο 2725/1999 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του 
Νόμου, δικαιούνται τα προβλεπόμενα μόρια. 
 

 4. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν την κατηγορία βάρους όλων των 
Ανδρών πυγμάχων τους που κρίνουν ικανούς να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ανδρών ELITE καθώς και άλλα τεχνικά στοιχεία τους, σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη δήλωση Νο 9 (επισυνάπτεται). Σωματείο, που δεν έχει προβεί εντός 

του χρόνου που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο στην ως άνω προβλεπόμενη 
δήλωση Νο9 που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
προκήρυξης αυτής, δηλαδή σωματείο που δεν έχει δηλώσει την κατηγορία βάρους, 
καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των αθλητών – πυγμάχων του όπως αυτά προκύπτουν 
από το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στους εν 
λόγω αγώνες. 
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Ειδικά σε αυτό το πρωτάθλημα η δήλωση συμμετοχής θα είναι μια και μοναδική και 
θα υποβληθεί αρμοδίως 20 ημερολογιακές ή εργάσιμες ημέρες πριν την πρώτη 
περίοδο των προκριματικών αγώνων, ήτοι 13 Οκτωβρίου 2019. 
 
 Περισσότερα για την δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ.1,Παρ.1, και 2. 17  
 

5.  Ο έλεγχος της αξιολόγησης των πυγμάχων θα διεξαχθεί από αρμόδια τριμελή Επιτροπή 
αξιολόγησης ως εξής: 
 
 α. Σε όποια κατηγορία οι δηλωθέντες πυγμάχοι θα ξεπερνούν τους δεκαέξι (16) 
πυγμάχους, οκτώ (8) από αυτούς, οι οποίοι θα έχουν τους περισσότερους αγώνες 
προκρίνονται κατευθείαν για να συμμετάσχουν στην δεύτερη (2η) περίοδο των 
προκριματικών αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών ELITE. 
 
 β. Όλοι οι εναπομείναντες πυγμάχοι ή όσοι χρειασθεί ανάλογα την συμμετοχή τους 
στην κατηγορία και σύμφωνα με την κλήρωση θα αγωνιστούν στην πρώτη (1η) 
περίοδο των προκριματικών αγώνων προκειμένου οκτώ (8) από αυτούς να προκριθούν 
στην δεύτερη (2η) περίοδο Προκριματικών αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Ανδρών ELITE οι οποίοι τελικά σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν συνολικά το όριο 
των δεκαέξι (16) πυγμάχων ανά κατηγορία. 
 
 γ. Οι υπόλοιποι πυγμάχοι με σειρά προτεραιότητας η οποία θα αξιολογηθεί από την 
Αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγρ.5 α, β, γ του παρόντος 
κεφαλαίου. Θα θεωρούνται επιλαχόντες για την περίπτωση που χηρέψει κάποια θέση 
στην κατηγορία τους στο παρών πρωτάθλημα. 
 
 δ. Στην περίπτωση ίδιων τεχνικών στοιχείων των πυγμάχων, π.χ. ίδιοι αγώνες ή άλλα 
στοιχεία η Επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη τις περισσότερες νίκες στο δελτίο 
τους και εάν χρειαστεί ο αρχαιότερος σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής τους 
στην Ε.Ο.Π. 
 Εάν συνεχίζουν να έχουν τα ίδια στοιχεία θα γίνει κλήρωση. 
 
 ε. Κάνουμε γνωστό ότι για κάθε αγωνιστική περίοδο θα γίνει ξεχωριστή κλήρωση. 
 

 6.  α. Οι πυγμάχοι στο Πρωτάθλημα αυτό θα αγωνιστούν χωρίς κάσκες. 
 β. Όρος απαραίτητος για την συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί πρέπει να 
έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.  
 

7.  α. Οι δέκα (10) κατηγορίες βάρους των πυγμάχων σε κιλά είναι : 
46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ κιλά. 

 
β. Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 
 

8.  α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών.  
 
β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα γύρο. 
 
 γ. Ο αγώνας διακόπτεται αμέσως μετά το 3ο νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο. δ . Επίσης 
διακόπτεται αμέσως ο αγώνας μετά το 7ο νοκ-ντάουν. 
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9.  α.  Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες, θα παίρνουν 3 βαθμούς για 

κάθε νίκη τους. 

 

 β.  Όσοι αγωνίζονται και χάνουν τιμής ένεκεν  θα παίρνουν μόνο (1) βαθμό για την 

συμμετοχή τους. 

 

γ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι βαθμοί που θα έχει λάβει ο πυγμάχος την 1η  περίοδο των 

προκριματικών  από τις νίκες του ή την συμμετοχή του στις προκρίσεις θα 

προσμετρούνται ΜΟΝΟ για την ετήσια γενική βαθμολογία των συλλόγων και 

όχι στην Βαθμολογία του εν λόγω Πρωταθλήματος. 

 

δ. Για την ανακήρυξη του Πρωταθλητή συλλόγου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

Ανδρών ELITE θα υπολογίζονται συνολικά (αθροιστικά δηλαδή) οι βαθμοί μόνο της 

2ης περιόδου, του κάθε Συλλόγου όλων των κατηγοριών κιλών που κατέκτησε κατά 

την διάρκεια του  παρόντος Πρωταθλήματος (συμμετοχή 1 βαθμός ,κάθε  νίκη 3 

βαθμούς ). 

 

 ε.  Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 10. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι βαθμοί που θα έχει λάβει ο πυγμάχος ΜΟΝΟ από τις νίκες 
του, από την συμμετοχή του σε αυτούς τους αγώνες, θα προστίθενται και 
στην κατάσταση κατάταξης (RANK LIST). 
 
 
 
 
 

10.  Ενημερώνουμε ότι : Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον  Νόμο 

2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  εφόσον έχουν 

τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα  προβλεπόμενα μόρια. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ELITE) 

από 5 έως 8 Δεκεμβρίου 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1979 ΕΩΣ & ΤΟ 2000 - ΗΛΙΚΙΑΣ 19 ΕΩΣ & 40 ΕΤΩΝ 
 

 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την κατηγορία βάρους των γυναικών 

πυγμάχων τους που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτό το πρωτάθλημα, καθώς και 

άλλα στοιχεία τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δήλωση Νο 10 

(επισυνάπτεται). Σωματείο, που δεν έχει προβεί εντός του χρόνου στην ως άνω 

προβλεπόμενη δήλωση Νο10 που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής, δηλαδή σωματείο που δεν έχει δηλώσει 

την κατηγορία βάρους, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των αθλητριών – πυγμάχων 

του όπως αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, χάνει το 

δικαίωμα συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες. 

Περισσότερα για τη δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ. 1, Παρ. 1, και 2.  

 

Σημειώνεται ότι : Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί αποκλειστικά σε τέσσερις 

(4) ημέρες και σε κάθε κατηγορία βάρους υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας των 

σχετικών αγώνων θα συμμετέχουν μόνο έως δέκα έξι (16) πυγμάχοι. Περισσότερα στο 

κεφ.1, παρ.3. 

 
 
Προκειμένου να αγωνιστούν όλες οι δηλωθείσες γυναίκες πυγμάχοι και στα πλαίσια της 

τήρησης του ως άνω κανόνα σε περίπτωση που σε μια κατηγορία βάρους οι 

ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες 

νομίμως δηλώσεις των σωματείων στην Ομοσπονδία, ξεπερνούν σε αριθμό τον αριθμό 

των 16 πυγμάχων, τότε επιλέγονται υποχρεωτικά από την αρμόδια επιτροπή της 

Ομοσπονδίας, ήτοι από την Τεχνική Επιτροπή  όσες από αυτές έχουν τους λιγότερους 

αγώνες, ήτοι την μικρότερη αγωνιστική παρουσία κατά την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πρόκρισης, οι οποίοι διεξάγονται   

τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ή / εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων 

πρόκρισης. 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι γυναίκες πυγμάχοι: 
 
1. Γυναίκες πυγμάχοι ηλικίας 19 έως & 40 ετών, γεννηθείσες το έτος 1979 έως και 

το 2000. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλικία της πυγμάχου υπολογίζεται σύμφωνα με το έτος 

γεννήσεώς της. 
 
2. Επίσης οι ανωτέρω γυναίκες πυγμάχοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα 

μητρώα της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την έναρξη του εν 
λόγω Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
 

3. Όρος απαραίτητος για τη συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί πρέπει να 

 έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. 

 

4. α. Οι δέκα (10) κατηγορίες βάρους στις γυναίκες πυγμάχους σε κιλά είναι: 
 

45 έως 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+  κιλά. 
 

β. Γυναίκες πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω των 45 κιλών, δεν 

επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. 

 

5. α. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών. 
 

β. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 

τρίτο νοκ ντάουν στον ίδιο γύρο, διακόπτεται αμέσως ο αγώνας  

          γ. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν. 

 
6. α. Οι συμμετέχουσες γυναίκες πυγμάχοι θα παίρνουν 3 βαθμούς για κάθε νίκη. 
 

β. Όσες αγωνίζονται και χάνουν έστω και εάν τιμής ένεκεν λαμβάνουν το 

αντίστοιχο μετάλλιο για την θέση χωρίς νίκη, θα παίρνουν μόνο ένα (1) βαθμό 

για την συμμετοχή τους. 
 

γ. Προκειμένου να ανακηρυχτεί ο Πρωταθλητής σύλλογος θα προστίθενται 

συνολικά οι βαθμοί του κάθε συλλόγου όλων των κατηγοριών κιλών του 

παρόντος Πρωταθλήματος Γυναικών Elite που θα έχουν λάβει οι πυγμάχοι τους. 
 

δ. Για τον Πολυνίκη Σύλλογο θα υπολογίζονται μόνο τα μετάλλια και τα 

προβλεπόμενα στο κεφ. 10 παρ.7. 

 
7. Ενημερώνουμε ότι: Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον 
 Νόμο 2725 /1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
 εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα 
 προβλεπόμενα μόρια. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΟΞΙΓΚ ΛΙΓΚ (BOXING LEAGUE) 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1.  Το εν λόγω πρωτάθλημα διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΟΠ και αποτελεί την κορωνίδα 

των πρωταθλημάτων, καθώς είναι το Πρωτάθλημα που διασφαλίζει το εισιτήριο για 

την επιλογή και την είσοδο στις εθνικές ομάδες. Για τον λόγο αυτό συμμετέχουν μόνο 

οι τέσσερις (4) πρώτοι διακριθέντες αθλητές / τριες κάθε κατηγορίας του 

Πρωταθλήματος ELITE Ανδρών – Γυναικών. 

 

2.  Το εν λόγω Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρία (3) διαφορετικά χρονικές περιόδους, οι 

οποίες θα οριστούν. 

  

 Επίσης, θα διεξαχθεί αποκλειστικά σε δύο (2) ημέρες και σε κάθε κατηγορία βάρους 

υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας των σχετικών αγώνων θα συμμετέχουν μόνο 4 

έως έξι πυγμάχοι. 

 

3. Η ζύγιση των πυγμάχων εξαιρετικά για αυτό το πρωτάθλημα θα πραγματοποιείται 

πέντε (5) ώρες πριν την διεξαγωγή των αγώνων. 

 

4.  Οι αθλητές / τριες πυγμάχοι θα συμμετέχουν δωρεάν. 

 

5.  Σε περίπτωση που η ΕΟΠ καταφέρει και εξεύρει χορηγούς για το εν λόγω Πρωτάθλημα 

ή αναβαθμιστεί σε κατηγορία χρηματοδότησης από την ΓΓΑ, οι νικήσαντες αθλητές / 

τριες πυγμάχοι θα πριμοδοτούνται οικονομικά με καταβολή ανάλογου μπόνους 

(μπόνους νίκης και εισόδου στην εθνική ομάδα). 

 

6. Δηλώσεις συμμετοχής έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν μόνο οι κάτωθι  

πυγμάχοι μέσω των σωματείων τους: 

 

 α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι πυγμάχοι που έχουν τερματίσει 

ανάμεσα στους διακριθέντες τέσσερις (4) πρώτους πυγμάχους κάθε κατηγορίας του 

Πρωταθλήματος ELITE Ανδρών – Γυναικών και εφόσον υποβάλλουν νομίμως μέσω 

των σωματείων τους δήλωση συμμετοχής προβλεπόμενη δήλωση Νο 11 

(επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της). 

 

 β. Ειδικότερα, σωματείο, που δεν έχει προβεί εντός του χρόνου που προβλέπεται ως 

άνω στην ως άνω προβλεπόμενη δήλωση Νο 11 που επισυνάπτεται στην παρούσα 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής, δηλαδή σωματείο που δεν 

έχει δηλώσει την κατηγορία βάρους, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των αθλητών – 

πυγμάχων του όπως αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, 

χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες, ακολούθως και οι πυγμάχοι του, 

οι οποίοι θα αποκλείονται από την Εθνική Ομάδα. 
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7.  Περισσότερα για την δήλωση συμμετοχής βλέπε Κεφ.1,Παρ.1, και 2. 17  

 

8.  Οι  Άντρες πυγμάχοι στο Πρωτάθλημα αυτό θα αγωνιστούν χωρίς κάσκες και 

χωρίς φανελάκι. 

 

9.  Όρος απαραίτητος για την συμμετοχή τους, είναι ότι οι πυγμάχοι αυτοί πρέπει να 

έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη πλην 

αυτής του βάρους των πυγμάχων σε κιλά για τα οποία δύναται να υπάρξει μία 

απόκλιση της τάξεως του 1,5 κιλού, λόγω της διεξαγωγής των αγώνων σε βάθος 

τριμήνου. 

 

10. Πυγμάχος που θα δηλωθεί σε κατηγορία που δεν συμπληρώνει τετράδα, δύναται να 

αλλάξει προς την ανωτέρω κατηγορία κατόπιν δήλωσης του σωματείου του, με την 

προϋπόθεση  ότι θα βρίσκεται στα κιλά της νέας κατηγορίας. 

 

11. α) Οι δέκα (10) κατηγορίες βάρους των Ανδρών πυγμάχων σε κιλά είναι : 

 46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ κιλά.  

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 

στο Πρωτάθλημα αυτό.  

 

 β) Οι δέκα (10) κατηγορίες βάρους των Γυναικών πυγμάχων σε κιλά είναι : 

 45 έως 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ κιλά.  

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 

στο Πρωτάθλημα αυτό.  

 

12.  α) Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα γύρο. 

β) Ο αγώνας διακόπτεται αμέσως μετά το 3ο νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο. 

γ) Επίσης διακόπτεται αμέσως ο αγώνας μετά το 7ο νοκ-ντάουν. 

 

13.  Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σε αυτούς τους αγώνες, θα βαθμολογούνται ως κάτωθι: 

 

α) Στον ημιτελικό ο νικητής θα πριμοδοτείται με 3 βαθμούς και ο ηττημένος με 1. 

 

β) Στον μεγάλο τελικό ο νικητής θα πριμοδοτείται 5 βαθμούς και ο ηττημένος με 3.  

 

γ) Στον μικρό τελικό ο νικητής θα πριμοδοτείται 3 βαθμούς και ο ηττημένος με 1. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι βαθμοί που θα έχει λάβει ο πυγμάχος ΜΟΝΟ από τις νίκες του, από 

την συμμετοχή του σε αυτούς τους αγώνες, θα προστίθενται και στην κατάσταση 

κατάταξης (RANK LIST). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
1- Προκειμένου οι πυγμάχοι των Σωματείων μελών να συμμετάσχουν στα 

προγραμματισμένα Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π. και σε άλλους αγώνες, σύμφωνα με την 

παρούσα προκήρυξη είναι υποχρεωμένα, να υποβάλλουν στα γραφεία της Ε.Ο.Π. την 

προβλεπόμενη για κάθε Πρωτάθλημα δήλωση συμμετοχής, όπως φαίνεται στα 

συνημμένα υποδείγματα, με πλήρη στοιχεία των δηλωθέντων πυγμάχων τους, είκοσι 

(20) ημερολογιακές ημέρες προ της ενάρξεως των αγώνων ως αναφέρεται στα 

επιμέρους πρωταθλήματα. 

 

2- α. Τελική δήλωση υποχρεούνται να καταθέσουν μόνο τα σωματεία που για διαφόρους 

λόγους επιθυμούν να μειώσουν τους ήδη δηλωθέντες πυγμάχους τους ή να αλλάξουν 

την κατηγορία των κιλών τους το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την 

έναρξη των συγκεκριμένων αγώνων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα είναι οι προβλεπόμενες ή που θα 

υποβάλλονται μεταγενέστερα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται. 
 
β. Ενημερώνουμε ότι: Οι συμμετέχοντες πυγμάχοι σύμφωνα με τον Νόμο 

2725 /1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφόσον έχουν τις 

προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται τα προβλεπόμενα μόρια. 
 
γ. Τα σωματεία, μετά την λήξη των τελικών δηλώσεων συμμετοχής των 

πυγμάχων τους σε αγώνες της Ε.Ο.Π., δύνανται να ακυρώσουν πυγμάχο για λόγους 

υγείας χωρίς κυρώσεις, μόνο εφόσον προσκομίσουν στην Ε.Ο.Π ή στην γραμματεία 

των αγώνων βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου, ή συμβεβλημένου Ιατρού Ιδιώτη το 

αργότερο πριν την έναρξη της επίσημης ζύγισης των αγώνων. Για οιανδήποτε άλλο 

λόγο ανωτέρας βίας ο οποίος θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, θα αποφασίζει η 

τεχνική επιτροπή με την επιτροπή Πρωταθλημάτων. 

δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. μη διάθεση γυμναστηρίου για την 

διεξαγωγή των αγώνων ή μεγάλης συμμετοχής ή άλλο λόγο, τα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα και άλλοι αγώνες δύναται να διεξάγονται σε δυο περιόδους και σε 

διαφορετικούς χώρους και ημερομηνίες : 
 
1η περίοδος Προκριματικούς Αγώνες και 
 
2η περίοδος Προκριματικούς, Ημιτελικούς και Τελικούς Αγώνες. 
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3. α) ΠΡΟΣΟΧΗ Τα πρωταθλήματα ως ειδικά αναφέρεται στα επιμέρους 

κεφάλαια θα διεξάγονται μόνο για τέσσερις (4) ημέρες και η κάθε 

κατηγορία βάρους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα έξι (16)  
 

συμμετοχές. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεωτικά θα διεξάγονται προκρίσεις 

ως αναφέρεται στα επιμέρους κεφάλαια. 
 
 

4-  α. Στην προβλεπόμενη δήλωση συμμετοχής των πυγμάχων σε οιουσδήποτε 

είδους αγώνες εγκεκριμένους από την Ε.Ο.Π., πρέπει υποχρεωτικά να 

αναφέρονται η κατηγορία βάρους του πυγμάχου, επίσης, το ονοματεπώνυμο, η 

ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός μητρώου, οι αγώνες και οι διακρίσεις τους, ότι 

τα στοιχεία των δηλωθέντων από το σωματείο τους αθλητών είναι απολύτως 

ακριβή και αληθή , ότι πληρούν και αποδέχονται τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης των αγώνων του τρέχοντος έτους, ότι 

οι πυγμάχοι είναι σε άριστη φυσική και τεχνική κατάσταση, ότι έχουν υποβληθεί 

σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, ότι δεν πάσχουν από κανένα 

λοιμώδες νόσημα, ότι δεν έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών και ότι 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουν στο εν λόγω 

Πρωτάθλημα. 

 

β) Θα βεβαιώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους εν ισχύ τεχνικούς και 

αγωνιστικούς κανονισμούς της ΑΙΒΑ οι δηλωθέντες πυγμάχοι δεν 

έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση οποιουδήποτε άλλου 

μαχητικού αθλήματος επαφής απαγορευμένου από την ΑΙΒΑ και πάσης 

φύσεως επαγγελματικών ή όχι αγώνων πυγμαχίας οι οποίοι δεν 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ ή 

με την έγκρισή της στην Ελλάδα και της ΑΙΒΑ σε διεθνές επίπεδο. 
 

Τέλος τα σωματεία θα επιβεβαιώνουν εγγράφως την σύννομη 
 συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής των πυγμάχων τους στους  αγώνες. 
 
 

γ) Στην δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται και να 

υπογράφουν επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου για τους αγώνες, ο 

συμβασιούχος προπονητής του, καθώς και τυχόν βοηθός. 
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δ) Απαγορεύεται ρητά στη δήλωση συμμετοχής να δηλώνεται 

αντικαταστάτης προπονητής χωρίς νόμιμο συμβόλαιο εν ισχύ με το σωματείο, 

κατατεθειμένο όπως προβλέπεται και στην Ε.Ο.Π. 

 
 
5-   α) Αναφέρεται ρητά ότι: Δήλωση σωματείων μελών της Ε.Ο.Π. για 
 

συμμετοχή των πυγμάχων τους σε προγραμματισμένους αγώνες, η 

οποία δεν θα περιέχει πλήρως τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία και 

δεν θα τηρεί τα προαναθέντα χρονικά περιθώρια, δεν θα λαμβάνεται 

υπόψη, θα απορρίπτεται και οι πυγμάχοι θα αποκλείονται υποχρεωτικά 

από τους αγώνες. 
 

β) Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη και μέριμνα των σωματείων να 

επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ο.Π. εγκαίρως αμέσως 

μετά την λήξη των προθεσμιών των δηλώσεων των πυγμάχων τους 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα ή η απόρριψη της δήλωσης 

των πυγμάχων τους καθώς και της εν ισχύ σύμβασης του προπονητή 

τους. 
 

γ) Ο αντιπρόσωπος του σωματείου για τους αγώνες θα πρέπει να δηλώνεται 

εγγράφως από το σωματείο στην δήλωση συμμετοχής των πυγμάχων επίσης, 

δεν επιτρέπεται να είναι εν ενεργεία πυγμάχος, Διαιτητής/Κριτής και δεν 

αντικαθίσταται από κανέναν. 

 
 

6-  α. Ρητά αναφέρεται ότι δεν θα γίνονται δεκτοί πυγμάχοι, οι οποίοι κατά την 

άφιξή τους στους χώρους ζύγισης δεν θα συνοδεύονται από τον δηλωθέντα 

συμβασιούχο προπονητή του συλλόγου τους, (σύμφωνα με την δήλωση 

συμμετοχής τους) στους πάσης φύσεως αγώνες που διοργανώνει η Ε.Ο.Π. 

σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη προβλεπόμενα και θα αποκλείονται από 

την διοργάνωση. 

β.  Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης του συμβασιούχου προπονητή του 

συλλόγου κατά την διάρκεια των αγώνων λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι 

υγείας) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατατεθεί στον αλυτάρχη των 

αγώνων, έγγραφη δήλωση για τους λόγους της έκτακτης αποχώρησης του από 

τους αγώνες καθώς και  έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον δηλωθέντα 

αντικαταστάτη προπονητή που με ευθύνη του θα ορίσει ο ίδιος για τους 
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συμμετέχοντες πυγμάχους του Σωματείου ως σχετικό συνημμένο υπόδειγμα, ο 

οποίος υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις ως προπονητής, καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

προκήρυξη, άλλως δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή των αθλητών του εν λόγω 

Σωματείου στη διοργάνωση και θα αποκλείονται. 

 

7-  Εφιστάται η προσοχή στο ότι, σε κάθε περίπτωση προκειμένου να 

αγωνιστούν  ανήλικοι/κες πυγμάχοι, νοείται ότι τα σωματεία με ευθύνη 

και μέριμνά τους έχουν την έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. 

 
 
8-  Ρητά δηλώνεται ότι απαγορεύεται στα Σωματεία μέλη της Ε.Ο.Π. να 

επιτρέπουν την συμμετοχή πυγμάχων τους σε οιανδήποτε διοργάνωση η οποία 

διεξάγεται χωρίς την έγκριση της Ε.Ο.Π. Σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύσουν τα 

προβλεπόμενα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας ΑΙΒΑ καθώς και της 

παρούσας Προκήρυξης. 

 
 
9- ΠΡΟΣΟΧΗ Ενημερώνουμε ότι δεδομένης την αύξησης του ορίου ηλικίας 

συμμετοχής των πυγμάχων σε αγώνες από την ΑΙΒΑ έως σαράντα (40) 
ετών, η ηλικία εγγραφής των πυγμάχων στα μητρώα της Ομοσπονδίας 
επιτρέπεται από έξι (6) ετών έως τριάντα πέντε (35) ετών μη 
συμπληρωμένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ιατρική εξέταση και η επίσημη ζύγιση των πυγμάχων θα 

γίνεται το πρωί της κάθε αγωνιστικής ημέρας ή όπως διαφορετικά 

συμφωνηθεί και αποφασίσει ο Αλυτάρχης των αγώνων. 
 

1- α) Όλες τις ημέρες, οι πυγμάχοι θα προσέρχονται μόνοι τους χωρίς συνοδούς στην 

προβλεπόμενη αίθουσα για ιατρική εξέταση και επίσημη ζύγιση μόνο με την σχετική 

καρτέλα, το Αθλητικό Δελτίο του πυγμάχου και την Αστυνομική Ταυτότητά τους. 
 
β) Σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς της AIBA ο συμβασιούχος προπονητής του 

Συλλόγου τους ή τυχόν αντικαταστάτης του όπως ορίζεται ή ο εκπρόσωπος του 

Σωματείου τους ή οποιοσδήποτε άλλος, δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός της 

αίθουσας που θα γίνει η επίσημη ιατρική εξέταση και η ζύγιση των πυγμάχων. 
 
γ) Ο Αλυτάρχης είναι υπεύθυνος και θα αποφασίζει για την σειρά προτεραιότητας της 

επίσημης ζύγισης και για κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει. 
 

2- Στις 8:30 το πρωί κάθε αγωνιστικής ημέρας, θα αρχίζει η επίσημη ζύγιση και 

κανένας πυγμάχος δεν δικαιούται δοκιμαστικής ζύγισης στη ζυγαριά της επίσημης 

ζύγισης 
 

3- Η ιατρική εξέταση και η επίσημη ζύγιση της πρώτης αγωνιστικής ημέρας θα αρχίζει 

στις 8:30 και θα τελειώσει στις 10:00 το πρωί. Μετά το πέρας του χρόνου (10:00) 

κανείς πυγμάχος, δεν δικαιούται ζύγισης και αποκλείεται των αγώνων. Με απόφαση 

του Αλυτάρχη και για ειδικούς λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. μετακίνηση λόγω καιρικών 

συνθηκών) ή άλλο λόγο, δύναται η λήξη της ζύγισης να παραταθεί. Για τις επόμενες 

αγωνιστικές ημέρες η ζύγιση θα αρχίζει στις 8:30 και θα τελειώνει στις 9:30 το πρωί 

ή όπως διαφορετικά συμφωνηθεί και αποφασίσει ο Αλυτάρχης των αγώνων. 

 

4- ΠΡΟΣΟΧΗ : Στα προκριματικά ή ημιτελικά ή τελικά των αγώνων εφ’ όσον χρειασθεί 

για οιονδήποτε λόγο να αλλάξουν τα αναφερόμενα, θα αποφασίζεται και θα ορίζεται 

από τον Αλυτάρχη και θα ενημερώνονται άμεσα οι συμμετέχοντες. 

 

 

5- α) Κατά τη διάρκεια της ζύγισης θα υπάρχουν δύο ζυγαριές, (μία για προζύγιση εκτός 

της αίθουσας και η εντός της αίθουσας που θα γίνεται η επίσημη ζύγιση, οι οποίες σε 
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κάθε περίπτωση θα πρέπει να δείχνουν τα ίδια κιλά). Σε περίπτωση που οι ζυγαριές 

έχουν διαφορά αυτό θα ανακοινώνεται από τον Αλυτάρχη, θα υπολογίζεται η διαφορά 

των κιλών στις ζυγαριές και θα προστίθεται, ή θα αφαιρείται ανάλογα. Τυχόν διαφορά 

αναγράφεται σε εμφανές σημείο, προς ενημέρωση των συμμετεχόντων. 

 
 
β) Σωματείο το οποίο σύμφωνα με την αρχική ή σε περίπτωση αλλαγής, την τελική 

δήλωσή του για τους πυγμάχους, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο της παρούσης, μετά 

την επίσημη ζύγιση των πυγμάχων του θα έχει αριθμητική διαφορά, δηλαδή 

αναιτιολόγητα δεν θα προσέλθουν οι πυγμάχοι να ζυγιστούν ενώ θα έχουν δηλωθεί, θα 

επιβαρύνεται με συμμετοχή στα έξοδα της διοργάνωσης 300,00€ / άτομο. 
 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όσων ανήκουν στα αναφερόμενα της παρ.2γ του 

κεφαλαίου 1 της παρούσας Προκήρυξης. 
 
 

γ) Σωματεία των οποίων ο πυγμάχος τους κατά την επίσημη ζύγιση της πρώτης 

ημέρας θα ξεπερνά το βάρος της κατηγορίας των κιλών που θα έχει δηλωθεί με 

αποτέλεσμα αναιτιολόγητα να αλλάξει κατηγορία κιλών, και να δημιουργήσει πρόβλημα 

στις κατηγορίες , ειδικά εάν μείνει ένας στην κατηγορία ή χαλάσει η οχτάδα και χάσουν 

οι πυγμάχοι τα μόρια, τότε το σωματείο του, επιπρόσθετα τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, 

θα επιβαρύνεται με συμμετοχή στα έξοδα της διοργάνωσης με 300€, και ο Αλυτάρχης 

θα αποφασίζει εάν ο πυγμάχος θα αποκλείεται ή θα του επιτραπεί να αγωνιστεί στην 

νέα κατηγορία. 
 
 

δ) Σωματεία των οποίων ο πυγμάχος τους , τις επόμενες αγωνιστικές ημέρες στην 

επίσημη ζύγιση, θα ξεπερνά το βάρος της κατηγορίας , που θα έχει δηλωθεί και 

ζυγισθεί κατά την επίσημη ζύγιση της πρώτης ημέρας ή δεν θα προσέλθει να ζυγιστεί 

και να αγωνιστεί αναιτιολόγητα, θα αποκλείεται, θα μηδενίζεται και το σωματείο του 

θα επιβαρύνεται ως συμμετοχή στα έξοδα της διοργάνωσης με 300€ το άτομο. 

 

ε) Τη ζύγιση θα κάνει ο Αλυτάρχης ή ένας εκ των Διαιτητών/Κριτών ή άτομα που θα 

έχουν ορισθεί από αυτόν, για τον σκοπό αυτό. Δύναται επίσης με απόφαση του 

Αλυτάρχη κατά την διάρκεια της ζύγισης να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του 

συνδέσμου Προπονητών. 
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στ) Εφιστούμε την προσοχή στο ότι κατά τη διεξαγωγή της επίσημης ζύγισης στον 

προβλεπόμενο χώρο, επιτρέπεται να βρίσκονται εκτός των διαπιστευμένων ατόμων 

από την Ε.Ο.Π., μόνο ο πυγμάχος με το δελτίο του, την σχετική καρτέλα ζύγισης και 

ιατρικής εξέτασης καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα, και κανένας άλλος. 

 

ζ) Σε όλους τους επίσημους αγώνες που προκηρύσσονται στην παρούσα Προκήρυξη 

από την Ε.Ο.Π., οι δηλωθέντες πυγμάχοι, σύμφωνα με την δήλωση συμμετοχής τους, 

οφείλουν να παρουσιάζονται κατά την ώρα της ζύγισης με το δελτίο αθλητικής 

ταυτότητας της Ε.Ο.Π. και με την αστυνομική τους ταυτότητα, διαβατήριο ή με 

πιστοποιητικό γεννήσεως με φωτογραφία, επικυρωμένο για την ταυτοπροσωπία αυτού 

από την Αστυνομία ή από το Δημαρχείο η Κ.Ε.Π. 

 
η) Σε περίπτωση που πυγμάχος ξεχάσει την αστυνομική του ταυτότητά , δύναται με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση και ευθύνη του προπονητή ή του εκπροσώπου του 

Σωματείου του, να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία του πυγμάχου στον Αλυτάρχη των 

αγώνων, ο οποίος εφόσον εξετάσει την περίπτωση θα αποφασίσει αν θα γίνει δεκτή. 

Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο δια του προπονητή ή του εκπροσώπου του, με 

μέριμνά τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιδείξουν στον Αλυτάρχη την 

αστυνομική ταυτότητα του πυγμάχου το συντομότερο δυνατό, πριν ο πυγμάχος 

αγωνισθεί, διαφορετικά θα αποκλείεται και το σωματείο του θα επιβαρύνεται με 

συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης με 300,00 ευρώ. 

 

6- Όλοι οι πυγμάχοι που θα συμμετέχουν στους αγώνες, μαζί με τους προπονητές τους ή 

τους αντιπροσώπους των σωματείων, υποχρεούνται να βρίσκονται έγκαιρα στον τόπο 

της επίσημης ζύγισης και ιατρικής εξέτασης προκειμένου να ελεγχθούν τα έγγραφα 

νομιμοποίησής τους και να παραλάβουν τις καρτέλες ιατρικής εξέτασης και ζύγισης, 

διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η ζύγισή τους. Μετά την λήξη της επίσημης ζύγισης, 

κανένας πυγμάχος δεν μπορεί να ζυγιστεί. 

 
 

7- Κατά την επίσημη ζύγιση, πρέπει οι πυγμάχοι να προσκομίσουν :  

 α) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Κ.Υ.Α.),  θεωρημένη από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ  εντός 

του έτους. 
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β)  Η πυγμαχική τους ταυτότητα (αθλητικό δελτίο) στην σελίδα Νο τρία (3) του 

νέου Δελτίου ή στην σελίδα Νο ένα (1) του παλαιού Δελτίου πρέπει να 

υφίσταται η σφραγίδα του Σωματείου καθώς και η υπογραφή του Γενικού Γραμματέα 

αυτού. 

 

γ)  Η πυγμαχική τους ταυτότητα (αθλητικό δελτίο) στην σελίδα Νο τέσσερα (4) του 

νέου Δελτίου ή στην σελίδα Νο δύο (2) του παλαιού Δελτίου πρέπει 

απαραίτητα να υφίσταται (ανεξαρτήτως υπάρξεως άλλων θεωρήσεων) η υπογραφή και 

η σφραγίδα του ιατρού που επιμελήθηκε της βασικής ιατρικής εξέτασης του αθλητή 

(σύμφωνα με τον Ν 2725/99), προκειμένου να ισχύσει το εν λόγω Δελτίο. 

 

δ) Η πυγμαχική τους ταυτότητα (αθλητικό δελτίο) στις σελίδες Νο πέντε (5) έως 

εννέα (9) του νέου Δελτίου ή στις σελίδες Νο τρία (3) έως έξι (6) του 

παλαιού Δελτίου πρέπει να υφίστανται οι υπογραφές και οι σφραγίδες των ιατρών 

που εξετάζουν τους πυγμάχους , οι οποίες καλύπτουν τους πυγμάχους μέχρι ένα χρόνο 

από την ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τον Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 
 
ε) Οι ιατρικές εξετάσεις που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάνει οι πυγμάχοι 

κατά την εγγραφή τους με ευθύνη και μέριμνα του σωματείου τους που 

υποχρεωτικά θα επιβεβαιώνει ο Ιατρός τους στην αίτηση εγγραφής είναι οι 

εξής : 
 
Γενική αίματος, Glu (σάκχαρο), Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Sgot, Sgpt, Γgt, 

Αλκαλική φωσφατάση, Χρόνοι πήξης αίματος, Να, Κ, Χολερυθρίνη ολική, HbsAg 

Αυστραλιανό αντιγόνο), Ant-Hcv, HIV I-II, Α/Α άκρων χεριών αμφω, Α/Α θώρακος 

(face), Εγκεφαλογράφημα, M.R.I. (μαγνητική κεφαλής και αυχένα), u/s – triplex 

καρδιάς, Οφθαλμολογική εξέταση, εφάπαξ : Ομάδα αίματος – 
 
Rhesus. 
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ε) Οι αναφερόμενες εξετάσεις του πυγμάχου με μέριμνα και ευθύνη του σωματείου 

του θα ελέγχονται υποχρεωτικά από τον υπεύθυνο ιατρό του Σωματείου προκειμένου 

να κρίνει την καταλληλότητά του για το άθλημα της Πυγμαχίας. Υποχρεωτικά ο εν 

λόγω ιατρός θα επιβεβαιώνει τούτο σφραγίζοντας και υπογράφοντας το δελτίο του 

πυγμάχου, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να πυγμαχεί και να συμμετάσχει σε 

αγώνες. Σε αντίθετη περίπτωση ο πυγμάχος αποκλείεται ή όπως διαφορετικά 

αποφασίσει ο Αλυτάρχης με δική του ευθύνη. 
 
στ) Επίσης προτείνουμε, στα σωματεία ο πυγμάχος τους με μέριμνα και ευθύνη του 

Σωματείου, να εξετάζεται από τον ιατρό που τον παρακολουθεί συχνότερα του έτους, 

κατά προτίμηση σε χρονικό σημείο αμέσως μετά από αγώνες του πυγμάχου για τυχόν 

τραυματισμούς και ειδικά για τα λοιμώδη νοσήματα (π.χ. AIDS, ηπατίτιδα κ.α.). 

 

8- α) Διευκρινίζεται επίσης ότι εφόσον υφίσταται η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού 

για τη βασική ιατρική εξέταση στην σελίδα τέσσερα (4) του νέου Δελτίου ή στην 

σελίδα δύο (2) του παλαιού Δελτίου, δύναται αυτή να ισχύσει για ένα χρόνο βάση του 

Ν 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
β) Τέλος, το Ατομικό Αθλητικό Δελτίου του πυγμάχου, δύναται να είναι 

υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Νομαρχιακό Νοσοκομείο, Κέντρο 

Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες 

οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο, ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και 

Δημοσίου Δικαίου, Ιατρούς. 
 
γ)ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ιατρικής επιτροπής 

της ΑΙΒΑ απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να επιτραπεί στους 

πυγμάχους να αγωνιστούν είναι ότι ρητά θα πρέπει να βεβαιώνεται 

εγγράφως στη δήλωση συμμετοχής του σωματείου τους ότι, μεταξύ των 

άλλων εξετάσεων, δεν πάσχουν από κανένα λοιμώδες νόσημα. Σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα επιτρέπεται να αγωνιστούν, δεν θα ζυγίζονται και θα 

αποκλείονται από την Διοργάνωση. 

 

9- Πυγμάχος, που δεν θα έχει ταυτότητα πυγμαχική (αθλητικό δελτίο της Ε.Ο.Π.), σε 

καμία περίπτωση δεν θα ζυγίζεται εκτός αν ο Αλυτάρχης θα αποφασίσει διαφορετικά. 
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10- α) Πυγμάχος που ζυγίστηκε, κληρώθηκε και αδικαιολόγητα δεν 

εμφανίστηκε να αγωνιστεί αποκλείεται από την Διοργάνωση, θεωρείται ως 

μη συμμετέχων και το σωματείο του θα επιβαρύνεται με συμμετοχή στα 

έξοδα της διοργάνωσης 300,00€. 
 
β) Θεωρείται όμως ως δικαιολογημένα συμμετέχων έστω και αν αυτό συμβεί 

την πρώτη ημέρα των αγώνων, στην περίπτωση που θα έχει συμμετάσχει 

στην διαδικασία της επίσημης ζύγισης και κλήρωσης και πριν τον αγώνα 

αποκλεισθεί αυτός ή ο αντίπαλός του από τον ιατρό των αγώνων ή για 

άλλους λόγους ανωτέρας βίας που σε κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώνονται 

από τον αλυτάρχη των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση αποκλεισμού του 

πυγμάχου από τον ιατρό των αγώνων, θα ισχύσει η παράγραφος 11α του 

παρόντος κεφαλαίου, προκειμένου να κριθεί δικαιολογημένος και να λάβει 

τους βαθμούς και τυχόν μετάλλιο. 

 

γ) Πυγμάχος που ζυγίστηκε, κληρώθηκε και για οιονδήποτε λόγο δεν 

προσέλθει ο αντίπαλός του να αγωνιστεί, το αποτέλεσμα είναι άνευ αγώνος 

(W.O.), και θεωρείται ως συμμετέχων λαμβάνοντας τους βαθμούς και τυχόν 

μετάλλιο όπως προβλέπεται. 
 
δ) Προληπτικά για λόγους ασφαλείας για την περίπτωση που κατά την διάρκεια 

προγραμματισμένων αγώνων κάποιος αθλητής τραυματισθεί και μεταφερθεί άμεσα στο 

νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, η Ε.Ο.Π δύναται να χρησιμοποιεί άτομο το 

οποίο θα συνοδεύει τον τραυματισμένο αθλητή και θα ενημερώνει τον αλυτάρχη για 

την κατάσταση της υγείας του για περαιτέρω αποφάσεις. 

 

11-  α) Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων   

διαπιστώθηκε ότι πυγμάχοι δηλώνουν αναιτιολόγητα αδυναμία να αγωνιστούν 
 

και αποχωρούν από τη διοργάνωση, με απλή δήλωση τραυματισμού ή 

ασθενείας τους στον ιατρό των αγώνων. 
 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Ιατρικής 

Επιτροπής, αποφάσισε ομόφωνα ότι : 
 

Στο εξής όταν ο πυγμάχος προσέρχεται στον ιατρό των αγώνων και δηλώνει 

τραυματισμό ή ασθένεια και δεν διαπιστούται το γεγονός με επιτόπια ιατρική 

εξέταση, για εμφανή τραυματισμό όπως σχίσιμο, πρήξιμο, σπάσιμο και άλλη 

ιατρική αιτία, ο πυγμάχος αυτός, με παραπεμπτικό του ιατρού των αγώνων, θα 
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πρέπει, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Σωματείου του, να υποβληθεί 

υποχρεωτικά και άμεσα στα κατά τόπους νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα, σε 

περαιτέρω νοσοκομειακές /εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες υποχρεούται να 

προσκομίσει στον ιατρό και στον αλυτάρχη των αγώνων, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η κατά δήλωσή του περίπτωση και να κριθεί δικαιολογημένος. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο πυγμάχος θα κρίνεται αδικαιολόγητος/η και θα 

θεωρείται ως μη συμμετέχων, χάνοντας τυχόν βαθμούς που θα έχει λάβει στο 

εν λόγω Πρωτάθλημα, καθώς και το μετάλλιο, επί πρόσθετα το Σωματείο του, 

θα επιβαρύνεται με συμμετοχή στα έξοδα της διοργάνωσης 300,00€. 
 

β) Στην περίπτωση που ο εμφανισθείς, να αγωνισθεί, πυγμάχος 

συνεχίζει βάσει του προγράμματος, θα εφαρμοσθούν τα 

προβλεπόμενα. 

 
γ) Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν διεξαχθεί τουλάχιστον ένας (1) αγώνας 

και ο πυγμάχος να έχει μία νίκη, δεν θα λάβει τυχόν μετάλλιο και 

βαθμούς, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα επιμέρους κεφάλαια. 

 
 
12- α) Πυγμάχος που θα αποκλειστεί με ντισκαλιφιέ (αντικανονικό 

παίξιμο),  μηδενίζεται και χάνει όλους τους βαθμούς που έχει 

αποκτήσει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, θεωρείται ως μη 

συμμετέχων και το σωματείο του θα επιβαρύνεται με συμμετοχή στα 

έξοδα της διοργάνωσης 1.000,00€. 

 

 β)Επίσης, το σωματείο θα χάνει 5 βαθμούς από τους βαθμούς που θα 

 έχει  συγκεντρώσει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή από την γενική 

 βαθμολογία. 

 

13- α) Οι γυναίκες πυγμάχοι πριν την εκάστοτε υποβολή τους σε ιατρικό έλεγχο, 

 υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα 

 αναγράφεται ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. 

 
 
 β) Για τις ανήλικες γυναίκες υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση τους θα 

 υπογράφεται από τον κηδεμόνα τους. 
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14-  ΠΡΟΣΟΧΗ Οι Σύλλογοι, μέσω των προπονητών τους ή των εκπροσώπων τους, 

είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στους ιατρούς των αγώνων, τυχόν πρόσφατη 

ασθένεια πυγμάχου ή κάποιου τραυματισμού ή χτυπήματος που επέφερε νοκ 

ντάουν κατά την προπόνηση ή το σπάρινγκ, που οι ιατροί δεν δύνανται να 

εντοπίσουν κατά την, προ της επίσημης ζύγισης, ιατρική εξέταση, προκειμένου 

να εφαρμοστούν οι σχετικές προβλεπόμενες αποφάσεις σύμφωνα με την 

παρούσα Προκήρυξη και τους εν ισχύ κανονισμούς της ΑΙΒΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΠΥΓΜΑΧΩΝ 

 

1- Η κλήρωση για το ζευγάρωμα των πυγμάχων θα γίνεται αμέσως μετά την λήξη της 

επίσημης ζύγισης στις 11:00 το πρωί της πρώτης ημέρας των αγώνων. 

Ο τόπος που θα διεξαχθεί η κλήρωση θα ανακοινώνεται εγκαίρως από την 

Ομοσπονδία. 

 

2- Κατά την κλήρωση των πυγμάχων, μπορούν να παρίστανται οι εκπρόσωποι των 

σωματείων μελών της Ε.Ο.Π. σύμφωνα με την δήλωση τους καθώς και οι 

συμβασιούχοι προπονητές τους. 

 

3- Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Π. ή ο Αλυτάρχης είναι ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για 

την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ο.Π. και την τήρηση των Κανονισμών της 

Προκήρυξης & της Α.Ι.Β.Α., καθώς και να επιλύσει με απόφασή του οιοδήποτε θέμα 

προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη. 

 

4-  Η κλήρωση με απόφαση του Αλυτάρχη δύναται να γίνει είτε μέσω υπολογιστή είτε δια 

χειρός και ευθύς αμέσως ανακοινώνεται δημόσια και αναρτάται σε εμφανές σημείο του 

χώρου των αγώνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΥΓΜΑΧΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - ΚΑΣΚΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
 

1- α) Σε όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων για Άνδρες και Γυναίκες καθώς και 

άλλους αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Α.Ι.Β.Α., θα χρησιμοποιούνται 

γάντια 10 oz, χρώματος (μπλε-κόκκινο) ανάλογου με τη 
 
γωνία που αγωνίζεται κάθε φορά ο πυγμάχος. 
 
β) Εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες Ανδρών στις οποίες από τα 69 κιλά και πάνω θα 

χρησιμοποιούνται γάντια 12 oz, χρώματος ως αναφέρεται στην παρ.1α του παρόντος. 
 

2- Εξαιρουμένων όλων των κατηγοριών Ανδρών, σε όλες τις άλλες κατηγορίες, 

προκειμένου να αγωνιστούν οι πυγμάχοι θα φορούν υποχρεωτικά αγωνιστικές κάσκες 

χρώματος Μπλε – Κόκκινο, ανάλογο της γωνίας τους, εγκεκριμένες από την ΑΙΒΑ. 

 

3- Για λόγους ασφάλειας και προστασίας των πυγμάχων για τα υλικά των αγώνων λόγω 

βίαιης καταπόνησής τους σε τοίχους κ.λ.π., από τους ίδιους τους πυγμάχους κατά την 

προθέρμανσή τους πριν τον αγώνα, τα γάντια και οι κάσκες θα τοποθετούνται στους 

πυγμάχους παρουσία των υπευθύνων, ένα αγώνα πριν και δεν θα επιτρέπεται η 

απομάκρυνση τους από το χώρο. 

 

4- Τα γάντια και οι κάσκες των αγώνων που θα χρησιμοποιούνται είναι από τα 

επίσημα εγκεκριμένα αγωνιστικά υλικά της ΑΙΒΑ και για λόγους ασφαλείας, 
 
υποχρεωτικά θα διατίθενται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία (Ε.Ο.Π.) 

προς χρήση και επιστροφή χωρίς χρέωση. 

 

5- Το ρινγκ των αγώνων προδιαγραφών ΑΙΒΑ υποχρεωτικά για λόγους ασφαλείας θα 

διατίθεται από την Ομοσπονδία χωρίς χρέωση. 
 

 Προκειμένου η ΕΟΠ να διαθέσει στα σωματεία το αγωνιστικό ρινγκ για 

χρήση μόνο εγκεκριμένων αγώνων από αυτή, π.χ. Κύπελλα πόλεων κλπ., 

υποχρεωτικά θα χρησιμοποιείται ειδικό συνεργείο στησίματος και λυσίματος 

του ρινγκ συνεργαζόμενο με την ΕΟΠ. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον 

διοργανωτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 1- Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα γνωστοποιείται και θα αναρτάται σε εμφανές σημείο 

στο στάδιο που θα διεξαχθούν οι αγώνες αμέσως, μετά την κλήρωση της πρώτης 

ημέρας. 

 

 2- Για τις επόμενες ημέρες όσοι πυγμάχοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα 

, και έχουν νικήσει ή είναι από μπάι (by) υποχρεούνται σε ζύγιση και ιατρική εξέταση 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, εκτός της περίπτωσης που θα αποκλεισθούν από τον 

ιατρό των αγώνων ή άλλη αιτία, ως αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη. 

 

 3- Γίνεται γνωστό ότι σ’ όλα τα Πρωταθλήματα μπορούν να αγωνισθούν μεταξύ τους 

και κατά την πρώτη ημέρα, πυγμάχοι του ιδίου Συλλόγου, εφ’ όσον η κλήρωση τους 

φέρει αντιπάλους. 

 

 4- Για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους διάφορους λόγους, με απόφαση του αλυτάρχη, 

δύναται οι ημιτελικοί ή οι τελικοί αγώνες να διεξαχθούν σε άλλη πόλη ή στάδιο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 1, Παράγραφος 2δ. 

 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 Σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς της AIBA το αποτέλεσμα της κρίσεως των 

αγώνων θεωρείται οριστικό, κατόπιν τούτου δεν επιτρέπονται οι ενστάσεις για το 

αποτέλεσμα. Μόνο ο Επόπτης (Αλυτάρχης των αγώνων) εάν πιστεύει ότι η απόφαση 

του διαιτητή αντιτίθεται στους τεχνικούς και αγωνιστικούς κανονισμούς της AIBA 

δύναται μετά την συμπλήρωση αίτησης επανεξέτασης αγώνα να συγκαλέσει 

τουλάχιστον τριμελή Επιτροπή και να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα σωματεία για την 

απόφασή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

 1- Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίσουν για την άψογη εμφάνιση των 

πυγμάχων και των προπονητών τους επάνω στο ρινγκ (αθλητική ενδυμασία). 

 

 2- Τα Σωματεία δια των εκπροσώπων τους, καθώς και οι προπονητές αυτών είναι 

υπεύθυνα για τη συμμετοχή των πυγμάχων, όσον αφορά στην συμπεριφορά τους, τις 

ιατρικές τους εξετάσεις, την φυσική και τεχνική κατάρτισή τους καθώς και το ότι δεν 

έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών και γενικά την ετοιμότητά τους σ’ όλους τους 

προγραμματισμένους αγώνες της Ε.Ο.Π.. 

 

 3- Προπονητής, ή βοηθός, ο οποίος δεν φέρει αθλητική ενδυμασία (φόρμα), 

αποκλείεται από τη γωνία του  πυγμάχου του. 

 

 4- Οι πυγμάχοι των Σωματείων που θα συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα, στην 

ζύγιση και κλήρωση θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από τους προπονητές τους ή 

άλλους συνοδούς, όπως προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, άλλως θα 

αποκλείονται.  

 Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση κωλύματος του προπονητού να συνοδεύσει την ομάδα 

του, το Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει όπως προβλέπεται στο (κεφ.1,παρ.6,α,β) τον 

αντικαταστάτη του, ο οποίος προκειμένου να γίνει αποδεκτός υποχρεούται να κάνει 

δήλωση αποδοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη  

διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή των πυγμάχων τους στους αγώνες και θα 

αποκλείονται.  

 

 5- α) Επίσης, κατά την διάρκεια του αγώνα, στην γωνία του πυγμάχου σύμφωνα με 

την δήλωση συμμετοχής του Σωματείου του στους αγώνες, υποχρεούται να παρίσταται 

ο προπονητής του, ο οποίος απαραίτητα, θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος Προπονητού Πυγμαχίας και εν ισχύ συμβόλαιο με το σωματείο, ή ο 

αντικαταστάτης του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της παρούσας 

Προκήρυξης και τον σχετικό νόμο ή εγκύκλιο της Γ.Γ.Α..  
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  β) Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους ο αλυτάρχης 

δύναται να αποδεχθεί στις γωνίες των πυγμάχων να παραβρεθεί ένας από τους 

συμμετέχοντες προπονητές της διοργάνωσης, κατόπιν αιτήσεως του συλλόγου του 

εκπροσώπου ή του προπονητή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  

 

 6- Επίσης, εφιστάται η προσοχή των Σωματείων και Προπονητών στο ότι για να 

αγωνισθεί ο πυγμάχος τους, πρέπει απαραίτητα να έχουν εφοδιαστεί με κοκκί, 

μασέλα (εκτός κόκκινου χρώματος). Για τις γυναίκες πυγμάχους επιβάλλεται η 

χρήση προστατευτικού θώρακα. 

 

 7-  α) Για τυχόν αντικανονική συμμετοχή πυγμάχου στα Πρωταθλήματα, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό και την παρούσα Προκήρυξη, ο 

πυγμάχος τιμωρείται άμεσα με αποκλεισμό, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
 β) Επίσης, το Σωματείο του, όχι μόνο χάνει τους βαθμούς, που έχει πάρει ο 

πυγμάχος στην εν λόγο διοργάνωση, αλλά θα του αφαιρεθούν, με απόφαση του Δ.Σ. 

έως 10 βαθμοί από την Γενική Βαθμολογία, θα επιβαρυνθεί ως συμμετοχή στα έξοδα 

της διοργάνωσης με ποσό έως 5.000€ και το θέμα θα παραπεμφθεί στο .Σ. για 

περαιτέρω αποφάσεις. 

 
 

 8- Τα Σωματεία είναι υπεύθυνα για κάθε παρεκτροπή πυγμάχων, προπονητή, 

αντιπροσώπου ακόμα και φιλάθλου τους και υπόκεινται στην εφαρμογή των 

άρθρων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.Π., της Προκήρυξης 

των Αγώνων και του Νόμου 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

 9-  α) Στην περίπτωση που προπονητής, πυγμάχος ή αντιπρόσωπος ομάδας, ακόμη 

και φίλαθλος του Σωματείου υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και αναφερθεί στην 

έκθεση του εκπροσώπου της ΕΟΠ ή του Αλυτάρχη, η οποία δεν επιδέχεται 

ανταπόδειξη για οποιαδήποτε παρεκτροπή κατά την ιατρική εξέταση, ζύγιση, κλήρωση, 

ντόπινγκ κοντρόλ και καθ΄ όλη τη διάρκεια των αγώνων, την διαμαρτυρία αθλητή, 

προπονητή, εκπρόσωπο σωματείου κ.α. προς την γραμματεία των αγώνων jury Δ/Κ, 

κ.α., την επιδεικτική αποχώρηση από την απονομή μεταλλίων ή την αδικαιολόγητη μη 

προσέλευση σε αυτή, κατά τη διάρκεια της ανακήρυξης του νικητή ή των διακριθέντων 

πυγμάχων και γενικά καθ’ όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των προγραμματισμένων 

αγώνων από την Ε.Ο.Π., θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων, 



47 
 

του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της Ε.Ο.Π καθώς και του Νόμου 

2725 όπως αυτός ισχύει και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτά πειθαρχικές 

ποινές. 
 

  β) Επιπρόσθετα με απόφαση του .Σ. της Ε.Ο.Π. θα αφαιρεθούν από το Σωματείο 

έως και 10 βαθμοί από τη Γενική Βαθμολογία στο τέλος του έτους, και θα παραπεμφθεί 

αρμοδίως. 

 γ) Επίσης το σωματείο και ο προπονητής του ανάλογα με τις ευθύνες τους με 

απόφαση του .Σ θα παραπέμπονται στην πειθαρχική επιτροπή της Ε.Ο.Π. όπου σε 

περίπτωση καταδικαστικής απόφασης θα επιβαρύνονται ως συμμετοχή στα έξοδα της 

διοργάνωσης έως 5.000€ και περαιτέρω σχετικές αποφάσεις όπως παραπομπή στον 

Αθλητικό Εισαγγελέα ή την φίλαθλο ιδιότητα. 

 

 δ) Οι ως άνω αναφερόμενες ποινές και χρηματικές καταβολές ισχύουν επίσης 

και για τα Σωματεία των οποίων οι πυγμάχοι κατά την διάρκεια ντόπινγκ κοντρόλ, 

αποδειχθεί ότι έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. 

 

 ε) Ρητά αποφασίζεται ότι σε κάθε περίπτωση κλήσης για συνεδρίαση της 

πειθαρχικής επιτροπής για την εφαρμογή της παρούσας προκήρυξης των αγώνων, του 

καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της Ε.Ο.Π., θα υπάρξει καταδικαστική 

απόφαση, εκτός των άλλων, το κόστος της δαπάνης για την σύγκλιση της πειθαρχικής 

επιτροπής θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τα σωματεία μέλη των κατηγορουμένων 

ή τους ίδιους τους κατηγορούμενους. 

 

Για ψευδή δήλωση θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Ε.Ο.Π., τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον εν ισχύ σχετικό Νόμο, 

καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

 

 Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας Δελτίου ταυτότητας πυγμάχου, θα 

εφαρμόζεται ο Αθλητικός και Ποινικός Νόμος καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

Προκήρυξη, και το θέμα με απόφαση του .Σ. θα παραπέμπεται στην πειθαρχική επιτροπή 

για περαιτέρω αποφάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΥΓΜΑΧΩΝ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ηλικία εγγραφής των πυγμάχων στα μητρώα της Ομοσπονδίας 

επιτρέπεται από (6) ετών έως τριάντα πέντε (35) ετών μη συμπληρωμένα, 

και η συμμετοχή τους σε αγώνες έως σαράντα (40) ετών. 

 

1- α. Η κατηγορία των πυγμάχων, για την συμμετοχή τους στους αγώνες, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, θα διαπιστώνεται από το Αθλητικό Δελτίο 

Ταυτότητας του Πυγμάχου που έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Π.. 
 
β. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Α.Ι.Β.Α., το έτος γέννησης των πυγμάχων, θα 

είναι η βάση υπολογισμού της ηλικίας τους, για την συμμετοχή τους σε οιουσδήποτε 

αγώνες ή πυγμαχικές συναντήσεις, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Προκήρυξης των αγώνων του τρέχοντος έτους.  

γ. Σωματεία, τα οποία έχουν Έλληνες ή αλλοδαπούς πυγμάχους του εξωτερικού ή 

επαναπατρισθέντες/θείσες που είναι ομογενείς, έχουν αποκτήσει την ελληνική 

υπηκοότητα και τα υπό του νόμου προβλεπόμενα νόμιμα έγγραφα νομιμοποιήσεων και 

θεωρούν ότι είναι αξιόλογοι να ενταχθούν στην Ε.Ο.Π. ή στην Εθνική ομάδα , θα 

πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη σχετική αίτηση στην Ομοσπονδία, η οποία μέσω των 

αρμοδίων οργάνων της, θα τους αξιολογήσει και θα τους κατατάξει σε αντίστοιχες 

κατηγορίες ή στην Εθνική ομάδα, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας και αγώνων , 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 
 
δ. Δύνανται επίσης να αξιολογηθούν από την Τεχνική Επιτροπή και με απόφαση του 

Δ/Σ να καταταγούν σε αντίστοιχη κατηγορία ή στην Εθνική ομάδα και ημεδαποί 

πυγμάχοι, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και αγώνων, οι οποίοι προτείνονται από τα 

σωματεία τους και έχουν προσόντα ή πρακτική εμπειρία, οι οποίοι θα αξιολογηθούν 

αρμοδίως και θα καταταγούν ως ανωτέρω, με την κατάθεση στην Ε.Ο.Πυγμαχίας της 

σχετικής έκθεσης. 
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ε. Γίνεται γνωστό ότι, στην περίπτωση που πυγμάχοι σωματείων μελών, δεν κρίθηκαν 

κατάλληλοι και δεν επελέγησαν για την Εθνική ομάδα, τα σωματεία τους εφόσον τους 

κρίνουν ικανούς και κατάλληλα προετοιμασμένους δύνανται με άιτημά τους, να τους 

προτείνουν για συμμετοχή σε Διεθνείς διοργανώσεις EUBC και AIBA. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να ελεγχθεί η κάθε περίπτωση από την Τεχνική Επιτροπή προκειμένου 

να διαπιστωθεί η φυσική και τεχνική κατάσταση των πυγμάχων και γενικά η ετοιμότητα 

τους ώστε να συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα 

της αποστολής θα βαρύνουν το Σωματείο. Στην περίπτωση που διακριθούν και λάβουν 

μετάλλιο θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

 

 

2. ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΑΙΒΑ όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, από τώρα και στο εξής (άμεσα), οι Άνδρες Πυγμάχοι που θα έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με το έτος γέννησής τους θα 

τους επιτρέπεται να δηλωθούν από το σωματείο τους και να συμμετέχουν σε 

Διοργανώσεις Ανδρών (ΑΟΒ και WSB) σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην 

παρούσα Προκήρυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αγωνιστικό πρόγραμμα του 

τρέχοντος έτους, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, τα 

σωματεία προκειμένου να λάβουν μέρος σε όλα από την Ε.Ο.Π. 

προκηρυσσόμενα Πρωταθλήματα και τα NATIONAL PRO BOXING LEAGUE - 

AIBA που θα διοργανώνει η Ομοσπονδία, θα συμμετάσχουν στα έξοδα 

διοργάνωσης των αγώνων με πενήντα (50,00) ευρώ το άτομο σύμφωνα με 

την δήλωση συμμετοχής τους, τα οποία υποχρεωτικά θα καταβάλλουν στην 

Ε.Ο.Π. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων. Σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή των πυγμάχων τους στους 

αγώνες και θα αποκλείονται. 

 

1- Τα Σωματεία, με δική τους μέριμνα και ευθύνη αναλαμβάνουν τις δαπάνες για την 

διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των πυγμάχων, προπονητών τους κ.α., σε 

ξενοδοχείο της επιλογής τους, στον τόπο που θα διεξαχθούν τα προγραμματισμένα 

Πρωταθλήματα και άλλοι αγώνες της Ομοσπονδίας. 

 

2-  α). Σημειώνουμε ότι προκειμένου τα σωματεία, σύμφωνα με την αγωνιστική τους 

δραστηριότητα να δικαιούνται και να λάβουν οιουδήποτε είδους πριμ, θα πρέπει πλέον 

των άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη 

απαραίτητα να έχουν συμμετάσχει κατά το προηγούμενο έτος, στα προκηρυγμένα από 

την ΕΟΠ πρωταθλήματα, κύπελλα και άλλους αγώνες εγκεκριμένους από την ΕΟΠ, 

συνολικά με δέκα (10) πυγμάχους ετησίως, οιασδήποτε κατηγορίας. 
 
β).  Εξαιρούνται μόνο σωματεία, των οποίων οι πυγμάχοι έχουν αγωνισθεί στα 

πρωταθλήματα του τρέχοντος ή του προηγούμενου έτους και έχουν διακριθεί 

λαμβάνοντας μετάλλιο ή είναι μέλη των εθνικών ομάδων συμμετέχουν ενεργά σε 

αγώνες ή έχουν διακριθεί διεθνώς, οπότε δικαιούνται το προβλεπόμενο πριμ χωρίς την 

ανωτέρω δέσμευση. 
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3- Ρητά δηλώνεται ότι τα Σωματεία με δική τους μέριμνά και ευθύνη υποχρεωτικά θα πρέπει 

εγκαίρως να επικοινωνούν με το λογιστήριο της ομοσπονδίας (Ε.Ο.Π.) προκειμένου να 

ενημερώνονται για τυχόν οφειλές τους όπως ετήσια συνδρομή και άλλα, και να 

επιβεβαιώνεται η μη οφειλή τους, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτρέπεται η 

συμμετοχής στους αγώνες. 

 

4- Σωματείο το οποίο δεν θα έχει τακτοποιήσει εγκαίρως το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν την έναρξη των προγραμματισμένων αγώνων τις προβλεπόμενες οικονομικές 

του υποχρεώσεις προς την ΕΟΠ , βεβαιωμένα περί μη οφειλής του από το λογιστήριο της 

ΕΟΠ, δεν θα γίνονται δεκτοί οι πυγμάχοι του σε αγώνες και δεν θα επιτρέπεται η 

συμμετοχή των εκπροσώπων του στα πρωταθλήματα, αλλά και στους πάσης φύσεως 

εγκεκριμένους πυγμαχικούς αγώνες από την ΕΟΠ, Γενικές Συνελεύσεις και άλλου είδους 

εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π. 

 
 

 

5- Προσοχή ρητά ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που η Ομοσπονδία δεν θα λάβει τον 

κατατεθειμένο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) προς έγκριση προϋπολογισμό 

της για το τρέχον έτος, τότε θα γίνει αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και με απόφαση 

του Δ.Σ., θα καταβληθούν ανάλογα κατά περίπτωση ή ακόμη και θα περικοπούν παντελώς 

οιουδήποτε είδους πριμοδοτήσεις ή οδοιπορικά στα Σωματεία, οικονομική συμμετοχή για 

Δ/Κ, γραμματεία κλπ. σε αγώνες ,προπονητές , αθλητές κ.α. 

 

6- Επίσης στην περίπτωση που οικονομικά η Ομοσπονδία δεν θα μπορέσει να καλύψει τις 

δαπάνες των διοργανώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη, 

τότε αυτές, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες, θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα 

συμμετέχοντα σωματεία. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεωτικά θα αναβληθούν ή θα 

ακυρωθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ – ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΠΥΓΜΑΧΩΝ 

 

 

Το .Σ. της Ε.Ο.Π. θέλοντας να επιβραβεύσει και οικονομικά την διάκριση από την ετήσια 

αγωνιστική δραστηριότητα των Συλλόγων και των πυγμάχων, στα πλαίσια της ανάπτυξης, 

αποφάσισε την Πριμοδότησή τους ως κάτωθι. Επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρούσα Προκήρυξη, στα Πρωταθλήματα Παμπαίδων, Παίδων, Νέων, & Ανδρών (ELITE)  

και των αντίστοιχων κατηγοριών Γυναικών, καθώς και του 1ου,  2ου  και 3ου  της κατάστασης 

κατάταξης (RANK LIST) για Άνδρες θα απονεμηθούν: 

 

1- α. Στον Πρωταθλητή/τρια Πυγμάχο κάθε κατηγορίας κιλών Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

: Δίπλωμα, ΧΡΥΣΟ μετάλλιο 

β. Στον ΔΕΥΤΕΡΟ νικητή/τρια Πυγμάχο κάθε κατηγορίας κιλών Πανελληνίου  

πρωταθλήματος: Δίπλωμα & ΑΡΓΥΡΟ μετάλλιο. 

γ. Στους ΤΡΙΤΟΥΣ νικητές/τριες Πυγμάχους κάθε κατηγορίας κιλών Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος: Δίπλωμα & ΧΑΛΚΙΝΟ μετάλλιο. 

2- Στον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Σύλλογο εκάστου Πανελληνίου  Πρωταθλήματος ως ανωτέρω 

αναφέρονται:   Δίπλωμα, Κύπελλο ή Πλακέτα και πριμοδότηση διάκρισης 200,00 €. 

3-   α. Στον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Σύλλογο Ανδρών της Γενικής Βαθμολογίας του έτους Κύπελλο ή 

πλακέτα και πριμοδότηση διάκρισης Συλλόγου 500,00 €. 

β. στον Πρωταθλητή Σύλλογο Γυναικών της Γενικής Βαθμολογίας του έτους: 

Κύπελλο ή Πλακέτα και Πριμοδότηση Διάκρισης Συλλόγου 300,00 €. 

γ. Στον ΔΕΥΤΕΡΟ Σύλλογο Ανδρών και Γυναικών της Γενικής Βαθμολογίας του έτους : 

Κύπελλο ή Πλακέτα και Πριμοδότηση Διάκρισης Συλλόγου για τους Άνδρες 200,00€ και 

για τις γυναίκες 100,00€. 

δ. Στον ΤΡΙΤΟ Σύλλογο Ανδρών και Γυναικών της Γενικής Βαθμολογίας του έτους : 

Κύπελλο ή Πλακέτα και Πριμοδότηση Διάκρισης Συλλόγου για τους ‘Άνδρες 100,00€ και 

για τις Γυναίκες 100,00€. 

4- α) Στον Πρώτο νικητή πυγμάχο της κατάστασης κατάταξης (RANK LIST) του έτους θα 

απονεμηθεί κύπελλο ή πλακέτα, Δίπλωμα και πριμοδότηση 20,00 €/βαθμό που θα έχει 

λάβει ΜΟΝΟ από τις νίκες των αγώνων του έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
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β) Στον Δεύτερο νικητή πυγμάχο της κατάστασης κατάταξης (RANK LIST) 
 

του έτους θα απονεμηθεί Δίπλωμα και πριμοδότηση 10,00 €/βαθμό που θα έχει λάβει 

ΜΟΝΟ από τις νίκες των αγώνων του έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
 

γ) Στον Τρίτο νικητή πυγμάχο της κατάστασης κατάταξης (RANK LIST) του έτους θα 

απονεμηθεί Δίπλωμα και πριμοδότηση 5,00 €/βαθμό που θα έχει λάβει ΜΟΝΟ από 

τις νίκες των αγώνων του έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Προκειμένου οι πυγμάχοι να δικαιούνται τα αναφερόμενα πριμ της 

κατάταξης RANK LIST θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε 

τέσσερις (4) αγώνες κατά το τρέχον έτος ή όπως για διαφόρους λόγους 

αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

5- ΠΡΙΜ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Αγώνες θα απονεμηθεί Δίπλωμα και Πριμοδότηση 

όπως αυτές αναφέρονται στο κεφ.11 της παρούσας Προκήρυξης. 
 

6- Κατά τη βαθμολογία, στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Σύλλογοι ισοβαθμούν 

στην πρώτη δεύτερη ή τρίτη θέση, Νικητής ή Πρωταθλητής ανακηρύσσεται εκείνος που 

συνολικά στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα κατέκτησε τις περισσότερες πρώτες νίκες. Εάν 

και σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αναδειχθεί Πρωταθλητής, τότε νικητής 

ανακηρύσσεται ο Σύλλογος που κατέκτησε τις περισσότερες δεύτερες νίκες. Εάν παρ’ όλα 

αυτά, πάλι δεν αναδεικνύεται Πρωταθλητής τότε, θα υπολογισθεί το σύνολο των τρίτων 

νικών. Εάν και πάλι δεν αναδεικνύεται Πρωταθλητής, τότε θα έχουμε δύο ή 

περισσότερους Πρωταθλητές, οι οποίοι θα μοιρασθούν την θέση και τυχόν Πριμ 

Διάκρισης. 

7- α) ΠΡΟΣΟΧΗ : Πυγμάχος χωρίς να κάνει τουλάχιστον μια νίκη (όχι από W.O. 

αδικαιολόγητο) κατά τη συμμετοχή του στα προγραμματισμένα Πρωταθλήματα 

της Ε.Ο.Π. αλλά και σε επίσημους αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού, δεν 

δικαιούται βαθμολογίας, μεταλλίου, και πριμ δικαιούται όμως ένα (1) βαθμό για 

την συμμετοχή του. 
 
β) Επίσης σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού από την Γ.Γ.Α. θα 

ισχύσουν τα αναφερόμενα στο κεφ.9 παρ.5. 
 
γ) Τα εν λόγω αναφερόμενα ΠΡΙΜ στην παρ.2,3,4 και 5 του 

παρόντος κεφαλαίου θα επιδοθούν σε ειδική τελετή ετήσιας 

βράβευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΠΡΙΜ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

1- Οι πυγμάχοι σύμφωνα με τις συμμετοχές τους σε Διεθνείς αγώνες για την διάκρισή 

τους θα λαμβάνουν τους εξής βαθμούς: 

ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

Χρυσό: 3 βαθμοί, Αργυρό: 2 βαθμοί, Χάλκινο: 1 βαθμό και για κάθε Νίκη 1 βαθμό, 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 

Χρυσό: 4 βαθμοί,Αργυρό: 3 βαθμοί, Χάλκινο: 2 βαθμοί και για κάθε Νίκη: 2 βαθμοί 
 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

Χρυσό: 5 βαθμοί, Αργυρό: 4 βαθμοί, Χάλκινο: 3 βαθμοί και για κάθε Νίκη: 3 βαθμοί 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Χρυσό: 10 βαθμοί, Αργυρό: 7 βαθμοί, Χάλκινο: 5 βαθμοί και για κάθε Νίκη: 5 βαθμοί 

 

2- Κάθε πυγμάχος που έχει επιλεγεί και συμμετέχει στην προετοιμασία των Εθνικών 

Ομάδων και σε διεθνείς αγώνες, καθώς και ο προπονητής του στην εθνική ομάδα ή αυτός 

που τον γυμνάζει, ο οποίος πρέπει να είναι ο συμβασιούχος προπονητής του Συλλόγου, 

θα λαμβάνει για κάθε βαθμό που απέκτησε μόνο από τις νίκες για την κατάκτηση 

ενός (1) μεταλλίου με νίκη (όχι από W.O., ή άλλη αιτία), ή πρόκριση στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, 50,00€ ανά βαθμό ως 
 
πριμ διακρίσεων σε διεθνείς αγώνες. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Χωρίς την κατάκτηση ενός μεταλλίου με νίκη ή (W.O. 

δικαιολογημένο) πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες κανείς δεν δικαιούται 

πριμ. 
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3- Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι παλαιοί πυγμάχοι των εθνικών ομάδων και ο 

προπονητής τους στην εθνική ομάδα, ή αυτός που τους γυμνάζει, ως αναφέρεται 

ανωτέρω, να λαμβάνουν τυχόν μηνιαία οδοιπορικά τους και την ως άνω πριμοδότηση, 

είναι να γυμνάζονται και να είναι σε ετοιμότητα. Στην περίπτωση που θα ενταχθούν 

πρόσφατα στην εθνική ομάδα και έχουν ανταποκριθεί και λοιπά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 13 παρ. 16 α,β,γ και 17 της παρούσας Προκήρυξης θα 

αρχίσουν να λαμβάνουν τυχόν οδοιπορικά και πριμ αμέσως μετά την ένταξή τους. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω πριμ δικαιούνται 50% οι πυγμάχοι και 50% ο 

προπονητής τους στην εθνική ομάδα, ή αυτός που τον γυμνάζει, ως αναφέρεται 

ανωτέρω. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Κάθε πυγμάχος προκειμένου να επιλεγεί για να λάβει μέρος σε Ηπειρωτικές 

Διοργανώσεις(Πανευρωπαϊκό, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα) με την Εθνική ομάδα, εκτός των 

απαραίτητων προϋποθέσεων που αναφέρονται στην δήλωση συμμετοχής πυγμάχων σε 

διεθνείς διοργανώσεις, θα πρέπει να έχει λάβει μέρος σε τουλάχιστον μία Διεθνή 

διοργάνωση-τουρνουά  εξωτερικού ή εσωτερικού εντός του έτους 2019. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

1- Η Ε.Ο.Π. με απόφαση του Δ.Σ.  κατά περίπτωση μέσα στα πλαίσια του 

προγραμματισμού της ανάπτυξης, θα πριμοδοτεί τα Σωματεία συμμετέχοντας στις δαπάνες 

διοργάνωσης για Κύπελλα Πόλεων και πυγμαχικές συναντήσεις Ακαδημιών που θα 

διοργανώνει με τα Σωματεία, ΕΩΣ 2.000 ευρώ, για κάθε διοργάνωση, με την επιφύλαξη των 

προβλεπόμενων για την ετήσια επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κεφ.9 

παρ.5. 

 

2- Το Δ.Σ. , αφού λάβει υπ' όψιν του τα κάτωθι στοιχεία που θα προσκομιστούν από τον 

εκπρόσωπο της Ε.Ο.Π., σύμφωνα με το φύλλο των αγώνων θα αποφασίσει για το ποσοστό 

της πριμοδότησης ως εξής: 

α) Ημέρες διοργάνωσης των αγώνων. 

β) Η συμμετοχή ημεδαπών αθλητών και σωματείων ή και αθλητών ξένων κρατών. 

γ) Το σύνολο των αγώνων που θα γίνουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  

δ) Οι κατηγορίες των συμμετεχόντων πυγμάχων(Παίδων, Νέων, Ανδρών, Γυναικών κ.α.). 

ε) Το είδος των αποτελεσμάτων και η ποιότητα των αγώνων.  

στ) Ο αριθμός συμμετεχόντων πυγμάχων, και προπονητών. 

ζ) Ο τρόπος και η απόσταση μετακίνησης των συμμετεχόντων πυγμάχων, προπονητών. 

 

3- Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου τα σωματεία να δικαιούνται το ανωτέρω ποσό 

πριμοδότησης είναι ότι θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα, έχοντας συμμετάσχει στα 

Πρωταθλήματα του προηγούμενου έτους, με δέκα (10) τουλάχιστον 

πυγμάχους, ή να έχουν στην Εθνική ομάδα έναν ενεργό πυγμάχο, καθώς επίσης 

και τα προβλεπόμενα του Κεφαλαίου 13 Παρ. 16 α, β, γ & 17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

 

 

Όπου στην παρούσα προκήρυξη, αναφέρεται η λέξη πυγμάχος ή αθλητής, νοείται 

για Άνδρες και Γυναίκες κάθε προβλεπόμενης στην παρούσα Προκήρυξη 

κατηγορίας. 

 

1- α) Κατά τη διάρκεια των Πρωταθλημάτων η Ε.Ο.Πυγμαχίας, σε συνεργασία με το ΕΣΚΑΝ θα 

διεξάγει ντόπινγκ κοντρόλ σύμφωνα με τα ισχύοντα του σχετικού νόμου. 
 
β) Επίσης με σχετικές οδηγίες του ΕΣΚΑΝ, για λόγους ασφαλείας και τάξης, κατά την διάρκεια 

της λήψης των δειγμάτων, από τους αθλητές που θα έχουν κληρωθεί και επιλεγεί για 

ντόπινγκ κοντρόλ, απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία και η παραμονή στον χώρο του 

σταδίου όπου διεξάγεται ο έλεγχος, στους φιλάθλους , παράγοντες, Δ/Κ, προπονητές, 

αθλητές που δεν θα έχουν κληθεί για έλεγχο καθώς και άλλοι με οιανδήποτε ιδιότητα. Σε 

αντίθετη περίπτωση τα σωματεία στα οποία θα ανήκουν οι παραβάτες που θα αναφέρονται 

στη έκθεση του Αλυτάρχη θα επιβαρύνονται με συμμετοχή στα έξοδα της διοργάνωσης με 
 
1.000,00 ευρώ. 
 

 

γ) Προσοχή για τους παραβάτες (που υποχρεωτικά ο αλυτάρχης θα πρέπει να τους 

αναφέρει στην έκθεση του) οι οποίοι με καθ΄ οιανδήποτε τρόπο θα παρακωλύουν την 

διαδικασία προβλέπονται αυστηρές ποινές, καθώς και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7 

παράγραφος 9 της παρούσας προκήρυξης. 
 
δ) Το συνολικό κόστος της δαπάνης για doping control θα βαρύνει τα 

συμμετέχοντα σωματεία στην διοργάνωση. 
 
ε) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για πυγμάχο, τότε το συνολικό κόστος της διεξαγωγής 

του doping control καθώς και το κόστος για συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής θα 

βαρύνει το σωματείο μέλος που ανήκει ο πυγμάχος. στ) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 

για πολλούς πυγμάχους τότε το συνολικό κόστος θα μοιράζεται μεταξύ των σωματείων που 

ανήκουν. 

 

2- Μετά από την ψήφιση του Αθλητικού Νόμου 2725 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και 

για την πληρέστερη κατάρτιση και προφύλαξη των νέο-εγγραφέντων πυγμάχων, προβλέπεται 
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η εγγραφή των πυγμάχων έξι (6) μήνες ή 180 ημέρες πριν από τη συμμετοχή τους 

στα Πρωταθλήματα και τρεις (3) μήνες ή 90 ημέρες στους πάσης φύσεως Σωματειακές 

πυγμαχικές συναντήσεις Ακαδημιών, Κύπελλα - Τουρνουά Πόλεων - Πραβατζή, που 

διοργανώνονται από Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Π., μετά την έγκρισή της. 

 

3- Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή πυγμάχων σε πάσης φύσεως πυγμαχικούς αγώνες 

αναφέρονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. 1 της παρούσας προκήρυξης. 

 

4- α) Η Ε.Ο.Π. έχει προβλέψει τα Πρωταθλήματα να διεξάγονται σε τέσσερις (4) αγωνιστικές 

ημέρες. Σύμφωνα όμως με τον αριθμό της τελικής συμμετοχής των πυγμάχων ανά 

κατηγορία, το πρωτάθλημα ή κάποιες κατηγορίες αυτού δίνατε να διεξαχθούν σε λιγότερες ή 

περισσότερες ημέρες. 
 
β) Ο Αλυτάρχης των αγώνων μετά τη κλήρωση των πυγμάχων της πρώτης ημέρας θα 

αποφασίσει σχετικά και θα το ανακοινώνει στους συμμετέχοντες. 
 
γ) Δύναται επίσης, ανάλογα με την συμμετοχή των πυγμάχων, αλλά και τις ημέρες 

διεξαγωγής των αγώνων και άλλων αιτιών, ο Αλυτάρχης να αποφασίζει την διεξαγωγή των 

ημιτελικών η και των τελικών αγώνων σε άλλη πόλη ή στάδιο. Σε αυτή την περίπτωση 

ανάλογα την απόσταση θα μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα ξεκούρασης, και θα 

χαρίζονται στους πυγμάχους έως ένα 

(1) κιλό. 
 

 

5- Η Ε.Ο.Π., δια του εκπροσώπου της, ή του Αλυτάρχη των αγώνων, έχει την εποπτεία για τις 

αγωνιστικές διοργανώσεις. 

 

6- Για κάθε πρόβλημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια των αγώνων, ακόμη και όταν δεν 

προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδιος για την επίλυσή του είναι ο εκπρόσωπος 

της Ε.Ο.Π. ή ο Αλυτάρχης των αγώνων. 

 

7- Η Ε.Ο.Π. δικαιούται να αλλάξει τις ημερομηνίες των Πρωταθλημάτων και αγώνων ακόμη και 

να τους ακυρώσει, για λόγους ανωτέρας βίας, οικονομικούς, ή ειδικούς λόγους. Σε αυτή την 

περίπτωση τα Σωματεία θα ειδοποιούνται έγκαιρα. 
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8- Τονίζεται ότι δεν θα κηρύσσεται έναρξη οποιασδήποτε προγραμματισμένης εκδήλωσης 

από την Ε.Ο.Π., εφόσον δεν παρευρίσκεται στον χώρο ο 
 
αλυτάρχης ή ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Π. και τουλάχιστον ένας ιατρός. 
 

 

9- α) Εφιστούμε την προσοχή προς όλους τους συμμετέχοντες των σωματείων ότι 

απαγορεύεται ρητά η παρουσία ατόμων στον αγωνιστικό χώρο, εκτός των διαπιστευμένων 

διαιτητών και της γραμματείας και όσους τελούν εν υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 7 άρθρο 9 παρ. α,β,γ,δ,ε της παρούσας 

Προκήρυξης. 
 
β) Η Ε.Ο.Π. δύναται να χρησιμοποιήσει άτομα ως Εφόρους Τάξεως προκειμένου να 

διαφυλάξει την τάξη και την ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο, ακόμη και κατά την διάρκεια 

τις επίσημης ζύγισης και κλήρωσης των αθλητών . 

 

10- Τέλος, η Ε.Ο.Π. επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να προβεί σε γενικές 

τροποποιήσεις της προκήρυξης για τη διεξαγωγή των αναφερομένων αγώνων, εφόσον το 

θεωρεί σκόπιμο για την καλύτερη διεξαγωγή αυτών, (π.χ. τροποποιήσεις κανονισμών ΑΙΒΑ 

κ.α.) ακόμα και στην περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα λόγω οικονομικών περικοπών και 

μη έγκρισης του κατατεθειμένου στην Γ.Γ.Α. προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. 

 

11- Πυγμάχοι όλων των κατηγοριών και ηλικίας, προπονητές τους κ.α. όταν χάνουν στους πάσης 

φύσεως αγώνες που διοργανώνει η Ε.Ο.Π. (Πρωταθλήματα κ.α.) και επιθυμούν δύνανται ή να 

αποχωρούν ή να παραμείνουν στην διοργάνωση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Σωματείου 

τους. 

 

12- Πυγμάχος που διακρίθηκε χωρίς να κάνει τουλάχιστον μια νίκη (όχι από W.O.) σε 

αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού, δεν δικαιούται βαθμολογίας, μεταλλίου και 

πριμ. 

 

13- Πυγμάχοι, οι οποίοι σύμφωνα με την δήλωση του Σωματείου τους συμμετέχουν στην 

διαδικασία της επίσημης ζύγισης και δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν θα λαμβάνουν μετάλλιο, 

ούτε βαθμούς και θα θεωρούνται ως μη συμμετέχοντες. 
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14- Η Ομοσπονδία, σύμφωνα με το Καταστατικό της αλλά και τον νόμο, με απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, αναλαμβάνοντας ή όχι τις δαπάνες ή ποσοστό τους, δύναται να 

αναθέσει την συνδιοργάνωση των πάσης φύσεως πυγμαχικών αγώνων στις Πυγμαχικές 

Ενώσεις, ακόμα και σε Σωματεία μέλη της ή άλλους ιδιωτικούς Δημόσιους Φορείς ή εταιρείες , 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα προβλεπόμενα από την παρούσα Προκήρυξη. 

 
 

15- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μετά από πρόταση των Σωματείων Μελών της, 

δύναται με απόφασή του να εγκρίνει την συμμετοχή πυγμάχων και προπονητών Σωματείων ή 

Ενώσεων σε διεθνείς πυγμαχικές διοργανώσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να 

συμμετάσχει στις οικονομικές δαπάνες τους με ποσοστό. 

 
 

16- α) ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση: Προκειμένου οι πυγμάχοι των Εθνικών 

Ομάδων να λαμβάνουν τυχόν οδοιπορικά τους και πριμ, από την διάκρισή τους σε Διεθνείς 

Αγώνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, είναι ότι θα πρέπει απαραίτητα οι εν λόγω να έχουν 

επιλεγεί και κληθεί στις εθνικές ομάδες. Επίσης εφόσον έχουν επιλεγεί και κληθεί στην εθνική 

ομάδα να έχουν ανταποκριθεί τόσο κατά το προηγούμενο έτος εάν είναι παλαιοί πυγμάχοι, 

όσο και στο τρέχον έτος για τους νέους στην κλήση των αρμόδιων φορέων της Ε.Ο. 

Πυγμαχίας για την συμμετοχή τους σε αυτές. 
 
β) Επίσης εντός επτά (7) ημερών από την κλήση τους, να έχουν παρουσιαστεί στα 

ομοσπονδιακά ή στα κατά τόπους προπονητήρια των σωματείων που ανήκουν, σύμφωνα με 

τις σχετικές αποφάσεις και να έχουν ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα, να γυμνάζονται 

και να είναι σε ετοιμότητα, υποχρεωτικά το ελάχιστο για δέκα (10) μήνες ετησίως. 

γ) Εξαιρούνται πυγμάχοι των Εθνικών Ομάδων, των οποίων η έδρα του Σωματείου τους 

βρίσκεται εκτός του νομού όπου λειτουργεί Ομοσπονδιακό Προπονητήριο, καθώς και 

πυγμάχοι άλλων περιοχών οι οποίοι για διάφορους λόγους συνεχίζουν να γυμνάζονται στο 

Σωματείο τους με ευθύνη του Προπονητή τους, σε συνεργασία με τον Εθνικό Προπονητή και 

την Τεχνική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 
 

17- Τέλος, διευκρινίζουμε ότι για τους ίδιους λόγους (της προηγούμενης παραγράφου του 

παρόντος Κεφαλαίου) μη συμμετοχής πυγμάχων στις εθνικές ομάδες κ.α., τα Σωματεία και οι 

πρωταθλητές δεν δικαιούνται κανενός είδους πριμ καθώς και τα προβλεπόμενα στο κεφ.9 

παρ.5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΥΓΜΑΧΩΝ (RANK LIST) 

 

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, προκειμένου να κατατάξει τους πυγμάχους σύμφωνα με την αξία 

τους από την συμμετοχή τους σε προγραμματισμένους αγώνες εγκεκριμένους από την 

Ε.Ο.Π.,αλλά και να προβάλει την αγωνιστικότητά τους, αποφάσισε να δημιουργήσει την 

κατάσταση κατάταξης πυγμάχων (RANK LIST) κατηγορίας Ανδρών ELITE. 

Στην κατάσταση αυτή θα προστίθεται το σύνολο των βαθμών μόνο από τις νίκες που θα 

έχουν λάβει οι διακριθέντες πυγμάχοι από την συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ανδρών. Επίσης στα Κύπελλα και Τουρνουά Πόλεων - Πραβατζή, στα 

NATIONAL PRO BOXING LEAGUE - AIBA και στις Διεθνείς διακρίσεις για κατηγορίες 

Πυγμάχων Ανδρών. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι πυγμάχοι να λάβουν τυχόν προβλεπόμενο πριμ είναι 

να έχουν συμμετάσχει κατά το τρέχον έτος τουλάχιστον σε τέσσερις (4) 

αγώνες στην Ελλάδα ή διεθνείς και τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Στο τέλος του έτους με την λήξη των ως άνω αναφερομένων αγώνων, ο Πρώτος, ο Δεύτερος 

και ο Τρίτος στην κατάταξη θα λάβουν οικονομικό Πριμ όπως αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο 

10 της παρούσας Προκήρυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΕΩΝ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΑΒΑΤΖΗ 
 

(ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΟΠ) 
 

Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π. για το τρέχον έτος από την Γ.Γ.Α. & 

δεδομένης της υποχρεωτικής αναμόρφωσής του, το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 

των Σωματείων για αγώνες επιπέδου, και σε εφαρμογή ανάλογου Κανονισμού της Α.Ι.Β.Α., 

αποφάσισε τον προγραμματισμό των κυπέλλων για όλο το έτος και την ανάθεση της 

διοργάνωσης σε αιτούμενα Σωματεία μέλη της, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. 

1. Τους εν λόγο αγώνες δύναται να διοργανώσουν τα Σωματεία μέλη της Ε.Ο.Π. μετά 

από αίτημά τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη Αίτηση (επισυνάπτεται) Τουρνουά 

Πόλεων - Κύπελλο Πραβατζή. 

2. Προκειμένου η Ε.Ο.Π. να προγραμματίσει τους εν λόγο αγώνες για το έτος 2019, τα 

Σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το αίτημά τους & υποχρεωτικά την άδεια 

τέλεσης αγώνων του γυμναστηρίου που θα διεξαχθούν οι αγώνες, στα γραφεία της 

Ε.Ο.Π. (Φωκίωνος Νέγρη 9), να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή στα επίσημα ΦΑΞ & 

email της Ε.Ο.Π, το αργότερο έως την 8η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

3. Το Σωματείο Διοργανωτής και τα αιτούμενα συμμετοχής Σωματεία προκειμένου οι 

δηλωθέντες πυγμάχοι τους να αγωνιστούν στους εν λόγω προγραμματισμένους 

αγώνες είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν στην Ομοσπονδία μεταξύ των άλλων και την 

επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής των πυγμάχων τους Νο 12, με πλήρη στοιχεία, 

είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των εν λόγο αγώνων, χρόνος 

απαραίτητος προκειμένου να ελεγχθούν τα δηλωθέντα στοιχεία των πυγμάχων εκ των 

προτέρων. 

4. α) Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των δηλωθέντων πυγμάχων από την Ε.Ο.Π., αυτά 

θα αποστέλλονται στον Σύλλογο Διοργανωτή, όπου οι προπονητές τους λόγω της 

γνώσης τους σχετικά με την φυσική και τεχνική κατάσταση των πυγμάχων τους, θα 

προβαίνουν στο ζευγάρωμα των πυγμάχων που θα αγωνιστούν, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. Τα ζεύγη των πυγμάχων που θα προτείνονται να αγωνιστούν θα 

αποστέλλονται στην Ε.Ο.Π. προκειμένου να ελεγχθούν ως προς την ορθότητά τους 

σύμφωνα με την αγωνιστική Προκήρυξη και τότε μόνο θα καταρτίζεται το επίσημο 

αγωνιστικό πρόγραμμα. 
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β) Μόνο στην περίπτωση που θα ζητηθεί από τον Διοργανωτή Σύλλογο ή Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Π. θα βοηθήσει στο ζευγάρωμα των πυγμάχων. 

γ) Σε κάθε περίπτωση την τελική έγκριση του προγράμματος σχετικά με τον έλεγχο 

των στοιχείων και το ζευγάρωμα των πυγμάχων μόνο για ότι αφορά την εφαρμογή 

των όρων της Προκήρυξης, θα έχει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Π.. 

 5.  Στο ημερήσιο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΕΩΝ – ΚΥΠΕΛΛΑ 

 ΠΡΑΒΑΤΖΗ θα διεξάγονται έως είκοσι (20) αγώνες! 

6.   Σωματείο το οποίο αναιτιολόγητα δεν θα προσέλθουν οι πυγμάχοι του να  ζυγιστούν 

 και να αγωνιστούν ενώ θα έχουν δηλωθεί, θα επιβαρύνεται με συμμετοχή  στα έξοδα 

 της διοργάνωσης 200,00 € / άτομο. 

7.  Τα σωματεία δύνανται να ακυρώσουν πυγμάχο για λόγους υγείας χωρίς κυρώσεις μόνο 

  εφόσον προσκομίσουν στην Ε.Ο.Π. ή στην γραμματεία των αγώνων την  

  προβλεπόμενη βεβαίωση ιατρού όπως προβλέπεται στην παρούσα Αγωνιστική  

  Προκήρυξη το αργότερο πριν την έναρξη της επίσημης ζύγισης των αγώνων. Για  

  οποιοδήποτε άλλο λόγο ο οποίος θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, θα αποφασίζει ο 

  Αλυτάρχης των αγώνων 

8. α) Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες θα έχουν όλες οι κατηγορίες  

  πυγμάχων. 

 β) ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς τους όρους 

 και τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και της ΑΙΒΑ όπως αυτά 

 προβλέπονται για την διεξαγωγή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων των αντίστοιχων 

 κατηγοριών. 

 Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, προτεραιότητα σε αυτούς τους αγώνες θα έχουν 

 οι δηλωθέντες πυγμάχοι του διοργανωτή Συλλόγου και στην συνέχεια οι πυγμάχοι που 

 πρόκειται να συμμετάσχουν στο άμεσα προσεχές Πρωτάθλημα, ή ότι συμφωνήσουν ο 

 προπονητής του διοργανωτή Συλλόγου με τους προπονητές των συμμετεχόντων 

 συλλόγων. 

9. Τα σωματεία μετά την λήξη της δήλωσης των πυγμάχων τους στους εν λόγω 

 προγραμματισμένους αγώνες με ευθύνη και μέριμνά τους, πρέπει να επικοινωνούν 

 άμεσα με το αρμόδιο τμήμα της Ε.Ο.Π. ώστε να ενημερώνονται εάν ζευγαρώθηκαν οι 

 πυγμάχοι τους και άλλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
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10. Στους πυγμάχους θα χαρίζεται 1 κιλό με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί η             

      διαφορά βάρους της κατηγορίας τους να είναι μεγαλύτερη των 2 κιλών. Αυτό ισχύει 

  για όλες τις κατηγορίες βάρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ενώ στις γυναίκες 

  πυγμάχους θα χαρίζονται 1 και 1/2 κιλά (1,5) λόγω μη αλλαγής ρούχων. 

11.  Δεδομένου ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν προβλήματα, στο εξής προκειμένου να 

διοργανωθούν αγώνες Κυπέλλου, το Σωματείο Διοργανωτής εφόσον από την Ε.Ο.Π. 

εγκριθεί το αίτημά τους, θα πρέπει άμεσα εντός 3 ημερών από την έγκριση της 

διοργάνωσης των αγώνων, να κατατεθεί στην Ε.Ο.Π. το ποσό των 3.000€ που 

αφορούν δαπάνες για αμοιβή και έξοδα μετακίνησης καθώς και για πιθανή διαμονή και 

διατροφή έως τριών (3) ατόμων για γραμματεία, έως οκτώ (8) Διαιτητών/Κριτών, ενός 

φροντιστή, ενός ιατρού, του Αλυτάρχη των αγώνων, τυχόν δαπάνη για παραχώρηση 

σταδίου που υποχρεωτικά πρέπει να έχει άδεια τέλεσης αγώνων και την δαπάνη για 

την μεταφορά και εγκατάσταση του ρινγκ των αγώνων. (Για την μεταφορά και 

εγκατάσταση του ρινγκ περισσότερα στο κεφ.4 παρ.5.) 

12.  Η Ε.Ο.Π., θα παρέχει κάθε προβλεπόμενη διευκόλυνση (υλικό κ.α.) προς χρήση για τις 

 εν λόγω συναντήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 
 

13. Το Σωματείο Διοργανωτής δύναται να ζητά οικονομική συμμετοχή από τους 

συμμετέχοντες Συλλόγους η οποία θα ορίζεται, θα εισπράττεται και θα παραμένει στο 

Σωματείο Διοργανωτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ – BOXING CERTIFICATION ACADEMY-  ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

1- α) Η Ε.Ο.Π., στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλήματος της πυγμαχίας για την καλύτερη 

προετοιμασία, προσαρμογή και εμπειρία των νεαρών και άπειρων πυγμάχων των ακαδημιών 

στα ρινγκ, δύναται να διοργανώσει με πρωτοβουλία της ή μετά από αίτημα των Σωματείων 

μελών της, να εγκρίνει την συνδιοργάνωση Πυγμαχικών συναντήσεων μεταξύ 

εξασκούμενων πυγμάχων των ακαδημιών των Σωματείων μελών της, η οποία θα 

περιλαμβάνει μόνο τεχνική επίδειξης και πρακτική εξάσκησης Πυγμαχίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πυγμάχοι ηλικίας 6 έως 12 ετών (2007-2013). 

-Οι μικροί αθλητές θα κατατάσσονται σε C, B και Α class Ακαδημίες βάσει των παρακάτω 

κριτηρίων: 

     3 τεχνικές επίδειξης και πρακτική εξάσκησης Diploma Box C Class 

     6 τεχνικές επίδειξης και πρακτική εξάσκησης Diploma Box Β Class 

   10 τεχνικές επίδειξης και πρακτική εξάσκησης Diploma Box Α Class 

β) Οι τεχνικές θα καταγράφονται στο δελτίο του αθλητή/τριας ως επίδειξη και όταν 

συμπληρώνει τον αριθμό των ανωτέρω επιδείξεων θα απονέμεται Δίπλωμα ανάλογης 

κατηγορίας από την Ομοσπονδία.(το σωματείο οφείλει άμεσα να  ενημερώνει την ομοσπονδία 

για τον αριθμό αγώνων του αθλητή-τριας  κάθε φορά όπου αθλητής-τρια αλλάζει επίπεδο 

ικανοτήτων προσκομίζοντας αίτηση και φωτοαντίγραφο του δελτίου  ,προκειμένου να σταλεί 

το αντίστοιχο Diploma προς το σωματείο όπου με δική του μέριμνα το σωματείο θα 

αποδώσει στον αθλητή-τρια). 

 γ) Οι πυγμάχοι των ακαδημιών είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη των σωματείων να έχουν 

αθλητικό δελτίο ισχύς 90 ημερών για να συμμετέχουν στην τεχνική επίδειξης και 

πρακτική εξάσκησης Πυγμαχίας. 

 
 

2- α) Προκειμένου να εγκριθούν οι εν λόγω συναντήσεις, οι οποίες θα διεξάγονται σε μια ή δύο 

ή και περισσότερες ημέρες, το Σωματείο θα πρέπει να τις αιτηθεί στην Ε.Ο.Π. εγγράφως με 

την προβλεπόμενη αίτηση (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας) τουλάχιστον και με ποινή απόρριψης του σχετικού αιτήματος είκοσι 

ημερολογιακές (20) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα διεξαγωγής τους, χρόνος 

απαραίτητος ώστε να ενημερωθούν, να αποφασίσουν και να συντονιστούν σχετικά τα 

εντεταλμένα όργανα και Επιτροπές της Ε.Ο.Π. Οι συναντήσεις αυτές θα εγκρίνονται από τις 

επιτροπές Τεχνική και Πρωταθλημάτων. 
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β) Τα σωματεία προκειμένου οι εξασκούμενοι πυγμάχοι τους να συμμετάσχουν στις εν λόγω 

προγραμματισμένες πυγμαχικές συναντήσεις, είναι υποχρεωμένα και με ποινή απόρριψης των 

σχετικών δηλώσεων να υποβάλλουν στην Ομοσπονδία δήλωση συμμετοχής όπως αυτή 

φαίνεται στο συνημμένο Νο 13 υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, με πλήρη στοιχεία των δηλωθέντων πυγμάχων τους, το αργότερο δέκα πέντε 

ημερολογιακές (15) ημέρες πριν την έναρξη των πυγμαχικών συναντήσεων, που είναι ο 

ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία και να ζευγαρωθούν 

σωστά και με ασφάλεια οι εξασκούμενοι πυγμάχοι εκ των προτέρων. 

γ) Σε κάθε διοργάνωση θα πρέπει να διεξαχθούν το ελάχιστο δέκα (10) πυγμαχικές 

συναντήσεις διαφόρων κατηγοριών, προκειμένου να διεξαχθούν οι πυγμαχικές συναντήσεις 

και να ισχύσει η τυχόν πριμοδότηση. 

 

3- α) Τα σωματεία προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω συναντήσεις, θα συμμετέχουν 

στα έξοδα της διοργάνωσης με δέκα (10) ευρώ το άτομο, σύμφωνα με την δήλωση 

συμμετοχής τους, τα οποία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα καταβάλλουν στην ΕΟΠ πριν την έναρξη των 

αγώνων. 
 
β) Η Ε.Ο.Π. μετά από σχετικό αίτημα των Σωματείων μελών της προκειμένου να 

συνδιοργανώσουν τις εν λόγω συναντήσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα 

πριμοδοτήσει τα σωματεία με ποσό ΕΩΣ 1.000,00 € σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 

επιχορήγηση. 

 

4- α) Δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα της Ομοσπονδίας και έκδοση Δελτίου έχουν οι: Αγόρια & 

κορίτσια ηλικίας από 6 ετών, χρονολογικά γεννηθέντες το έτος 2013. 

 
β) Δικαίωμα συμμετοχής στις πυγμαχικές συναντήσεις των Ακαδημιών έχουν οι κάτωθι : 
 
Αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 & 7 ετών, χρονολογικά γεννηθέντες τα έτη 2012 & 2013. 

Αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 & 9 ετών, χρονολογικά γεννηθέντες τα έτη 2010 & 2011. 

Αγόρια και κορίτσια ηλικίας 10,11 & 12 ετών, χρονολογικά γεννηθέντες τα έτη 2007, 2008 & 

2009. 

 
γ) Επίσης, οι πυγμάχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/νες, στα μητρώα της Ομοσπονδίας, 

να έχουν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις πριν την συνάντηση και να τους έχουν εκδοθεί 

αθλητικά Δελτία από την Ε.Ο.Πυγμαχίας τα οποία να έχουν ισχύ 90 ημέρες. 
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5- α) Σωματείο το οποίο αναιτιολόγητα δεν θα προσέλθουν οι εξασκούμενοι πυγμάχοι του να 

ζυγιστούν ενώ θα έχουν δηλωθεί, θα επιβαρύνεται με συμμετοχή στα έξοδα της διοργάνωσης 

200,00 € / άτομο. 
 
β) Οι πυγμαχικές συναντήσεις μεταξύ των εξασκούμενων πυγμάχων των Ακαδημιών, θα 

διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Προκήρυξης και της Α.Ι.Β.Α., υπό την έγκριση και εποπτεία της Ε.Ο.Π. και υποχρεωτικά 

παρόντα ένα εκπρόσωπο της Δ/Κ, το απαραίτητο προσωπικό και τον Αλυτάρχη. 
 
γ) Κάθε εξασκούμενος πυγμάχος ακαδημιών ανάλογα με το έτος της ηλικίας του και την 

κατηγορία των κιλών του, θα πρέπει να συμμετάσχει στις πυγμαχικές συναντήσεις, υπό την 

καθοδήγηση και επίβλεψη των προπονητών τους και δεν διεξάγεται αντίστοιχο Πρωτάθλημα. 

 

δ) Στις συναντήσεις αυτές τεχνικής επίδειξης και πρακτικής εξάσκησης θα παρευρίσκεται 

Διαιτητής/ Κριτής Πυγμαχίας, ο οποίος θα παρατηρεί ΑΥΣΤΗΡΑ τους εξασκούμενους με ποινή 

έως και διακοπής της πυγμαχικής συνάντησης προκειμένου να μην εμπλακούν. 
 
ε) Τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων αθλητών της συνάντησης θα αναγράφονται σε 

καταστάσεις (είδος : φύλλο αγώνα) καθώς και στο δελτίο του αθλητή από τον υπεύθυνο της 

Ε.Ο.Π. που θα έχει ορισθεί. 
 

6- α) Το σωματείο προκειμένου να διοργανώσει τις ως άνω συναντήσεις, θα πρέπει 

μεταξύ των άλλων να αναλάβει επίσης τις δαπάνες της διοργάνωσης για αμοιβή και 

έξοδα μετακίνησης καθώς και για πιθανή διαμονή και διατροφή έως δύο (2) 

ατόμων για γραμματεία, έως δύο (2) Διαιτητών/Κριτών, ενός φροντιστή, ενός 

ιατρού, του Αλυτάρχη των συναντήσεων, τυχόν δαπάνη για παραχώρηση σταδίου 

και την δαπάνη για την μεταφορά και εγκατάσταση του ρινγκ της συνάντησης. 

(Για την μεταφορά και εγκατάσταση του ρινγκ περισσότερα στο κεφ.4 παρ.5.) 

β)ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για αγώνες σε αυτές τις συναντήσεις δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και προπονητικό ρινγκ υπερυψωμένο τουλάχιστον 5x5m. 

 

7- α) Όσον αφορά την φυσική και τεχνική κατάσταση των συμμετεχόντων αθλητών, την 

ζύγιση, το ζευγάρωμα, την ώρα που θα γίνει, τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις των 

αθλητών, οι οποίες θα επιβεβαιώνονται στα αθλητικά τους δελτία όπως προβλέπεται, καθώς 

επίσης και την ετοιμότητά τους για την συμμετοχή τους στις εν λόγω πυγμαχικές 

συναντήσεις, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα Σωματεία και οι προπονητές τους. 
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β) Τα σωματεία θα πρέπει να μεριμνούν και να επικοινωνούν εγκαίρως πριν την ημέρα 

έναρξης των συναντήσεων με το αρμόδιο τμήμα της Ε.Ο.Π. ή το σωματείο Διοργανωτή, 

προκειμένου να ενημερώνονται για το ζευγάρωμα των αθλητών τους και άλλα σχετικά. 

 

8- α) Στην περίπτωση που το Σωματείο ως διοργανωτής, διεξάγει τις εν λόγω συναντήσεις σε 

χώρο της επιλογής του, τότε υποχρεούται με μέριμνά του να λάβει κάθε προβλεπόμενο μέτρο 

που αφορά την οργάνωση των συναντήσεων (σχετική άδεια των αθλητικών συναντήσεων, 

αίθουσα με ρινγκ κ.α.) και την ασφάλεια (αστυνομία, ασθενοφόρο, ιατρό κ.α.) για τους 

συμμετέχοντες εξασκούμενους πυγμάχους και άλλους, με δική του ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνη υπό την έγκριση της Ε.Ο.Π. και των αρμόδιων φορέων για την καταλληλότητα του 

χώρου. 
 
β) Τα γάντια που θα χρησιμοποιούνται για την επίδειξη θα είναι 10 oz. γ) Η διάρκεια της 

επίδειξης θα είναι τρεις (3) γύροι του ενός (1) λεπτού και θα διακόπτονται άμεσα σε πιθανό 

χτύπημα . 
 
δ) Οι  κατηγορίες βάρους των εξασκούμενων πυγμάχων σε κιλά είναι: 
 
20,25,30,34,38.5,40,41.5,43,44.5,46,48,50,52,54,56, 

59,62,65,68,72,76,80,90,90+έως 105. 
 

 

9- α)Το σωματείο διοργανωτής σε συνεργασία με την Ε.Ο.Π. δύναται να ζευγαρώσει τους 

εξασκούμενους πυγμάχους του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να έχει γίνει εγκαίρως δήλωση όλων των εξασκούμενων πυγμάχων των σωματείων 

στην Ε.Ο.Π. προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων τους.  

 β) Την συμμετοχή των εξασκούμενων πυγμάχων των σωματείων σχετικά με την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας προκήρυξης, την πληρότητα των ζευγαριών και το ζευγάρωμά τους 

σχετικά με τις προϋποθέσεις της παρούσης στις εν λόγω πυγμαχικές συναντήσεις, 

υποχρεωτικά, διαφορετικά δεν θα διεξάγονται, θα συντονίζουν οι Επιτροπές Τεχνική και 

Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Π. με το Σωματείο Διοργανωτή. 
 

γ) Σε κάθε περίπτωση την τελική έγκριση των πυγμαχικών συναντήσεων των 

Ακαδημιών για τα ζευγάρια σχετικά με την ορθότητα των στοιχείων των αθλητών, 

θα έχει η Ε.Ο.Π.. 
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δ) Η Ομοσπονδία έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να συμφωνεί ή όχι με τα ενδιαφερόμενα 

Σωματεία σχετικά με την συμμετοχή των εξασκούμενων πυγμάχων τους στις εγκεκριμένες 

πυγμαχικές συναντήσεις πράττοντας το καλύτερο για την διεξαγωγή τους κατά σειρά 

προτεραιότητας ακόμη και την έγκαιρη (το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη συνάντηση) 

ακύρωση τους σε περίπτωση όπου δεν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. 
 
ε) Η Ε.Ο.Π., θα παρέχει χωρίς χρέωση κάθε προβλεπόμενη διευκόλυνση (υλικό κ.α. προς 

χρήση) για τις εν λόγω συναντήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

προκήρυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΠΥΓΜΑΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - (ΣΠΑΡΙΝΓΚ) 

 

 Στα πλαίσια της Ανάπτυξης του αθλήματος της Πυγμαχίας και προκειμένου οι 

πυγμάχοι να προετοιμάζονται κατάλληλα και να αποκτούν εμπειρία για την συμμετοχή στους 

στα επίσημα προγραμματισμένα Πρωταθλήματα, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. αποφάσισε να 

επανδρώσει κατάλληλους χώρους προπονητηρίων οι οποίοι θα διατίθενται δωρεάν στα 

Σωματεία Μέλη της, κατόπιν αιτήματος τους για την διοργάνωση πυγμαχικών συναντήσεων 

(σπάρινγκ).  

 Αυτά θα είναι το Ομοσπονδιακό προπονητήριο στο Ε.Α.Κ.Ν. του Αγίου Κόσμα & όπου 

αλλού Πανελλαδικά, έστω περιστασιακά, διατεθούν στην Ε.Ο.Π. κατάλληλοι χώροι. 

 Τα σωματεία δύνανται επίσης να διοργανώσουν τις εν λόγω πυγμαχικές συναντήσεις 

(σπαρινγκ) και σε κατάλληλο δικό τους χώρο.  

 Οι πυγμαχικές αυτές συναντήσεις είναι προσομοίωση αγώνα χωρίς αποτέλεσμα.  

 Σε αυτές τις πυγμαχικές συναντήσεις υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της 

Ε.Ο.Π., ένας Ιατρός, ένας τουλάχιστον  Δ/Κ, καθώς επίσης  και 1 άτομο ως γραμματεία. 

 Για λόγους ασφαλείας των πυγμάχων (π.χ. Κ.Ο.) θα καταγράφεται αυτό το είδος του 

αποτελέσματος στα Δελτία των πυγμάχων. 

 Τα έξοδα της διοργάνωσης θα βαρύνουν τον διοργανωτή Σύλλογο. 

 Η Ε.Ο.Π. παραχωρεί το δικαίωμα στο σωματείο διοργανωτή εάν επιθυμεί να ζητά 

οικονομική συμμετοχή από τους συμμετέχοντες Συλλόγους η οποία θα ορίζεται, θα 

εισπράττεται και θα παραμένει στο Σωματείο Διοργανωτή. 

 

                                                                          
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π                             Ο Γεν. Γραμματέας 

 
                      Τσεβρενίδης Γεώργιος                           Βασίλειος Βεργόπουλος                                


