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 Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ Θαλνληζκψλ ηεο 

Ξαγθφζκηαο Νκνζπνλδίαο νη νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε ππεξηζρχνπλ. 

Νπνηαδήπνηε κεζνχζεο ηεο αγσληζηηθήο ρξνληάο 2020 ηξνπνπνίεζε ησλ 

Θαλνληζκψλ απηψλ επηθέξεη απηνκάησο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

θεθαιαίσλ – άξζξσλ ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο γηα ιφγνπο ηήξεζεο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ καο ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ Ξαγθφζκηα Νκνζπνλδία Ξπγκαρίαο, 

ήηνη κεηαμχ άιισλ ελαξκφληζεο ηεο Νκνζπνλδίαο πξνο ηελ Ξαγθφζκηα 

Νκνζπνλδία Ξπγκαρίαο, ηεο νπνίαο είλαη κέινο.  

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη εληφο ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ πιαηζίνπ, ε 

Νκνζπνλδία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθέξεη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Αλεμαηξέησο, άπαληα ηα  ζσκαηεία – κέιε, δειψλνπλ κε ηηο ζρεηηθέο 

δειψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο φηη αλαγλσξίδνπλ αλεπηθχιαθηα θαη απνδέρνληαη 

ηελ εμνπζία απηή ηεο ΔΝΞ. 

 

Κεηά ην πέξαο ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο ELITE Αλδξώλ –

Γπλαηθώλ, ιήγεη ε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη επνκέλσο δελ είλαη 

δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε Ρνπξλνπά πόιεσλ – Ξξαβαηδή. Δθ ηνύηνπ, 

ζσκαηείν πνπ ζα αηηεζεί λα δηνξγαλώζεη ην ελ ιόγσ ηνπξλνπά 

πόιεσλ - Ξξαβαηδή κεηά ηνπο αγώλεο ELITE αλδξώλ –γπλαηθώλ, ε 

ζρεηηθή αίηεζή ηνπ ζα ινγίδεηαη απηνδηθαίσο σο κε ππνβιεζείζα, ηεο 

Νκνζπνλδίαο κε ππνρξενύκελεο λα απαληήζεη.   
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ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΑΓΩΛΩΛ ΔΡΝΠ 2020 

Ξξσηαξρηθό κέιεκα είλαη ε αζθάιεηα ησλ ππγκάρσλ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Νκνζπνλδίαο Ξπγκαρίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Ρερληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξξσηαζιεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο 

πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ ππγκαρίαο (ΠΔΞΞ), ηα άξζξα 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2725/99, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη έσο ζήκεξα, θαζψο 

θαη ηα πξνβιεπφκελα ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο Α.Η.Β.Α. & EUBC, 

πξνθεξχζζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ ησλ Πσκαηείσλ 

Κειψλ ηεο ζηα Ξξσηαζιήκαηα, ζηα Θχπειια Ξφιεσλ - ΞΟΑΒΑΡΕΖ, θαζψο θαη άιινπο 

αγψλεο γηα ην ηξέρνλ έηνο , ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα σο εμήο: 

  
1 - ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΞΓΚΑΣΗΑΠ ΙΘΔΗΩΛ, από 11 έσο 14 Φεβξνπαξίνπ. 
 ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2002&2003(2α θαη 3ε Ιπθείνπ) ΘΑΗ 2004 (1ε Ιπθείνπ) 
2- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΛΔΩΛ, από 19 έσο 22 Καξηίνπ 

   17 & 18 ΔΡΩΛ , ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2002 ΘΑΗ 2003 
3- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΛΔΑΛΗΓΩΛ, από 19 έσο 22 Καξηίνπ 

   17 & 18 ΔΡΩΛ, ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2002 ΘΑΗ 2003. 
4- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ UNDER 22 ΑΛΓΟΩΛ, από 19 έσο 22  
     Καξηίνπ.       19 έσο 22 ΔΡΩΛ ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 1998 έσο 2001. 
5- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ UNDER 22 ΓΛΑΗΘΩΛ, από 19 έσο  
     22 Καξηίνπ. 19 έσο 22  ΔΡΩΛ , ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 1998 έσο 2001. 
6- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΑΗΓΩΛ, από 07 έσο 10 Καΐνπ. 

   15 & 16 ΔΡΩΛ , ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2004 ΘΑΗ 2005. 
7- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ, από 07 έσο 10 Καΐνπ. 

   13 & 14 ΔΡΩΛ , ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 2006 ΘΑΗ 2007. 
8- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ από 07 έσο 10 Καΐνπ. 
        15 & 16 ΔΡΩΛ , ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2004 ΘΑΗ 2005. 
9- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΑΓΘΝΟΑΠΗΓΩΛ από 07 έσο 10  
     Καΐνπ.   13 & 14 ΔΡΩΛ , ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 2006 ΘΑΗ 2007. 
10- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟ.ΑΛΓΟΩΛ(ELITE)  
      1ε Ξεξίνδνο από 07 έσο 08 Λνεκβξίνπ  
      2ε Ξεξίνδνο από 10 έσο 13 Γεθεκβξίνπ  
         19 έσο 40 εηψλ ,ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 1980 έσο 2001. 
11- ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ELITE ΓΛΑΗΘΩΛ από 10 έσο 13       
      Γεθεκβξίνπ.   19 έσο 40 εηψλ, ΓΔΛΛΖΘΖΠΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 1980 έσο 2001. 
 
12- ΘΞΔΙΙΑ ΞΝΙΔΩΛ – ΞΟΑΒΑΡΕΖ  
 Ππλδηνξγάλσζε κε ηα Πσκαηεία κεηά απφ  αίηεκά ηνπο, ππφ ηελ Αηγίδα ηεο 
 Δ.Ν.Ξ., θαζψο θαη δηνξγάλσζε απφ ηελ Δ.Ν. Ξπγκαρίαο. 
13- ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ – ΓΗΑΠΙΙΝΓΗΘΔΠ ΞΓΚΑΣΗΘΔΠ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ – BOXING 
 CERTIFICATION ACADEMY 
 Ππλδηνξγάλσζε κε ηα Πσκαηεία. πφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Ν.Ξ. (ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΝ 
 ΔΡΝΠ 2008 ΔΩΠ & 2014). 
 

Όπνπ ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε αλαθέξεηαη ε ιέμε ππγκάρνο ή αζιεηήο 
λνείηαη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο θάζε θαηεγνξίαο. 
ΞΟΝΠΝΣΖ Δλεκεξώλνπκε όηη δεδνκέλεο ηελ αύμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο 
ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ ζε αγώλεο από ηελ ΑΗΒΑ έσο ζαξάληα (40) εηώλ, ε 
ειηθία εγγξαθήο ησλ ππγκάρσλ ζηα κεηξώα ηεο Νκνζπνλδίαο επηηξέπεηαη από έμη 
(6) εηώλ έσο ηξηάληα πέληε (35) εηώλ κε ζπκπιεξσκέλα. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΞΓΚΑΣΗΑΠ ΙΘΔΗΩΛ 

από 11 έσο 14 Φεβξνπαξίνπ 

 

ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2004 – 2003 & 2002 
                      

 

Ρα ζρνιεία ζηα νπνία αλήθνπλ ν /ε καζεηήο-ηξηα (αζιεηήο-ηξηα) νθείινπλ λα αλαιάβνπλ λα 

δειψζνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ ππγκάρσλ θαζψο θαη φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζα 

ηνπο δεηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε εγθχθιην ηνπ  .Ξ.Δ.Ξ.Θ πνπ ζα 

απνζηαιεί ζηα ζρνιεία ησλ καζεηψλ-ηξηψλ θαη πξνο ηα γξαθεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο , όπσο νξίδεη ν λόκνο, θαζώο επίζεο νη 

καζεηέο –ηξηεο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο αληίζηνηρεο πξνϋπνζέζεηο-ηθαλόηεηεο 

ηηο πξνθήξπμεο ηεο Δ.Ν.Ξ 2020.  
 
 

 Πεκεηώλεηαη όηη : 

Γεδνκέλνπ όηη νη Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ζηα θαηά ηόπνπο ζρνιεία, 

δελ πξνζκεηξνύληαη ζπκκεηνρέο, βαζκνινγία θιπ. ζηα ζσκαηεία. Νη αζιεηέο 

ζπκκεηέρνπλ σο καζεηέο ζρνιείσλ θαη όρη σο ζσκαηεία.  

 
 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 

 

1. Ξπγκάρνη άληξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 15 έσο 18 εηψλ, γελλεζέληεο ηα έηε 

2002,2003,2004  πνπ είλαη καζεηέο 1εο 2αο θαη 3εο Ιπθείνπ. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Ζιηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο γελλήζεψο 

ηνπ. 

 

2. Νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο Νκνζπνλδίαο 

ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ Ξαλειιελίνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο. 

 

3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
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4. Νη 13 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 2004 & 2005  ζε 

θηιά είλαη : 

 

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

 

Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ ππγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη 

θάησ απφ 44 θηιά, επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή έσο θαη δχν (2) 

θηιά ιηγφηεξα. 

 

5. α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 2 ιεπηψλ. 

 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη ηξίην λνθ- 

ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 

  

γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 

 

 

6.        Νη 10 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 2002 &  

          2003 ζε θηιά είλαη: 

              Λεαλίδσλ: 45 έσο 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ θηιά. 

 Ξπγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ από 45 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα 

 ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 

Λέσλ: 46 έσο 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ θηιά. 

Ξπγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ από 46 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα απηφ.  

 

α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ. 

 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη 3ν λνθ- 

ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν ηφηε δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 

 

 γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 

 

 

7. Δλεκεξώλνπκε όηη : Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ Λόκν 

 2725/1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, εθόζνλ 

 έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κόξηα. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΛΔΩΛ  

 από 19 έσο 22 Καξηίνπ. 

 ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 2002 & 2003 - ΖΙΗΘΗΑΠ 17 & 18 ΔΡΩΛ 

 Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ 

 ππγκάρσλ θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε 

 δήισζε Λν 1 (επηζπλάπηεηαη). Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο 

 βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2,3 θαη 4. 

 Πεκεηώλεηαη όηη : Ρν ελ ιφγσ πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) 

 εκέξεο θαη ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο 

 δέθα έμη (16) ππγκάρνη. Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 

 Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζε πεξίπησζε πνπ ζε 

 κηα θαηεγνξία βάξνπο ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζα ππεξβαίλεη 

 ηνπο 16 ππγκάρνπο ηφηε γηα φζνπο ρξεηαζηεί απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηνπο 

 ιηγφηεξνπο αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

 ζα ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζε αγψλεο πξφθξηζεο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 

1. Ξπγκάρνη ειηθίαο 17 & 18 εηψλ, γελλεζέληεο ην έηνο 2002 θαη 2003. 

 ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ  ειηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο 

 
γελλήζεψο ηνπ. 
 

 
2. Δπίζεο νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο 

Νκνζπνλδίαο, ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 
 
 

3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
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4. Νη δέθα (10) θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 
 

46 έσο 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ θηιά. 
 

 
Ξπγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ απφ 46 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο βάξνπο 

ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά πάζα ζηηγκή 

κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηα 

Πσκαηεία Κέιε.  

 

5. α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ. 
 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη 3ν λνθ- 

ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν ηφηε δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 
 
 γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 
 
 

6. α. Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο, ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο γηα 

 θάζε λίθε ηνπο. 

 

β. Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν 

κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε, ζα παίξλνπλ κφλν (1) βαζκφ γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο. 

 

γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηεί ν Ξξσηαζιεηήο ζχιινγνο ζα πξνζηίζεληαη ζπλνιηθά 

νη βαζκνί ηνπ θάζε Ππιιφγνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηιψλ κόλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο ΛΔΩΛ. 

 

 δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 

 

7. Δλεκεξώλνπκε όηη: Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ Λόκν 

 2725/1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, εθόζνλ έρνπλ 

 ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κόξηα. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΛΔΑΛΗΓΩΛ 

από 19 έσο 22 Καξηίνπ. 
 

ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 2002 ΘΑΗ 2003 - ΖΙΗΘΗΑΠ 17 & 18 ΔΡΩΛ 
 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ λεαλίδσλ 

ππγκάρσλ θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
 
πξνβιεπόκελε δήισζε Λν2 (επηζπλάπηεηαη). Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε 
 

ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2, 3 θαη 4. 
 
ΠΖΚΔΗΩΛΔΡΑΗ ΝΡΗ: Ρν ελ ιφγσ πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη ζε 

θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) ππγκάρνη. 

Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα 

θαηεγνξία βάξνπο ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζα ππεξβαίλεη ηνπο 16 ππγκάρνπο 

ηφηε γηα φζνπο ρξεηαζηεί απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 15 

εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζε αγψλεο 

πξφθξηζεο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 
 

 

1. Ξπγκάρνη θαηεγνξίαο λεαλίδσλ ειηθίαο 17 & 18 εηψλ, γελλεζείζεο ην έηνο 
 

2002  θαη 2003. 
 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ ειηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο γελλήζεψο 

ηνπ. 
 
2. Δπίζεο νη αλσηέξσ λεαλίδεο ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα 

ηεο Νκνζπνλδίαο, ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

 
 
3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
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4. Νη 10 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ λεαλίδσλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη :  
 

45 έσο 48,51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ θηιά. 
 

Γπλαίθεο ππγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ απφ 45 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο βάξνπο 

ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά πάζα ζηηγκή 

κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηα 

Πσκαηεία Κέιε. 

 

5. α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ. 
 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη ηξίην λνθ-

ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν ηφηε δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 
 

γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 
 
 

6. α. Νη ζπκκεηέρνπζεο λεαλίδεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα παίξλνπλ 3 

 βαζκνχο γηα θάζε λίθε ηνπο. 

 

β. Όζεο αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν 

κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε ζα παίξλνπλ κόλν έλα (1) βαζκφ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρζεί ν Ξξσηαζιεηήο Πχιινγνο λεαλίδσλ ζα πξνζηίζεληαη 

ζπλνιηθά νη βαζκνί ηνπ θάζε Ππιιφγνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηιψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Λεαλίδσλ. 

 

 δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

 πξνβιεπφκελα  ζην θεθ. 10 παξ.7 

 

7. ΔΛΖΚΔΟΩΛΝΚΔ ΝΡΗ: Νη ζπκκεηέρνπζεο λεαλίδεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε 

 ηνλ Λόκν 2725 /1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, 

 εθόζνλ έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα 

 κόξηα. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ UNDER 22 ΑΛΓΟΩΛ 

από 19 έσο 22 Καξηίνπ. 
 

ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 1998 έσο 2001 - ΖΙΗΘΗΑΠ 19 έσο 22 ΔΡΩΛ 
 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ ππγκάρσλ θαζψο 

θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν3 (επηζπλάπηεηαη). 

Πσκαηείν, πνπ δελ έρεη πξνβεί εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε 

ζηελ σο άλσ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν3 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο απηήο, δειαδή ζσκαηείν πνπ δελ έρεη δειψζεη ηελ 

θαηεγνξία βάξνπο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αζιεηψλ – ππγκάρσλ ηνπ φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηνπο αγψλεο θαη ηα πξσηαζιήκαηα ηνπ παξφληνο. Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο 

βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2, 3 θαη 4. 

 

 
ΠΖΚΔΗΩΛΔΡΑΗ ΝΡΗ: Ρν ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί απνθιεηζηηθά ζε ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο θαη ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

αγψλσλ ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) ππγκάρνη. Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη θαη ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ηνπ 

σο άλσ θαλφλα ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα θαηεγνξία βάξνπο νη ελδηαθεξφκελνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο ππνβιεζείζεο λνκίκσο δειψζεηο ησλ 

ζσκαηείσλ ζηελ Νκνζπνλδία, μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ 16 ππγκάρσλ ηφηε 

επηιέγνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Νκνζπνλδίαο, ήηνη απφ ηελ Ρερληθή 

Δπηηξνπή φζνη απφ απηνχο έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο αγψλεο, ήηνη ηελ κηθξφηεξε αγσληζηηθή 

παξνπζία θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλεο 

πξφθξηζεο, νη νπνίνη δηεμάγνληαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο ή / εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ πξσηαζιήκαηνο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 
 

  1.       Ξπγκάρνη ειηθίαο 18 έσο 22 εηψλ, γελλεζέληεο απφ ην έηνο 1998 έσο 2001. 
 
 ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ ειηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο γελλήζεψο 

 ηνπ. 
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  2. Δπίζεο νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο 

 Νκνζπνλδίαο, ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

 Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

 
 
3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

 

4. Νη νθηψ (8) θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 
 

52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 & 91+ θηιά. 
 

Ξπγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ απφ 46 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο βάξνπο 

ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά πάζα ζηηγκή 

κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηα 

Πσκαηεία Κέιε. 

 

 5.  α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ. 
 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη 3ν λνθ- 

ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν ηφηε δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 

 γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 

        Νη ππγκάρνη ζην Ξξσηάζιεκα απηφ ζα αγσληζηνχλ ρσξίο θάζθεο 

 

6. α. Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο γηα 

 θάζε λίθε ηνπο. 

 β. Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ -έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν 

 κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε- ζα παίξλνπλ κόλν έλα (1) βαζκφ γηα ηελ 

 ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

 γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρζεί ν Ξξσηαζιεηήο Πχιινγνο UNDER 22 Αλδξψλ  ζα 

 πξνζηίζεληαη ζπλνιηθά (αζξνηζηηθά δειαδή) νη βαζκνί ηνπ θάζε Ππιιφγνπ φισλ ησλ 

 θαηεγνξηψλ θηιψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

 

 δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

 πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ UNDER 22 ΓΛΑΗΘΩΛ 

από 19 έσο 22 Καξηίνπ. 
 
 

ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 1998 έσο 2001 - ΖΙΗΘΗΑΠ 19 έσο 22 ΔΡΩΛ 

 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ ππγκάρσλ θαζψο 

θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν4 (επηζπλάπηεηαη). 

Πσκαηείν, πνπ δελ έρεη πξνβεί εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε 

ζηελ σο άλσ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν4 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο απηήο, δειαδή ζσκαηείν πνπ δελ έρεη δειψζεη ηελ 

θαηεγνξία βάξνπο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αζιεηψλ – ππγκάρσλ ηνπ φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηνπο αγψλεο θαη ηα πξσηαζιήκαηα ηνπ παξφληνο. Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο 

βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2, 3 θαη 4. 

 

ΠΖΚΔΗΩΛΔΡΑΗ ΝΡΗ: Ρν ελ ιφγσ πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί απνθιεηζηηθά ζε ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο θαη ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

αγψλσλ ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) ππγκάρνη. Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φιεο νη δεισζείζεο ππγκάρνη θαη ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ηνπ 

σο άλσ θαλφλα ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα θαηεγνξία βάξνπο νη ελδηαθεξφκελεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο ππνβιεζείζεο λνκίκσο δειψζεηο ησλ 

ζσκαηείσλ ζηελ Νκνζπνλδία, μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ 16 ππγκάρσλ, ηφηε 

επηιέγνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Νκνζπνλδίαο, ήηνη απφ ηελ Ρερληθή 

Δπηηξνπή φζεο απφ απηέο έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο αγψλεο, ήηνη ηελ κηθξφηεξε αγσληζηηθή 

παξνπζία θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλεο 

πξφθξηζεο, νη νπνίνη δηεμάγνληαη  ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο ή / εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ πξσηαζιήκαηνο. 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 
 

  1.       Ξπγκάρνη ειηθίαο 18 έσο 22 εηψλ, γελλεζείζεο απφ ην έηνο 1998 έσο ην 2001. 
 
 ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ ειηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο γελλήζεψο 

 ηνπ. 
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  2. Δπίζεο νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο 

 Νκνζπνλδίαο, ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

 Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 
 
3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη λα 
 έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
 

 4.  Νη 10 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 

45 έσο 48,51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ θηιά. 

Ξπγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ απφ 45 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο βάξνπο 

ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά πάζα ζηηγκή 

κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηα 

Πσκαηεία Κέιε. 

 

 5.       α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ. 
 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη 3ν λνθ- 

ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν ηφηε δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 

 γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 

 
6. α. Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο γηα 

 θάζε λίθε ηνπο. 

 β. Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο πνπ εάλ 

 ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε ζα παίξλνπλ 

 κόλν έλα (1) βαζκφ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

 γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρζεί ν Ξξσηαζιεηήο Πχιινγνο UNDER 22 Γπλαηθψλ  ζα 

 πξνζηίζεληαη ζπλνιηθά (αζξνηζηηθά δειαδή) νη βαζκνί ηνπ θάζε Ππιιφγνπ φισλ ησλ 

 θαηεγνξηψλ θηιψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

 

 δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

 πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΑΗΓΩΛ 

από 07 έσο 10 Καΐνπ. 

 

ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2004 & 2005 - ΖΙΗΘΗΑΠ 15 & 16 ΔΡΩΛ 
 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ ππγκάρσλ 

θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε                       

Λν 5   (επηζπλάπηεηαη). 
 

Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2, 3 θαη 4. 

Πεκεηώλεηαη όηη :Ρν ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη 

ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) 

ππγκάρνη. 
 

Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 
 

Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα 

θαηεγνξία βάξνπο ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζα ππεξβαίλεη ηνπο 16 

ππγκάρνπο ηφηε γηα φζνπο ρξεηαζηεί απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο 

αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζε αγψλεο πξφθξηζεο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 

 

1. Ξπγκάρνη ειηθίαο 15 & 16 εηψλ, γελλεζέληεο ηα έηε 2004 θαη 2005.  

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Ζιηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο γελλήζεψο 

ηνπ. 

 

2. Νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο Νκνζπνλδίαο 
 ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ Ξαλειιελίνπ 
 Ξξσηαζιήκαηνο. 
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3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε. 

4.    Νη 13 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 

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

 

Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία παίδσλ ππγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ απφ 44 

θηιά, επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή έσο θαη δχν (2) θηιά 

ιηγφηεξα. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο 

βάξνπο ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά 

πάζα ζηηγκή κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηα Πσκαηεία Κέιε. 

5.  α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 2 ιεπηψλ. 
 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη 

ηξίην λνθ- ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. 
 

γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 
 
 

6. α. Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο 
 

γηα θάζε λίθε ηνπο. 
 

β. Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην 

αληίζηνηρν κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε, ζα παίξλνπλ κόλν έλα (1) βαζκφ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 
 

γ.  Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηεί ν Ξξσηαζιεηήο ζχιινγνο  ΞΑΗΓΩΛ- 
 

ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ ζα πξνζηίζεληαη ζπλνιηθά νη βαζκνί ηνπ θάζε ζπιιφγνπ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θηιψλ, ησλ Ξξσηαζιεκάησλ Ξαίδσλ θαη Ξακπαίδσλ πνπ ζα έρνπλ 

ιάβεη νη ππγκάρνη ηνπο. 
 

δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 

7. Δλεκεξώλνπκε όηη : Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ 

Λόκν 2725/1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, 

εθόζνλ έρνπλ ηηο έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα 

πξνβιεπόκελα κόξηα. 
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ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ 

από 07 έσο 10 Καΐνπ. 

ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2006 & ΡΝ 2007 - ΖΙΗΘΗΑΠ 13 & 14 ΔΡΩΛ 
 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ ππγκάρσλ 

θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν 6 

(επηζπλάπηεηαη). 

Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2,3 θαη 4. 

ΠΖΚΔΗΩΛΔΡΑΗ ΝΡΗ : Ρν ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο 

θαη ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) 

ππγκάρνη. Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 

Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα 

θαηεγνξία βάξνπο ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζα ππεξβαίλεη ηνπο 16 

ππγκάρνπο ηφηε γηα φζνπο ρξεηαζηεί απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο 

αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζε αγψλεο πξφθξηζεο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 
 

 

1.  Ξπγκάρνη ειηθίαο 13 & 14 εηψλ, γελλεζέληεο ηα έηε 2006 θαη ην 2007. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ ειηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο 

γελλήζεψο ηνπ. 

 

2. Νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο 

Νκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

Ξξσηαζιήκαηνο. 

 
 
3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε. 
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4. Νη 16 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 
 
 

37-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 90 θηιά. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο 

 βάξνπο ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά 

 πάζα ζηηγκή κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή 

 αλαθνίλσζε ηα Πσκαηεία Κέιε. 

 

5. α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 1,5 ιεπηψλ. 

β. Κε 2 λνθ-ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν δηαθφπηεηαη ν 

αγψλαο. 
 

γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 3ν λνθ-ληάνπλ. 
 
 

6.   α. Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη γηα θάζε λίθε ηνπο ζα παίξλνπλ 2 βαζκνχο θαη ην 

αληίζηνηρν κεηάιιην γηα ηελ ζέζε. 
 

β. Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην 

αληίζηνηρν κεηάιιην ρσξίο λίθε, ζα παίξλνπλ κόλν έλα (1) βαζκφ γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

  γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηεί ν Ξξσηαζιεηήο ζχιινγνο ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ ζα 

 πξνζηίζεληαη ζπλνιηθά νη βαζκνί ηνπ θάζε ζπιιφγνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

 θηιψλ, ησλ Ξξσηαζιεκάησλ Ξαίδσλ θαη Ξακπαίδσλ πνπ ζα έρνπλ ιάβεη νη 

 ππγκάρνη ηνπο. 

δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

 πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ 

από 07 έσο 10 Καΐνπ. 

 

ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2004 & 2005 - ΖΙΗΘΗΑΠ 15 & 16 ΔΡΩΛ 
 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ ππγκάρσλ 

θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν 7 

(επηζπλάπηεηαη). 
 
Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2, 3 θαη 4. 

Πεκεηώλεηαη όηη :Ρν ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη 

ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) 

ππγκάρνη. 
 
Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα 

θαηεγνξία βάξνπο ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζα ππεξβαίλεη ηνπο 16 

ππγκάρνπο ηφηε γηα φζνπο ρξεηαζηεί απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο 

αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ππνρξεσηηθά ζε αγψλεο πξφθξηζεο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 
 
1.  Ξπγκάρνη ειηθίαο 15 & 16 εηψλ, γελλεζέληεο ηα έηε 2004 θαη 2005.  

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Ζιηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο 

γελλήζεψο ηνπ. 

 
2. Νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο 

 Νκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

 Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

 

3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε. 
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4. Νη 13 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 
 
           44 έσο 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, & 80+ θηιά. 
 
 ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο 
 βάξνπο ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά 
 πάζα ζηηγκή κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή 
 αλαθνίλσζε ηα Πσκαηεία Κέιε. 
 

 

Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία θνξαζίδσλ ππγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ 

απφ 44 θηιά, επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή έσο θαη δχν (2) 

θηιά ιηγφηεξα. 

 

5. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 2 ιεπηψλ. 
 

Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν.  Δάλ δνζεί θαη ηξίην 

λνθ- ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν 

αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 

 
 

6. α. Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο 
 

γηα θάζε λίθε ηνπο. 
 

β. Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην 

αληίζηνηρν κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε, ζα παίξλνπλ κόλν έλα (1) βαζκφ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 
 

γ.  Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηεί ν Ξξσηαζιεηήο ζχιινγνο  ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ- 
 

ΞΑΓΘΝΟΑΠΗΓΩΛ ζα πξνζηίζεληαη ζπλνιηθά νη βαζκνί ηνπ θάζε ζπιιφγνπ φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ θηιψλ ησλ πξσηαζιεκάησλ Θνξαζίδσλ θαη Ξαγθνξαζίδσλ. 
 
 δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

 πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 

 

 

7. Δλεκεξώλνπκε όηη : Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ 

 Λόκν 2725/1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, 

 εθόζνλ έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα 

 πξνβιεπόκελα κόξηα. 
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ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΑΓΘΝΟΑΠΗΓΩΛ  

από 07 έσο 10 Καΐνπ. 

 

 ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΑ ΔΡΖ 2006 & ΡΝ 2007 - ΖΙΗΘΗΑΠ 13 & 14 ΔΡΩΛ 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ 
 
ππγκάρσλ θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε 

δήισζε  Λν 8 (επηζπλάπηεηαη).  

Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, 2,3 θαη 4. 

 
Πεκεηώλεηαη όηη :Ρν ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη 

ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) 

ππγκάρνη. 
 
Ξεξηζζφηεξα ζην θεθ.1, παξ.3. 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φινη νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα 

θαηεγνξία βάξνπο ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζα ππεξβαίλεη ηνπο 16 

ππγκάρνπο ηφηε γηα φζνπο ρξεηαζηεί απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο 

αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζε αγψλεο πξφθξηζεο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη ππγκάρνη: 
 
 
 

1. Ξαγθνξαζίδεο ππγκάρνη ειηθίαο 13 & 14 εηψλ, γελλεζείζεο ηα έηε 

2006 θαη ην 2007. 
 

ΞΟΝΠΝΣΖ : Ζ ειηθία ηεο ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο 

γελλήζεψο ηεο. 

 

2. Νη αλσηέξσ ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα ηεο 

Νκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

Ξξσηαζιήκαηνο. 

3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί  ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε. 
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4.  Νη 16 θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 

37-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 90 θηιά. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο 

 βάξνπο ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά 

 πάζα ζηηγκή κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή 

 αλαθνίλσζε ηα Πσκαηεία Κέιε. 

 

5. α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 1,5 ιεπηψλ. 

 β. Κε 2 λνθ-ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν δηαθφπηεηαη ν γψλαο. 

γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 3ν λνθ-ληάνπλ. 

 

6. α. Νη ζπκκεηέρνπζεο παγθνξαζίδεο ππγκάρνη γηα θάζε λίθε ηνπο ζα παίξλνπλ 2 

 βαζκνχο θαη ην αληίζηνηρν κεηάιιην γηα ηελ ζέζε. 

β. Όζεο αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ιακβάλνπλ ην κεηάιιην ηηκήο 

έλεθελ ρσξίο λίθε ζα παίξλνπλ κόλν έλα(1) βαζκφ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηεί ν Ξξσηαζιεηήο ζχιινγνο ζα πξνζηίζεληαη 

ζπλνιηθά νη βαζκνί ηνπ θάζε ζπιιφγνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηιψλ ησλ 

Ξξσηαζιεκάησλ Θνξαζίδσλ θαη Ξαγθνξαζίδσλ. 

δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη 

ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΛΓΟΩΛ (ELITE) 
 

1ε Ξεξίνδνο 07 & 08 Λνεκβξίνπ 
2ε Ξεξίνδνο από 10-13 Γεθεκβξίνπ 

 
ΓΔΛΛΖΘΔΛΡΔΠ  ΡΝ ΔΡΝΠ 1980 ΔΩΠ & ΡΝ 2001 - ΖΙΗΘΗΑΠ 19 ΔΩΠ & 40 ΔΡΩΛ 
 
Ρν ελ ιφγσ πξσηάζιεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξσηάζιεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη 
κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ Δπηηξνπψλ, ήηνη ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη κε γλψκνλα ηελ βνχιεζε ηεο Νκνζπνλδίαο λα δνζεί ε 
δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο δεισζέληεο ππγκάρνπο θαηεγνξίαο Αλδξψλ λα 
δηεθδηθήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα λα  αγσληζηνχλ ζε απηφ ην Ξαλειιήλην 
Ξξσηάζιεκα απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή πξνθξηκαηηθψλ αγψλσλ γηα ην ελ ιφγσ 
Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα. Έηζη, θαη εληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ ζα ιάβνπλ ρψξα νη 
δπν αθφινπζεο πεξίνδνη αγψλσλ : 
Ξξώηε Ξεξίνδνο: Αγψλεο Ξξφθξηζεο Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο ELITE αλδξψλ 
2020: Ξξφθεηηαη γηα ηνπο πξνθξηκαηηθνχο αγψλεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ 07 & 08 
Λνεκβξίνπ θαη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη αζιεηέο – ππγκάρνη δηεθδηθνχλ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα ELITE αλδξψλ 2020.  
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΖ γηα λα ιάβνπλ κέξνο νη αζιεηέο ζην ελ ιόγσ 
Ξξσηάζιεκα, είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 2 ηνπιάρηζηνλ αγώλεο Θππέιινπ, 
Πσκαηεηαθνύο Αγώλεο, Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα ή Γηεζλή δηνξγάλσζε θαηά 
ηα έηε 2019-2020.  
Γεύηεξε Ξεξίνδνο: Αγψλεο Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο ELITE αλδξψλ 2020: 
Ξξφθεηηαη γηα ηνπο αγψλεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ από 10 έσο 13 Γεθεκβξίνπ ζηνπο 
νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ φζνη ππγκάρνη – αζιεηέο πεξάζνπλ επηηπρψο ηελ πξψηε σο άλσ 
πεξηγξαθφκελε πεξίνδν θαη νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε επηκέξνπο θάζεηο θαη εηδηθφηεξα, 
ζηε θάζε ησλ πξνθξηκαηηθψλ, εκηηειηθψλ θαη ηειηθψλ αγψλσλ. 
*****Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο γπλαίθεο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πξφβιεςε, ήηνη δηάθξηζε 
αγψλσλ ζε δχν πεξηφδνπο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη  ππγκάρνη: 
 

1.  α. Ξπγκάρνη ειηθίαο 19 έσο 40 εηψλ, γελλεζέληεο ην έηνο 1980 έσο θαη ην 2001. 
β. ΞΟΝΠΝΣΖ:Ζ ειηθία ηνπ ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο γελλήζεψο 
ηνπ. 
 

2.  Νη αλσηέξσ ππγκάρνη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο 
Νκνζπνλδίαο, ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ Ξαλειιελίνπ 
Ξξσηαζιήκαηνο.  
 

3.  Δλεκεξψλνπκε φηη: Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν 2725/1999 
φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, εθφζνλ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Λφκνπ, δηθαηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα κφξηα. 
 

 4. Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψζνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο φισλ ησλ 
Αλδξψλ ππγκάρσλ ηνπο πνπ θξίλνπλ ηθαλνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Ξαλειιήλην 
Ξξσηάζιεκα Αλδξψλ ELITE θαζψο θαη άιια ηερληθά ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε δήισζε Λν 9 (επηζπλάπηεηαη). Πσκαηείν, πνπ δελ έρεη πξνβεί εληφο 

ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ζηελ σο άλσ πξνβιεπόκελε 
δήισζε Λν9 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
πξνθήξπμεο απηήο, δειαδή ζσκαηείν πνπ δελ έρεη δειψζεη ηελ θαηεγνξία βάξνπο, 
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θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αζιεηψλ – ππγκάρσλ ηνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ 
απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο ελ 
ιφγσ αγψλεο. 
 
 Δηδηθά ζε απηφ ην πξσηάζιεκα ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη 
ζα ππνβιεζεί αξκνδίσο 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ 
πξνθξηκαηηθψλ αγψλσλ, ήηνη 18 Νθησβξίνπ 2020. 
 
 Ξεξηζζφηεξα γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ.1,Ξαξ.1, θαη 2. 17  
 

5.  Ν έιεγρνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππγκάρσλ ζα δηεμαρζεί απφ αξκφδηα ηξηκειή Δπηηξνπή 
αμηνιφγεζεο σο εμήο: 
 
 α. Πε φπνηα θαηεγνξία νη δεισζέληεο ππγκάρνη ζα μεπεξλνχλ ηνπο δεθαέμη (16) 
ππγκάρνπο, νθηψ (8) απφ απηνχο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αγψλεο 
πξνθξίλνληαη θαηεπζείαλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεχηεξε (2ε) πεξίνδν ησλ 
πξνθξηκαηηθψλ αγψλσλ ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Αλδξψλ ELITE. 
 
 β. Όινη νη ελαπνκείλαληεο ππγκάρνη ή φζνη ρξεηαζζεί αλάινγα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηελ θαηεγνξία θαη ζχκθσλα κε ηελ θιήξσζε ζα αγσληζηνχλ ζηελ πξψηε (1ε) 
πεξίνδν ησλ πξνθξηκαηηθψλ αγψλσλ πξνθεηκέλνπ νθηψ (8) απφ απηνχο λα πξνθξηζνχλ 
ζηελ δεχηεξε (2ε) πεξίνδν Ξξνθξηκαηηθψλ αγψλσλ ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο 
Αλδξψλ ELITE νη νπνίνη ηειηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ην φξην 
ησλ δεθαέμη (16) ππγκάρσλ αλά θαηεγνξία. 
 
 γ. Νη ππφινηπνη ππγκάρνη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ε νπνία ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ 
Αξκφδηα Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ.5 α, β, γ ηνπ παξφληνο 
θεθαιαίνπ. Θα ζεσξνχληαη επηιαρφληεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρεξέςεη θάπνηα ζέζε 
ζηελ θαηεγνξία ηνπο ζην παξψλ πξσηάζιεκα. 
 
 δ. Πηελ πεξίπησζε ίδησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππγκάρσλ, π.ρ. ίδηνη αγψλεο ή άιια 
ζηνηρεία ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα ιάβεη ππφςε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ζην δειηίν 
ηνπο θαη εάλ ρξεηαζηεί ν αξραηφηεξνο ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο 
ζηελ Δ.Ν.Ξ. 
 Δάλ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία ζα γίλεη θιήξσζε. 
 
 ε. Θάλνπκε γλσζηφ φηη γηα θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν ζα γίλεη μερσξηζηή θιήξσζε. 
 

 6.  α. Νη ππγκάρνη ζην Ξξσηάζιεκα απηφ ζα αγσληζηνύλ ρσξίο θάζθεο. 
 β. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί πξέπεη λα 
έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  
 

7.  α. Νη νθηψ (8) θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη : 
52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 & 91+ θηιά. 

 
β. Ξπγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ απφ 46 θηιά, δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 
 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο  βάξνπο 

ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά πάζα ζηηγκή 

κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηα 

Πσκαηεία Κέιε. 
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8.  α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ.  

 
β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα γχξν. 
 
 γ. Ν αγψλαο δηαθφπηεηαη ακέζσο κεηά ην 3ν λνθ-ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν. δ . Δπίζεο 
δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο κεηά ην 7ν λνθ-ληάνπλ. 
 
  

9.  α.  Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζε απηνχο ηνπο αγψλεο, ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο γηα 

θάζε λίθε ηνπο. 

 

 β.  Όζνη αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ ηηκήο έλεθελ  ζα παίξλνπλ κφλν (1) βαζκφ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

γ. ΞΟΝΠΝΣΖ : Νη βαζκνί πνπ ζα έρεη ιάβεη ν ππγκάρνο ηελ 1ε  πεξίνδν ησλ 

πξνθξηκαηηθώλ  από ηηο λίθεο ηνπ ή ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο πξνθξίζεηο ζα 

πξνζκεηξνύληαη ΚΝΛΝ γηα ηελ εηήζηα γεληθή βαζκνινγία ησλ ζπιιόγσλ θαη 

όρη ζηελ Βαζκνινγία ηνπ ελ ιόγσ Ξξσηαζιήκαηνο. 

 

δ. Γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ Ξξσηαζιεηή ζπιιφγνπ ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο 

Αλδξψλ ELITE ζα ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά (αζξνηζηηθά δειαδή) νη βαζκνί κόλν ηεο 

2εο πεξηόδνπ, ηνπ θάζε Ππιιφγνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηιψλ πνπ θαηέθηεζε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ  παξφληνο Ξξσηαζιήκαηνο (ζπκκεηνρή 1 βαζκφο ,θάζε  λίθε 3 

βαζκνχο ). 

 

 ε.  Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 10. 

 

  
10.  Δλεκεξώλνπκε όηη : Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ  Λόκν 

2725/1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα,  εθόζνλ έρνπλ 

ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα  πξνβιεπόκελα κόξηα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΓΛΑΗΘΩΛ (ELITE) 

από 10 έσο 13 Γεθεκβξίνπ. 

ΓΔΛΛΖΘΔΗΠΔΠ ΡΝ ΔΡΝΠ 1980 ΔΩΠ & ΡΝ 2001 - ΖΙΗΘΗΑΠ 19 ΔΩΠ & 40 ΔΡΩΛ 
 

 

Ρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψλνπλ ηελ θαηεγνξία βάξνπο ησλ γπλαηθψλ 

ππγκάρσλ ηνπο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην πξσηάζιεκα, θαζψο θαη 

άιια ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε Λν 10 

(επηζπλάπηεηαη). Πσκαηείν, πνπ δελ έρεη πξνβεί εληφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ σο άλσ 

πξνβιεπόκελε δήισζε Λν10 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο απηήο, δειαδή ζσκαηείν πνπ δελ έρεη δειψζεη 

ηελ θαηεγνξία βάξνπο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αζιεηξηψλ – ππγκάρσλ 

ηνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ράλεη ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο ελ ιφγσ αγψλεο. 

Ξεξηζζφηεξα γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο βιέπε Θεθ. 1, Ξαξ. 1, θαη 2.  

Πεκεηώλεηαη όηη : Ρν ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί απνθιεηζηηθά ζε ηέζζεξηο 

(4) εκέξεο θαη ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ησλ 

ζρεηηθψλ αγψλσλ ζα ζπκκεηέρνπλ κόλν έσο δέθα έμη (16) ππγκάρνη. Ξεξηζζφηεξα ζην 

θεθ.1, παξ.3. 

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΖ γηα λα ιάβνπλ κέξνο νη αζιήηξηεο ζην ελ ιόγσ 

Ξξσηάζιεκα, είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 2 ηνπιάρηζηνλ αγώλεο Θππέιινπ, 

Πσκαηεηαθνύο Αγώλεο, Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα ή Γηεζλή δηνξγάλσζε θαηά 

ηα έηε 2019-2020. 

 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ φιεο νη δεισζείζεο γπλαίθεο ππγκάρνη θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ηήξεζεο ηνπ σο άλσ θαλφλα ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα θαηεγνξία βάξνπο νη 

ελδηαθεξφκελεο λα ζπκκεηάζρνπλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο ππνβιεζείζεο 

λνκίκσο δειψζεηο ησλ ζσκαηείσλ ζηελ Νκνζπνλδία, μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ 16 ππγκάρσλ, ηφηε επηιέγνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο 

Νκνζπνλδίαο, ήηνη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή  φζεο απφ απηέο έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο 

αγψλεο, ήηνη ηελ κηθξφηεξε αγσληζηηθή παξνπζία θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή 

πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλεο πξφθξηζεο, νη νπνίνη δηεμάγνληαη   

ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο ή / εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ 

πξφθξηζεο. 
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     Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάησζη γπλαίθεο ππγκάρνη: 

 
1. Γπλαίθεο ππγκάρνη ειηθίαο 19 έσο & 40 εηψλ, γελλεζείζεο ην έηνο 1980 έσο θαη 

ην 2001. 

ΞΟΝΠΝΣΖ : Ζ ειηθία ηεο ππγκάρνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην έηνο 

γελλήζεψο ηεο.  
2. Δπίζεο νη αλσηέξσ γπλαίθεο ππγκάρνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα 

κεηξψα ηεο Νκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ελ 
ιφγσ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

3. Όξνο απαξαίηεηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη φηη νη ππγκάρνη απηνί πξέπεη λα 

 έρνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

 

4. α. Νη δέθα (10) θαηεγνξίεο βάξνπο ζηηο γπλαίθεο ππγκάρνπο ζε θηιά είλαη: 
 

45 έσο 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+  θηιά. 
 

β. Γπλαίθεο ππγκάρνη πνπ ην βάξνο ηνπο είλαη θάησ ησλ 45 θηιψλ, δελ 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα απηφ. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ Δ.Ν.Ξ. νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο  

βάξνπο ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιιεη ε EUBC-AIBA, αλά 

πάζα ζηηγκή κέζα ζην έηνο, θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηα Πσκαηεία Κέιε. 
 

5. α. Νη αγψλεο ζα έρνπλ δηάξθεηα 3 γχξσλ ησλ 3 ιεπηψλ. 
 

β. Ρν πνιχ 2 λνθ-ληάνπλ κπνξεί λα δνζνχλ ζε έλα (1) γχξν. Δάλ δνζεί θαη 

ηξίην λνθ ληάνπλ ζηνλ ίδην γχξν, δηαθφπηεηαη ακέζσο ν αγψλαο  

          γ. Δπίζεο δηαθφπηεηαη ν αγψλαο ακέζσο κεηά ην 4ν λνθ-ληάνπλ. 

 
6. α. Νη ζπκκεηέρνπζεο γπλαίθεο ππγκάρνη ζα παίξλνπλ 3 βαζκνχο γηα θάζε λίθε. 
 

β. Όζεο αγσλίδνληαη θαη ράλνπλ έζησ θαη εάλ ηηκήο έλεθελ ιακβάλνπλ ην 

αληίζηνηρν κεηάιιην γηα ηελ ζέζε ρσξίο λίθε, ζα παίξλνπλ κόλν έλα (1) βαζκφ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 
 

γ. Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηεί ν Ξξσηαζιεηήο ζχιινγνο ζα πξνζηίζεληαη 

ζπλνιηθά νη βαζκνί ηνπ θάζε ζπιιφγνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηιψλ ηνπ 

παξφληνο Ξξσηαζιήκαηνο Γπλαηθψλ Elite πνπ ζα έρνπλ ιάβεη νη ππγκάρνη ηνπο. 
 

δ. Γηα ηνλ Ξνιπλίθε Πχιινγν ζα ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηάιιηα θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 10 παξ.7. 

 
7. Δλεκεξώλνπκε όηη: Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ 
 Λόκν 2725 /1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, 
 εθόζνλ έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα 
 πξνβιεπόκελα κόξηα. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1  

ΓΖΙΩΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΑΓΩΛΔΠ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ 

 
1- Ξξνθεηκέλνπ νη ππγκάρνη ησλ Πσκαηείσλ κειψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

πξνγξακκαηηζκέλα Ξξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ζε άιινπο αγψλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα πξνθήξπμε είλαη ππνρξεσκέλα, λα ππνβάιινπλ ζηα γξαθεία ηεο Δ.Ν.Ξ. ηελ 

πξνβιεπόκελε γηα θάζε Ξξσηάζιεκα δήισζε ζπκκεηνρήο, φπσο θαίλεηαη ζηα 

ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα, κε πιήξε ζηνηρεία ησλ δεισζέλησλ ππγκάρσλ ηνπο, είθνζη 

(20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ησλ αγψλσλ σο αλαθέξεηαη ζηα 

επηκέξνπο πξσηαζιήκαηα. 

 

2- α. Ρειηθή δήισζε ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ κφλν ηα ζσκαηεία πνπ γηα δηαθφξνπο 

ιφγνπο επηζπκνχλ λα κεηψζνπλ ηνπο ήδε δεισζέληεο ππγκάρνπο ηνπο ή λα αιιάμνπλ 

ηελ θαηεγνξία ησλ θηιψλ ηνπο ην αξγφηεξν έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγψλσλ. 
 
ΞΟΝΠΝΣΖ :Γειψζεηο ζπκκεηνρήο πνπ δελ ζα είλαη νη πξνβιεπφκελεο ή πνπ ζα 

ππνβάιινληαη κεηαγελέζηεξα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα απνξξίπηνληαη. 
 
β. Δλεκεξώλνπκε όηη: Νη ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνη ζύκθσλα κε ηνλ Λόκν 

2725 /1999 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, εθόζνλ έρνπλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λόκνπ, δηθαηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κόξηα. 
 
γ. Ρα ζσκαηεία, κεηά ηελ ιήμε ησλ ηειηθώλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ 

ππγκάρσλ ηνπο ζε αγψλεο ηεο Δ.Ν.Ξ., δχλαληαη λα αθπξψζνπλ ππγκάρν γηα ιφγνπο 

πγείαο ρσξίο θπξψζεηο, κόλν εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δ.Ν.Ξ ή ζηελ γξακκαηεία 

ησλ αγψλσλ βεβαίσζε θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, ή ζπκβεβιεκέλνπ Ηαηξνχ Ηδηψηε ην 

αξγφηεξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο δχγηζεο ησλ αγψλσλ. Γηα νηαλδήπνηε άιιν 

ιφγν αλσηέξαο βίαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο, ζα απνθαζίδεη ε 

ηερληθή επηηξνπή κε ηελ επηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ. 

δ. ΠΖΚΔΗΩΠΖ  Γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο π.ρ. κε δηάζεζε γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ή κεγάιεο ζπκκεηνρήο ή άιιν ιφγν, ηα Ξαλειιήληα 

Ξξσηαζιήκαηα θαη άιινη αγψλεο δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε δπν πεξηφδνπο θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη εκεξνκελίεο : 
 
1ε πεξίνδνο Ξξνθξηκαηηθνχο Αγψλεο θαη 
 
2ε πεξίνδνο Ξξνθξηκαηηθνχο, Ζκηηειηθνχο θαη Ρειηθνχο Αγψλεο. 
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3. α) ΞΟΝΠΝΣΖ Ρα πξσηαζιήκαηα σο εηδηθά αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο 

θεθάιαηα ζα δηεμάγνληαη κόλν γηα ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη ε θάζε 

θαηεγνξία βάξνπο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα έμη (16)  
 

ζπκκεηνρέο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξεσηηθά ζα δηεμάγνληαη πξνθξίζεηο 

σο αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα. 
 
 

4-  α. Πηελ πξνβιεπφκελε δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ ζε νηνπζδήπνηε 

είδνπο αγψλεο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Δ.Ν.Ξ., πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαθέξνληαη ε θαηεγνξία βάξνπο ηνπ ππγκάρνπ, επίζεο, ην νλνκαηεπψλπκν, ε 

εκεξνκελία γέλλεζεο, ν αξηζκφο κεηξψνπ, νη αγψλεο θαη νη δηαθξίζεηο ηνπο, φηη 

ηα ζηνηρεία ησλ δεισζέλησλ απφ ην ζσκαηείν ηνπο αζιεηψλ είλαη απνιχησο 

αθξηβή θαη αιεζή , φηη πιεξνχλ θαη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ησλ αγψλσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φηη 

νη ππγκάρνη είλαη ζε άξηζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε, φηη έρνπλ ππνβιεζεί 

ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, φηη δελ πάζρνπλ απφ θαλέλα 

ινηκψδεο λφζεκα, φηη δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη φηη 

είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιφγσ 

Ξξσηάζιεκα. 

 

β) Θα βεβαηώλεηαη επίζεο όηη ζύκθσλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαη 

αγσληζηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΗΒΑ νη δεισζέληεο ππγκάρνη δελ 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε νπνηνπδήπνηε άιινπ 

καρεηηθνύ αζιήκαηνο επαθήο απαγνξεπκέλνπ από ηελ ΑΗΒΑ θαη πάζεο 

θύζεσο επαγγεικαηηθώλ ή όρη αγώλσλ ππγκαρίαο νη νπνίνη δελ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην αγσληζηηθό πξόγξακκα ηεο ΔΝΞ ή 

κε ηελ έγθξηζή ηεο ζηελ Διιάδα θαη ηεο ΑΗΒΑ ζε δηεζλέο επίπεδν. 
 

Ρέινο ηα ζσκαηεία ζα επηβεβαηψλνπλ εγγξάθσο ηελ ζχλλνκε 
 ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ ηνπο ζηνπο  αγψλεο. 
 
 

γ) Πηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη λα 

ππνγξάθνπλ επίζεο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πσκαηείνπ γηα ηνπο αγψλεο, ν 

ζπκβαζηνχρνο πξνπνλεηήο ηνπ, θαζψο θαη ηπρφλ βνεζφο. 
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δ) Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα δειψλεηαη 

αληηθαηαζηάηεο πξνπνλεηήο ρσξίο λφκηκν ζπκβφιαην ελ ηζρχ κε ην ζσκαηείν, 

θαηαηεζεηκέλν φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ Δ.Ν.Ξ. 

 
 
5-   α) Αλαθέξεηαη ξεηά όηη: Γήισζε ζσκαηείσλ κειώλ ηεο Δ.Ν.Ξ. γηα 
 

ζπκκεηνρή ησλ ππγκάρσλ ηνπο ζε πξνγξακκαηηζκέλνπο αγώλεο, ε 

νπνία δελ ζα πεξηέρεη πιήξσο ηα σο άλσ αλαθεξόκελα ζηνηρεία θαη 

δελ ζα ηεξεί ηα πξναλαζέληα ρξνληθά πεξηζώξηα, δελ ζα ιακβάλεηαη 

ππόςε, ζα απνξξίπηεηαη θαη νη ππγκάρνη ζα απνθιείνληαη ππνρξεσηηθά 

από ηνπο αγώλεο. 
 

β) Πεκεηώλεηαη όηη είλαη επζύλε θαη κέξηκλα ησλ ζσκαηείσλ λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Δ.Ν.Ξ. εγθαίξσο ακέζσο 

κεηά ηελ ιήμε ησλ πξνζεζκηώλ ησλ δειώζεσλ ησλ ππγκάρσλ ηνπο 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα Ξξνθήξπμε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε νξζόηεηα ή ε απόξξηςε ηεο δήισζεο 

ησλ ππγκάρσλ ηνπο θαζώο θαη ηεο ελ ηζρύ ζύκβαζεο ηνπ πξνπνλεηή 

ηνπο. 
 

γ) Ν αληηπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηνπο αγψλεο ζα πξέπεη λα δειψλεηαη 

εγγξάθσο απφ ην ζσκαηείν ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ επίζεο, 

δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ελ ελεξγεία ππγκάρνο, Γηαηηεηήο/Θξηηήο θαη δελ 

αληηθαζίζηαηαη απφ θαλέλαλ. 

 
 

6-  α. Οεηά αλαθέξεηαη φηη δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ππγκάρνη, νη νπνίνη θαηά ηελ 

άθημή ηνπο ζηνπο ρψξνπο δχγηζεο δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ δεισζέληα 

ζπκβαζηνχρν πξνπνλεηή ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο, (ζχκθσλα κε ηελ δήισζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο) ζηνπο πάζεο θχζεσο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Ν.Ξ. 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξνβιεπφκελα θαη ζα απνθιείνληαη απφ 

ηελ δηνξγάλσζε. 

β.  Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνπνλεηή ηνπ 

ζπιιφγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο (π.ρ. ιφγνη 

πγείαο) απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα θαηαηεζεί ζηνλ αιπηάξρε ησλ 

αγψλσλ, έγγξαθε δήισζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο έθηαθηεο απνρψξεζεο ηνπ απφ 

ηνπο αγψλεο θαζψο θαη  έγγξαθε δήισζε απνδνρήο απφ ηνλ δεισζέληα 

αληηθαηαζηάηε πξνπνλεηή πνπ κε επζχλε ηνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο γηα ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο ππγκάρνπο ηνπ Πσκαηείνπ σο ζρεηηθφ ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ν 

νπνίνο ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα έρεη φιεο ηηο λφκηκεο πξνβιεπφκελεο 

πξνυπνζέζεηο σο πξνπνλεηήο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, άιισο δελ ζα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ ηνπ ελ ιφγσ 

Πσκαηείνπ ζηε δηνξγάλσζε θαη ζα απνθιείνληαη. 

 

7-  Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην όηη, ζε θάζε πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα 

αγσληζηνύλ  αλήιηθνη/θεο ππγκάρνη, λνείηαη όηη ηα ζσκαηεία κε επζύλε 

θαη κέξηκλά ηνπο έρνπλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ θεδεκόλα ηνπο. 

 
 
8-  Οεηά δειώλεηαη όηη απαγνξεύεηαη ζηα Πσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ν.Ξ. λα 

επηηξέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή ππγκάρσλ ηνπο ζε νηαλδήπνηε δηνξγάλσζε ε νπνία 

δηεμάγεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Ν.Ξ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ηζρχζνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα ηεο Ξαγθφζκηαο Νκνζπνλδίαο Ξπγκαρίαο ΑΗΒΑ θαζψο θαη ηεο 

παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. 

 
 
9- ΞΟΝΠΝΣΖ Δλεκεξώλνπκε όηη δεδνκέλεο ηελ αύμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ ζε αγώλεο από ηελ ΑΗΒΑ έσο ζαξάληα (40) 
εηώλ, ε ειηθία εγγξαθήο ησλ ππγκάρσλ ζηα κεηξώα ηεο Νκνζπνλδίαο 
επηηξέπεηαη από έμη (6) εηώλ έσο ηξηάληα πέληε (35) εηώλ κε 
ζπκπιεξσκέλα. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

ΗΑΡΟΗΘΖ ΔΜΔΡΑΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΖΚΖ ΕΓΗΠΖ: 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ : Ζ ηαηξηθή εμέηαζε θαη ε επίζεκε δύγηζε ησλ ππγκάρσλ ζα 

γίλεηαη ην πξσί ηεο θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο ή όπσο δηαθνξεηηθά 

ζπκθσλεζεί θαη απνθαζίζεη ν Αιπηάξρεο ησλ αγώλσλ. 
 

1- α) Όιεο ηηο εκέξεο, νη ππγκάρνη ζα πξνζέξρνληαη κόλνη ηνπο ρσξίο ζπλνδνύο ζηελ 

πξνβιεπφκελε αίζνπζα γηα ηαηξηθή εμέηαζε θαη επίζεκε δχγηζε κφλν κε ηελ ζρεηηθή 

θαξηέια, ην Αζιεηηθφ Γειηίν ηνπ ππγκάρνπ, ηελ Αζηπλνκηθή Ραπηφηεηά ηνπο θαη ηελ 

Θάξηα γείαο Αζιεηή ππνγεγξακκέλε απφ θαξδηνιφγν. 

β) Πχκθσλα κε ηνπο ελ ηζρχ θαλνληζκνχο ηεο AIBA ν ζπκβαζηνχρνο πξνπνλεηήο ηνπ 

Ππιιφγνπ ηνπο ή ηπρφλ αληηθαηαζηάηεο ηνπ φπσο νξίδεηαη ή ν εθπξφζσπνο ηνπ 

Πσκαηείνπ ηνπο ή νπνηνζδήπνηε άιινο, δελ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη εληφο ηεο 

αίζνπζαο πνπ ζα γίλεη ε επίζεκε ηαηξηθή εμέηαζε θαη ε δχγηζε ησλ ππγκάρσλ. 
 
γ) Ν Αιπηάξρεο είλαη ππεχζπλνο θαη ζα απνθαζίδεη γηα ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

επίζεκεο δχγηζεο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη. 
 

2- Πηηο 8:30 ην πξσί θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο, ζα αξρίδεη ε επίζεκε δχγηζε θαη 

θαλέλαο ππγκάρνο δελ δηθαηνχηαη δνθηκαζηηθήο δχγηζεο ζηε δπγαξηά ηεο επίζεκεο 

δχγηζεο 
 

3- Ζ ηαηξηθή εμέηαζε θαη ε επίζεκε δχγηζε ηεο πξψηεο αγσληζηηθήο εκέξαο ζα αξρίδεη 

ζηηο 8:30 θαη ζα ηειεηψζεη ζηηο 10:00 ην πξσί. Κεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ (10:00) 

θαλείο ππγκάρνο, δελ δηθαηνχηαη δχγηζεο θαη απνθιείεηαη ησλ αγψλσλ. Κε απφθαζε 

ηνπ Αιπηάξρε θαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. κεηαθίλεζε ιφγσ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ) ή άιιν ιφγν, δχλαηαη ε ιήμε ηεο δχγηζεο λα παξαηαζεί. Γηα ηηο επφκελεο 

αγσληζηηθέο εκέξεο ε δχγηζε ζα αξρίδεη ζηηο 8:30 θαη ζα ηειεηψλεη ζηηο 9:30 ην πξσί 

ή φπσο δηαθνξεηηθά ζπκθσλεζεί θαη απνθαζίζεη ν Αιπηάξρεο ησλ αγψλσλ. 

 

4- ΞΟΝΠΝΣΖ : Πηα πξνθξηκαηηθά ή εκηηειηθά ή ηειηθά ησλ αγψλσλ εθ’ φζνλ ρξεηαζζεί 

γηα νηνλδήπνηε ιφγν λα αιιάμνπλ ηα αλαθεξφκελα, ζα απνθαζίδεηαη θαη ζα νξίδεηαη 

απφ ηνλ Αιπηάξρε θαη ζα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

5- α) Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δχγηζεο ζα ππάξρνπλ δχν δπγαξηέο, (κία γηα πξνδχγηζε εθηφο 

ηεο αίζνπζαο θαη ε εληφο ηεο αίζνπζαο πνπ ζα γίλεηαη ε επίζεκε δχγηζε, νη νπνίεο ζε 

θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ηα ίδηα θηιά). Πε πεξίπησζε πνπ νη δπγαξηέο 
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έρνπλ δηαθνξά απηφ ζα αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε, ζα ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά 

ησλ θηιψλ ζηηο δπγαξηέο θαη ζα πξνζηίζεηαη, ή ζα αθαηξείηαη αλάινγα. Ρπρφλ δηαθνξά 

αλαγξάθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν, πξνο ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 
 
β) Πσκαηείν ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ή ζε πεξίπησζε αιιαγήο, ηελ ηειηθή 

δήισζή ηνπ γηα ηνπο ππγκάρνπο, ζχκθσλα κε ην παξφλ θεθάιαην ηεο παξνχζεο, κεηά 

ηελ επίζεκε δχγηζε ησλ ππγκάρσλ ηνπ ζα έρεη αξηζκεηηθή δηαθνξά, δειαδή 

αλαηηηνιφγεηα δελ ζα πξνζέιζνπλ νη ππγκάρνη λα δπγηζηνχλ ελψ ζα έρνπλ δεισζεί, ζα 

επηβαξχλεηαη κε ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο 300,00€ / άηνκν. 
 
Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο φζσλ αλήθνπλ ζηα αλαθεξφκελα ηεο παξ.2γ ηνπ 

θεθαιαίνπ 1 ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. 
 
 

γ) Πσκαηεία ησλ νπνίσλ ν ππγκάρνο ηνπο θαηά ηελ επίζεκε δχγηζε ηεο πξψηεο 

εκέξαο ζα μεπεξλά ην βάξνο ηεο θαηεγνξίαο ησλ θηιψλ πνπ ζα έρεη δεισζεί κε 

απνηέιεζκα αλαηηηνιφγεηα λα αιιάμεη θαηεγνξία θηιψλ, θαη λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα 

ζηηο θαηεγνξίεο , εηδηθά εάλ κείλεη έλαο ζηελ θαηεγνξία ή ραιάζεη ε νρηάδα θαη ράζνπλ 

νη ππγκάρνη ηα κφξηα, ηφηε ην ζσκαηείν ηνπ, επηπξφζζεηα ηπρφλ άιισλ επηβαξχλζεσλ, 

ζα επηβαξχλεηαη κε ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο κε 300€, θαη ν Αιπηάξρεο 

ζα απνθαζίδεη εάλ ν ππγκάρνο ζα απνθιείεηαη ή ζα ηνπ επηηξαπεί λα αγσληζηεί ζηελ 

λέα θαηεγνξία. 
 
 

δ) Πσκαηεία ησλ νπνίσλ ν ππγκάρνο ηνπο , ηηο επφκελεο αγσληζηηθέο εκέξεο ζηελ 

επίζεκε δχγηζε, ζα μεπεξλά ην βάξνο ηεο θαηεγνξίαο , πνπ ζα έρεη δεισζεί θαη 

δπγηζζεί θαηά ηελ επίζεκε δχγηζε ηεο πξψηεο εκέξαο ή δελ ζα πξνζέιζεη λα δπγηζηεί 

θαη λα αγσληζηεί αλαηηηνιφγεηα, ζα απνθιείεηαη, ζα κεδελίδεηαη θαη ην ζσκαηείν ηνπ 

ζα επηβαξχλεηαη σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο κε 300€ ην άηνκν. 

 

ε) Ρε δχγηζε ζα θάλεη ν Αιπηάξρεο ή έλαο εθ ησλ Γηαηηεηψλ/Θξηηψλ ή άηνκα πνπ ζα 

έρνπλ νξηζζεί απφ απηφλ, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Γχλαηαη επίζεο κε απφθαζε ηνπ 

Αιπηάξρε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχγηζεο λα παξεπξίζθεηαη εθπξφζσπνο ηνπ 

ζπλδέζκνπ Ξξνπνλεηψλ. 

 

ζη) Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζην φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο επίζεκεο δχγηζεο ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρψξν, επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη εθηφο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ αηφκσλ 
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απφ ηελ Δ.Ν.Ξ., κφλν ν ππγκάρνο κε ην δειηίν ηνπ, ηελ ζρεηηθή θαξηέια δχγηζεο θαη 

ηαηξηθήο εμέηαζεο θαζψο θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαη θαλέλαο άιινο. 

 

δ) Πε φινπο ηνπο επίζεκνπο αγψλεο πνπ πξνθεξχζζνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε 

απφ ηελ Δ.Ν.Ξ., νη δεισζέληεο ππγκάρνη, ζχκθσλα κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο, 

νθείινπλ λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ ψξα ηεο δχγηζεο κε ην δειηίν αζιεηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη κε ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην ή κε 

πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο κε θσηνγξαθία, επηθπξσκέλν γηα ηελ ηαπηνπξνζσπία απηνχ 

απφ ηελ Αζηπλνκία ή απφ ην Γεκαξρείν ε Θ.Δ.Ξ. 

 
ε) Πε πεξίπησζε πνπ ππγκάρνο μεράζεη ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηά , δχλαηαη κε 

έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε θαη επζχλε ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

Πσκαηείνπ ηνπ, λα βεβαησζεί ε ηαπηνπξνζσπία ηνπ ππγκάρνπ ζηνλ Αιπηάξρε ησλ 

αγψλσλ, ν νπνίνο εθφζνλ εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ζα απνθαζίζεη αλ ζα γίλεη δεθηή. 

Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην Πσκαηείν δηα ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, κε 

κέξηκλά ηνπο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα επηδείμνπλ ζηνλ Αιπηάξρε ηελ 

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ ππγκάρνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, πξηλ ν ππγκάρνο 

αγσληζζεί, δηαθνξεηηθά ζα απνθιείεηαη θαη ην ζσκαηείν ηνπ ζα επηβαξχλεηαη κε 

ζπκκεηνρή ζηα έμνδα δηνξγάλσζεο κε 300,00 επξώ. 

 

6- Όινη νη ππγκάρνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο, καδί κε ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο ή 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ, ππνρξενχληαη λα βξίζθνληαη έγθαηξα ζηνλ ηφπν 

ηεο επίζεκεο δχγηζεο θαη ηαηξηθήο εμέηαζεο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζήο ηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηηο θαξηέιεο ηαηξηθήο εμέηαζεο θαη δχγηζεο, 

δηαθνξεηηθά δελ ζα επηηξέπεηαη ε δχγηζή ηνπο. Κεηά ηελ ιήμε ηεο επίζεκεο δχγηζεο, 

θαλέλαο ππγκάρνο δελ κπνξεί λα δπγηζηεί. 

 
 

7- Θαηά ηελ επίζεκε δχγηζε, πξέπεη νη ππγκάρνη λα πξνζθνκίζνπλ :  

 α) ΘΑΟΡΑ ΓΔΗΑΠ ΑΘΙΖΡΖ (Θ..Α.),  ζεσξεκέλε από ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΝ  εληόο 

ηνπ έηνπο. 
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β)  Ζ ππγκαρηθή ηνπο ηαπηφηεηα (αζιεηηθφ δειηίν) ζηελ ζειίδα Λν ηξία (3) ηνπ 

λένπ Γειηίνπ ή ζηελ ζειίδα Λν έλα (1) ηνπ παιαηνύ Γειηίνπ πξέπεη λα 

πθίζηαηαη ε ζθξαγίδα ηνπ Πσκαηείνπ θαζψο θαη ε ππνγξαθή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

απηνχ. 

 

γ)  Ζ ππγκαρηθή ηνπο ηαπηφηεηα (αζιεηηθφ δειηίν) ζηελ ζειίδα Λν ηέζζεξα (4) ηνπ 

λένπ Γειηίνπ ή ζηελ ζειίδα Λν δύν (2) ηνπ παιαηνύ Γειηίνπ πξέπεη 

απαξαίηεηα λα πθίζηαηαη (αλεμαξηήησο ππάξμεσο άιισλ ζεσξήζεσλ) ε ππνγξαθή θαη 

ε ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ πνπ επηκειήζεθε ηεο βαζηθήο ηαηξηθήο εμέηαζεο ηνπ αζιεηή 

(ζχκθσλα κε ηνλ Λ 2725/99), πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ην ελ ιφγσ Γειηίν. 

 

δ) Ζ ππγκαρηθή ηνπο ηαπηφηεηα (αζιεηηθφ δειηίν) ζηηο ζειίδεο Λν πέληε (5) έσο 

ελλέα (9) ηνπ λένπ Γειηίνπ ή ζηηο ζειίδεο Λν ηξία (3) έσο έμη (6) ηνπ 

παιαηνύ Γειηίνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη νη ππνγξαθέο θαη νη ζθξαγίδεο ησλ ηαηξψλ 

πνπ εμεηάδνπλ ηνπο ππγκάρνπο , νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηνπο ππγκάρνπο κέρξη έλα ρξφλν 

απφ ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ 2725/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 
 
ε) Νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ θάλεη νη ππγκάρνη 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο κε επζύλε θαη κέξηκλα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο πνπ 

ππνρξεσηηθά ζα επηβεβαηώλεη ν Ηαηξόο ηνπο ζηελ αίηεζε εγγξαθήο είλαη νη 

εμήο : 
 
Γεληθή αίκαηνο, Glu (ζάθραξν), Νπξία, Θξεαηηλίλε, Νπξηθφ νμχ, Sgot, Sgpt, Γgt, 

Αιθαιηθή θσζθαηάζε, Σξφλνη πήμεο αίκαηνο, Λα, Θ, Σνιεξπζξίλε νιηθή, HbsAg 

Απζηξαιηαλφ αληηγφλν), Ant-Hcv, HIV I-II, Α/Α άθξσλ ρεξηψλ ακθσ, Α/Α ζψξαθνο 

(face), Δγθεθαινγξάθεκα, M.R.I. (καγλεηηθή θεθαιήο θαη απρέλα), u/s – triplex 

θαξδηάο, Νθζαικνινγηθή εμέηαζε, εθάπαμ : Νκάδα αίκαηνο – 
 
Rhesus. 
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Νη αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο ηνπ ππγκάρνπ κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ 

ζα ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ ηνπ Πσκαηείνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ην άζιεκα ηεο Ξπγκαρίαο. πνρξεσηηθά ν ελ ιφγσ 

ηαηξφο ζα επηβεβαηψλεη ηνχην ζθξαγίδνληαο θαη ππνγξάθνληαο ην δειηίν ηνπ 

ππγκάρνπ, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ππγκαρεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

αγψλεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν ππγκάρνο απνθιείεηαη ή φπσο δηαθνξεηηθά 

απνθαζίζεη ν Αιπηάξρεο κε δηθή ηνπ επζχλε. 

 
 
ζη) Δπίζεο πξνηείλνπκε, ζηα ζσκαηεία ν ππγκάρνο ηνπο κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 

Πσκαηείνπ, λα εμεηάδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί ζπρλφηεξα ηνπ έηνπο, 

θαηά πξνηίκεζε ζε ρξνληθφ ζεκείν ακέζσο κεηά απφ αγψλεο ηνπ ππγκάρνπ γηα ηπρφλ 

ηξαπκαηηζκνχο θαη εηδηθά γηα ηα ινηκψδε λνζήκαηα (π.ρ. AIDS, επαηίηηδα θ.α.). 

 

8- α) Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη εθφζνλ πθίζηαηαη ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ 

γηα ηε βαζηθή ηαηξηθή εμέηαζε ζηελ ζειίδα ηέζζεξα (4) ηνπ λένπ Γειηίνπ ή ζηελ 

ζειίδα δχν (2) ηνπ παιαηνχ Γειηίνπ, δχλαηαη απηή λα ηζρχζεη γηα έλα ρξφλν βάζε ηνπ 

Λ 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
 
β) Ρέινο, ην Αηνκηθό Αζιεηηθό Γειηίνπ ηνπ ππγκάρνπ, δύλαηαη λα είλαη 

ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν από Λνκαξρηαθό Λνζνθνκείν, Θέληξν 

γείαο ή Αγξνηηθό Ηαηξείν ή γεηνλνκηθή Πηξαηησηηθή Κνλάδα ή από έρνληεο 

νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ην Γεκόζην, ή Λνκηθά Ξξόζσπα Ηδησηηθνύ θαη 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ηαηξνύο. 
 
γ)ΞΟΝΠΝΣΖ : Πύκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνύο ηεο ηαηξηθήο επηηξνπήο 

ηεο ΑΗΒΑ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηνπο 

ππγκάρνπο λα αγσληζηνύλ είλαη όηη ξεηά ζα πξέπεη λα βεβαηώλεηαη 

εγγξάθσο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο όηη, κεηαμύ ησλ 

άιισλ εμεηάζεσλ, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη λα αγσληζηνύλ, δελ ζα δπγίδνληαη θαη ζα 

απνθιείνληαη από ηελ Γηνξγάλσζε. 

 

9- Ξπγκάρνο, πνπ δελ ζα έρεη ηαπηφηεηα ππγκαρηθή (αζιεηηθφ δειηίν ηεο Δ.Ν.Ξ.), ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζα δπγίδεηαη εθηφο αλ ν Αιπηάξρεο ζα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 
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10- α) Ξπγκάρνο πνπ δπγίζηεθε, θιεξώζεθε θαη αδηθαηνιόγεηα δελ 

εκθαλίζηεθε λα αγσληζηεί απνθιείεηαη από ηελ Γηνξγάλσζε, ζεσξείηαη σο 

κε ζπκκεηέρσλ θαη ην ζσκαηείν ηνπ ζα επηβαξύλεηαη κε ζπκκεηνρή ζηα 

έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο 300,00€. 
 
β) Θεσξείηαη όκσο σο δηθαηνινγεκέλα ζπκκεηέρσλ έζησ θαη αλ απηό ζπκβεί 

ηελ πξώηε εκέξα ησλ αγώλσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο επίζεκεο δύγηζεο θαη θιήξσζεο θαη πξηλ ηνλ αγώλα 

απνθιεηζζεί απηόο ή ν αληίπαιόο ηνπ από ηνλ ηαηξό ησλ αγώλσλ ή γηα 

άιινπο ιόγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ζα επηβεβαηώλνληαη 

από ηνλ αιπηάξρε ησλ αγώλσλ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ 

ππγκάρνπ από ηνλ ηαηξό ησλ αγώλσλ, ζα ηζρύζεη ε παξάγξαθνο 11α ηνπ 

παξόληνο θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί δηθαηνινγεκέλνο θαη λα ιάβεη 

ηνπο βαζκνύο θαη ηπρόλ κεηάιιην. 

 

γ) Ξπγκάρνο πνπ δπγίζηεθε, θιεξώζεθε θαη γηα νηνλδήπνηε ιόγν δελ 

πξνζέιζεη ν αληίπαιόο ηνπ λα αγσληζηεί, ην απνηέιεζκα είλαη άλεπ αγώλνο 

(W.O.), θαη ζεσξείηαη σο ζπκκεηέρσλ ιακβάλνληαο ηνπο βαζκνύο θαη ηπρόλ 

κεηάιιην όπσο πξνβιέπεηαη. 
 
δ) Ξξνιεπηηθά γηα ιφγνπο αζθαιείαο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

πξνγξακκαηηζκέλσλ αγψλσλ θάπνηνο αζιεηήο ηξαπκαηηζζεί θαη κεηαθεξζεί άκεζα ζην 

λνζνθνκείν γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, ε Δ.Ν.Ξ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί άηνκν ην 

νπνίν ζα ζπλνδεχεη ηνλ ηξαπκαηηζκέλν αζιεηή θαη ζα ελεκεξψλεη ηνλ αιπηάξρε γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ γηα πεξαηηέξσ απνθάζεηο. 

 

11-  α) Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ Ξξσηαζιεκάησλ   

δηαπηζηψζεθε φηη ππγκάρνη δειψλνπλ αλαηηηνιφγεηα αδπλακία λα αγσληζηνχλ 
 

θαη απνρσξνχλ απφ ηε δηνξγάλσζε, κε απιή δήισζε ηξαπκαηηζκνχ ή 

αζζελείαο ηνπο ζηνλ ηαηξφ ησλ αγψλσλ. 
 

Ρν Γ.Π. ηεο Δ.Ν.Ξ, έρνληαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ηαηξηθήο 

Δπηηξνπήο, απνθάζηζε νκφθσλα φηη : 
 

Πην εμήο φηαλ ν ππγκάρνο πξνζέξρεηαη ζηνλ ηαηξφ ησλ αγψλσλ θαη δειψλεη 

ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα θαη δελ δηαπηζηνχηαη ην γεγνλφο κε επηηφπηα ηαηξηθή 

εμέηαζε, γηα εκθαλή ηξαπκαηηζκφ φπσο ζρίζηκν, πξήμηκν, ζπάζηκν θαη άιιε 

ηαηξηθή αηηία, ν ππγκάρνο απηφο, κε παξαπεκπηηθφ ηνπ ηαηξνχ ησλ αγψλσλ, ζα 
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πξέπεη, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ, λα ππνβιεζεί 

ππνρξεσηηθά θαη άκεζα ζηα θαηά ηφπνπο λνζνθνκεία ή ηαηξηθά θέληξα, ζε 

πεξαηηέξσ λνζνθνκεηαθέο /εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηνλ ηαηξφ θαη ζηνλ αιπηάξρε ησλ αγψλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε θαηά δήισζή ηνπ πεξίπησζε θαη λα θξηζεί δηθαηνινγεκέλνο. 

Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν ππγκάρνο ζα θξίλεηαη αδηθαηνιφγεηνο/ε θαη ζα 

ζεσξείηαη σο κε ζπκκεηέρσλ, ράλνληαο ηπρφλ βαζκνχο πνπ ζα έρεη ιάβεη ζην 

ελ ιφγσ Ξξσηάζιεκα, θαζψο θαη ην κεηάιιην, επί πξφζζεηα ην Πσκαηείν ηνπ, 

ζα επηβαξχλεηαη κε ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο 300,00€. 
 

β) Πηελ πεξίπησζε πνπ ν εκθαληζζείο, λα αγσληζζεί, ππγκάρνο 

ζπλερίδεη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα εθαξκνζζνύλ ηα 

πξνβιεπόκελα. 

 
γ) Πε θάζε πεξίπησζε, εάλ δελ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) αγώλαο 

θαη ν ππγκάρνο λα έρεη κία λίθε, δελ ζα ιάβεη ηπρόλ κεηάιιην θαη 

βαζκνύο, εθηόο αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα. 

 
 
12- α) Ξπγκάρνο πνπ ζα απνθιεηζηεί κε ληηζθαιηθηέ (αληηθαλνληθό 

παίμηκν),  κεδελίδεηαη θαη ράλεη όινπο ηνπο βαζκνύο πνπ έρεη 

απνθηήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε, ζεσξείηαη σο κε 

ζπκκεηέρσλ θαη ην ζσκαηείν ηνπ ζα επηβαξύλεηαη κε ζπκκεηνρή ζηα 

έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο 1.000,00€. 

 

 β)Δπίζεο, ην ζσκαηείν ζα ράλεη 5 βαζκνύο από ηνπο βαζκνύο πνπ ζα 

 έρεη  ζπγθεληξώζεη ζην ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα ή από ηελ γεληθή 

 βαζκνινγία. 

 

13- α) Νη γπλαίθεο ππγκάρνη πξηλ ηελ εθάζηνηε ππνβνιή ηνπο ζε ηαηξηθφ έιεγρν, 

 ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/1986 φπνπ ζα 

 αλαγξάθεηαη φηη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο. 

 
 
 β) Γηα ηηο αλήιηθεο γπλαίθεο ππνρξεσηηθά ε ππεύζπλε δήισζε ηνπο ζα 

 ππνγξάθεηαη από ηνλ θεδεκόλα ηνπο. 
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14-  ΞΟΝΠΝΣΖ Νη Πχιινγνη, κέζσ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπο ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ ζηνπο ηαηξνχο ησλ αγψλσλ, ηπρφλ πξφζθαηε 

αζζέλεηα ππγκάρνπ ή θάπνηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ρηππήκαηνο πνπ επέθεξε λνθ 

ληάνπλ θαηά ηελ πξνπφλεζε ή ην ζπάξηλγθ, πνπ νη ηαηξνί δελ δχλαληαη λα 

εληνπίζνπλ θαηά ηελ, πξν ηεο επίζεκεο δχγηζεο, ηαηξηθή εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ 

λα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθέο πξνβιεπφκελεο απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηνπο ελ ηζρχ θαλνληζκνχο ηεο ΑΗΒΑ. 

 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ Ξαλειιελίσλ 

Ξξσηαζιεκάησλ, νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο - αζιήηξηεο, ππνρξενύληαη λα 

πξνζθνκίδνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή άιιν έγγξαθν 

ηαπηνπξνζσπίαο (δίπισκα, πηζηνπνηεηηθό θιπ.), ΝΙΔΠ ηηο εκέξεο ηεο 

δύγηζεο (θαη όρη κόλν ηελ πξώηε).  

 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ : Κεηά ηελ ιήμε ηεο ππνβνιήο ησλ Ρειηθψλ Γειψζεσλ ζηα Ξαλειιήληα 

Ξξσηαζιήκαηα, ζα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά θαηεγνξία 

βάξνπο.  

Απαγνξεχεηαη Οεηά νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θαηεγνξία θηιψλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ : 

1. Όπνπ έλαο αζιεηήο ηελ εκέξα ηεο δύγηζεο βξεζεί κόλνο ζε κία θαηεγνξία 

θηιώλ. Ρόηε ν αζιεηήο δύλαηαη αλ ην επηζπκεί λα αιιάμεη θαηεγνξία θηιώλ 

θαη λα αγσληζηεί. 

 2. Όπνπ ππάξρεη δηεμαγσγή Ξξσηαζιήκαηνο  θαη ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν 

2725/1999 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, δηθαηνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα κφξηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε θαηεγνξία θηιώλ κε 8 

αζιεηέο, ηόηε αζιεηήο δύλαηαη αλ ην επηζπκεί λα αιιάμεη θαηεγνξία θηιώλ 

θαη λα αγσληζηεί. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3  

ΘΙΖΟΩΠΖ ΘΑΗ ΕΔΓΑΟΩΚΑ ΞΓΚΑΣΩΛ 

 

1- Ζ θιήξσζε γηα ην δεπγάξσκα ησλ ππγκάρσλ ζα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο 

επίζεκεο δχγηζεο ζηηο 11:00 ην πξσί ηεο πξώηεο εκέξαο ησλ αγώλσλ. 

Ν ηφπνο πνπ ζα δηεμαρζεί ε θιήξσζε ζα αλαθνηλψλεηαη εγθαίξσο απφ ηελ 

Νκνζπνλδία. 

 

2- Θαηά ηελ θιήξσζε ησλ ππγκάρσλ, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη ησλ 

ζσκαηείσλ κειψλ ηεο Δ.Ν.Ξ. ζχκθσλα κε ηελ δήισζε ηνπο θαζψο θαη νη 

ζπκβαζηνχρνη πξνπνλεηέο ηνπο. 

 

3- Ν εθπξφζσπνο ηεο Δ.Ν.Ξ. ή ν Αιπηάξρεο είλαη ν κφλνο αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ηελ ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ ηεο 

Ξξνθήξπμεο & ηεο Α.Η.Β.Α., θαζψο θαη λα επηιχζεη κε απφθαζή ηνπ νηνδήπνηε ζέκα 

πξνθχςεη θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 

 

4-  Ζ θιήξσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παγθφζκηνπο θαλνληζκνχο είηε  ΚΔΠΩ 

ΘΙΖΟΩΡΗΓΑΠ είηε κέζσ ππνινγηζηή (ειεθηξνληθά) θαη επζχο ακέζσο 

αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα θαη αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ησλ αγψλσλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

ΞΓΚΑΣΗΘΑ ΓΑΛΡΗΑ - ΘΑΠΘΔΠ ΑΓΩΛΩΛ 

 
 

1- α) Πε όιεο ηηο θαηεγνξίεο Ξξσηαζιεκάησλ γηα Άλδξεο θαη Γπλαίθεο θαζψο θαη 

άιινπο αγψλεο, ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Α.Η.Β.Α., ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γάληηα 10 oz, ρξώκαηνο (κπιε-θόθθηλν) αλάινγνπ κε ηε 
 
γσλία πνπ αγσλίδεηαη θάζε θνξά ν ππγκάρνο. 
 
β) Δμαηξνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο Αλδξψλ ζηηο νπνίεο απφ ηα 69 θηιά θαη πάλσ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γάληηα 12 oz, ρξψκαηνο σο αλαθέξεηαη ζηελ παξ.1α ηνπ παξφληνο. 
 

2- Δμαηξνπκέλσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ Αλδξώλ, ζε φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ νη ππγκάρνη ζα θνξνχλ ππνρξεσηηθά αγσληζηηθέο θάζθεο 

ρξψκαηνο Κπιε – Θφθθηλν, αλάινγν ηεο γσλίαο ηνπο, εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΑΗΒΑ. 

 

3- Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ππγκάρσλ γηα ηα πιηθά ησλ αγψλσλ ιφγσ 

βίαηεο θαηαπφλεζήο ηνπο ζε ηνίρνπο θ.ι.π., απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππγκάρνπο θαηά ηελ 

πξνζέξκαλζή ηνπο πξηλ ηνλ αγψλα, ηα γάληηα θαη νη θάζθεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 

ππγκάρνπο παξνπζία ησλ ππεπζχλσλ, έλα αγψλα πξηλ θαη δελ ζα επηηξέπεηαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπο απφ ην ρψξν. 

 

4- Ρα γάληηα θαη νη θάζθεο ησλ αγώλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ ηα 

επίζεκα εγθεθξηκέλα αγσληζηηθά πιηθά ηεο ΑΗΒΑ θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, 
 
ππνρξεσηηθά ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από ηελ Νκνζπνλδία (Δ.Ν.Ξ.) 

πξνο ρξήζε θαη επηζηξνθή ρσξίο ρξέσζε. 

 

5- Ρν ξηλγθ ησλ αγψλσλ πξνδηαγξαθψλ ΑΗΒΑ ππνρξεσηηθά γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζα 

δηαηίζεηαη απφ ηελ Νκνζπνλδία ρσξίο ρξέσζε. 
 

 Ξξνθεηκέλνπ ε ΔΝΞ λα δηαζέζεη ζηα ζσκαηεία ην αγσληζηηθό ξηλγθ γηα 

ρξήζε κόλν εγθεθξηκέλσλ αγώλσλ από απηή, π.ρ. Θύπειια πόιεσλ θιπ., 

ππνρξεσηηθά ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθό ζπλεξγείν ζηεζίκαηνο θαη ιπζίκαηνο 

ηνπ ξηλγθ ζπλεξγαδόκελν κε ηελ ΔΝΞ. Ρα έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνλ 

δηνξγαλσηή. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 

ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

 

 1- Ρν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα γλσζηνπνηείηαη θαη ζα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν 

ζην ζηάδην πνπ ζα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο ακέζσο, κεηά ηελ θιήξσζε ηεο πξψηεο 

εκέξαο. 

 

 2- Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο φζνη ππγκάρνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην πξφγξακκα, 

θαη έρνπλ ληθήζεη ή είλαη απφ κπάη (by) ππνρξενχληαη ζε δχγηζε θαη ηαηξηθή εμέηαζε 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ζα απνθιεηζζνχλ απφ ηνλ 

ηαηξφ ησλ αγψλσλ ή άιιε αηηία, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 

 

 3- Γίλεηαη γλσζηφ φηη ζ’ φια ηα Ξξσηαζιήκαηα κπνξνχλ λα αγσληζζνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη θαηά ηελ πξψηε εκέξα, ππγκάρνη ηνπ ηδίνπ Ππιιφγνπ, εθ’ φζνλ ε θιήξσζε ηνπο 

θέξεη αληηπάινπο. 

 

 4- Γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιινπο δηάθνξνπο ιφγνπο, κε απφθαζε ηνπ αιπηάξρε, 

δχλαηαη νη εκηηειηθνί ή νη ηειηθνί αγψλεο λα δηεμαρζνχλ ζε άιιε πφιε ή ζηάδην, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Θεθάιαην 1, Ξαξάγξαθνο 2δ. 

 
 
 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

 

 Πχκθσλα κε ηνπο ελ ηζρχ θαλνληζκνχο ηεο AIBA ην απνηέιεζκα ηεο θξίζεσο ησλ 

αγψλσλ ζεσξείηαη νξηζηηθφ, θαηφπηλ ηνχηνπ δελ επηηξέπνληαη νη ελζηάζεηο γηα ην 

απνηέιεζκα. Κφλν ν Δπφπηεο (Αιπηάξρεο ησλ αγψλσλ) εάλ πηζηεχεη φηη ε απφθαζε 

ηνπ δηαηηεηή αληηηίζεηαη ζηνπο ηερληθνχο θαη αγσληζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο AIBA 

δχλαηαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε αίηεζεο επαλεμέηαζεο αγψλα λα ζπγθαιέζεη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηκειή Δπηηξνπή θαη λα ελεκεξψζεη ηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία γηα ηελ 

απφθαζή ηνπ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ  7 

ΚΔΟΗΚΛΑ ΘΑΗ ΔΘΛΖ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ 

 

 1- Ρα Πσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θξνληίζνπλ γηα ηελ άςνγε εκθάληζε ησλ 

ππγκάρσλ θαη ησλ πξνπνλεηψλ ηνπο επάλσ ζην ξηλγθ (αζιεηηθή ελδπκαζία). 

 

 2- Ρα Πσκαηεία δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη νη πξνπνλεηέο απηψλ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππγκάρσλ, φζνλ αθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο 

ηαηξηθέο ηνπο εμεηάζεηο, ηελ θπζηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζή ηνπο θαζψο θαη ην φηη δελ 

έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη γεληθά ηελ εηνηκφηεηά ηνπο ζ’ φινπο ηνπο 

πξνγξακκαηηζκέλνπο αγψλεο ηεο Δ.Ν.Ξ.. 

 

 3- Ξξνπνλεηήο, ή βνεζφο, ν νπνίνο δελ θέξεη αζιεηηθή ελδπκαζία (θφξκα), 

απνθιείεηαη απφ ηε γσλία ηνπ  ππγκάρνπ ηνπ. 

 

 4- Νη ππγκάρνη ησλ Πσκαηείσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα Ξξσηαζιήκαηα, ζηελ 

δχγηζε θαη θιήξσζε ζα ζπλνδεχνληαη, ππνρξεσηηθά, απφ ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο ή 

άιινπο ζπλνδνχο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε, άιισο ζα 

απνθιείνληαη.  

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πξνπνλεηνχ λα ζπλνδεχζεη ηελ νκάδα 

ηνπ, ην Πσκαηείν ππνρξενχηαη λα δειψζεη φπσο πξνβιέπεηαη ζην (θεθ.1,παξ.6,α,β) ηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ, ν νπνίνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο ππνρξενχηαη λα θάλεη 

δήισζε απνδνρήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε  

δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλεηαη δεθηή ε ζπκκεηνρή ησλ ππγκάρσλ ηνπο ζηνπο αγψλεο θαη ζα 

απνθιείνληαη.  

 

 5- α) Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ζηελ γσλία ηνπ ππγκάρνπ ζχκθσλα κε 

ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ ζηνπο αγψλεο, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη 

ν πξνπνλεηήο ηνπ, ν νπνίνο απαξαίηεηα, ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο Ξξνπνλεηνχ Ξπγκαρίαο θαη ελ ηζρχ ζπκβφιαην κε ην ζσκαηείν, ή ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

Ξξνθήξπμεο θαη ηνλ ζρεηηθφ λφκν ή εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Α..  

  β) Θαη’ εμαίξεζε θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιινπο ιφγνπο ν αιπηάξρεο 

δχλαηαη λα απνδερζεί ζηηο γσλίεο ησλ ππγκάρσλ λα παξαβξεζεί έλαο απφ ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο πξνπνλεηέο ηεο δηνξγάλσζεο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ 

εθπξνζψπνπ ή ηνπ πξνπνλεηή, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο.  

 

 6- Δπίζεο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ Πσκαηείσλ θαη Ξξνπνλεηψλ ζην φηη γηα λα 

αγσληζζεί ν ππγκάρνο ηνπο, πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ εθνδηαζηεί κε θνθθί, 

καζέια (εθηόο θόθθηλνπ ρξώκαηνο). Γηα ηηο γπλαίθεο ππγκάρνπο επηβάιιεηαη ε 

ρξήζε πξνζηαηεπηηθνύ ζώξαθα. 

 

 7-  α) Γηα ηπρφλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ππγκάρνπ ζηα Ξξσηαζιήκαηα, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ θαη ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε, ν 

ππγκάρνο ηηκσξείηαη άκεζα κε απνθιεηζκφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 
 β) Δπίζεο, ην Πσκαηείν ηνπ, φρη κφλν ράλεη ηνπο βαζκνχο, πνπ έρεη πάξεη ν 

ππγκάρνο ζηελ ελ ιφγν δηνξγάλσζε, αιιά ζα ηνπ αθαηξεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. 

έσο 10 βαζκνί απφ ηελ Γεληθή Βαζκνινγία, ζα επηβαξπλζεί σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα 

ηεο δηνξγάλσζεο κε πνζφ έσο 5.000€ θαη ην ζέκα ζα παξαπεκθζεί ζην Γ.Π. γηα 

πεξαηηέξσ απνθάζεηο. 

 
 

 8- Ρα Πσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα θάζε παξεθηξνπή ππγκάρσλ, πξνπνλεηή, 

αληηπξνζώπνπ αθόκα θαη θηιάζινπ ηνπο θαη ππφθεηληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ ηεο Δ.Ν.Ξ., ηεο Ξξνθήξπμεο 

ησλ Αγψλσλ θαη ηνπ Λφκνπ 2725/99, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
 

 9-  α) Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνπνλεηήο, ππγκάρνο ή αληηπξφζσπνο νκάδαο, αθφκε 

θαη θίιαζινο ηνπ Πσκαηείνπ ππνπέζεη ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη αλαθεξζεί ζηελ 

έθζεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΔΝΞ ή ηνπ Αιπηάξρε, ε νπνία δελ επηδέρεηαη 

αληαπφδεημε γηα νπνηαδήπνηε παξεθηξνπή θαηά ηελ ηαηξηθή εμέηαζε, δχγηζε, θιήξσζε, 

ληφπηλγθ θνληξφι θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ηελ δηακαξηπξία αζιεηή, 

πξνπνλεηή, εθπξφζσπν ζσκαηείνπ θ.α. πξνο ηελ γξακκαηεία ησλ αγψλσλ jury Γ/Θ, 

θ.α., ηελ επηδεηθηηθή απνρψξεζε απφ ηελ απνλνκή κεηαιιίσλ ή ηελ αδηθαηνιφγεηε κε 

πξνζέιεπζε ζε απηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθήξπμεο ηνπ ληθεηή ή ησλ δηαθξηζέλησλ 

ππγκάρσλ θαη γεληθά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

αγψλσλ απφ ηελ Δ.Ν.Ξ., ζα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ησλ αγψλσλ, 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο Δ.Ν.Ξ θαζψο θαη ηνπ Λφκνπ 
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2725 φπσο απηφο ηζρχεη θαη ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζε απηά πεηζαξρηθέο 

πνηλέο. 
 

  β) Δπηπξφζζεηα κε απφθαζε ηνπ .Π. ηεο Δ.Ν.Ξ. ζα αθαηξεζνχλ απφ ην Πσκαηείν 

έσο θαη 10 βαζκνί απφ ηε Γεληθή Βαζκνινγία ζην ηέινο ηνπ έηνπο, θαη ζα παξαπεκθζεί 

αξκνδίσο. 

 γ) Δπίζεο ην ζσκαηείν θαη ν πξνπνλεηήο ηνπ αλάινγα κε ηηο επζχλεο ηνπο κε 

απφθαζε ηνπ .Π ζα παξαπέκπνληαη ζηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξ. φπνπ ζε 

πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ζα επηβαξχλνληαη σο ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο 

δηνξγάλσζεο έσο 5.000€ θαη πεξαηηέξσ ζρεηηθέο απνθάζεηο φπσο παξαπνκπή ζηνλ 

Αζιεηηθφ Δηζαγγειέα ή ηελ θίιαζιν ηδηφηεηα. 

 

 δ) Νη σο άλσ αλαθεξφκελεο πνηλέο θαη ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο ηζρχνπλ επίζεο 

θαη γηα ηα Πσκαηεία ησλ νπνίσλ νη ππγκάρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ληφπηλγθ θνληξφι, 

απνδεηρζεί φηη έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. 

 

 ε) Οεηά απνθαζίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε θιήζεο γηα ζπλεδξίαζε ηεο 

πεηζαξρηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ησλ αγψλσλ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο Δ.Ν.Ξ., ζα ππάξμεη θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε, εθηφο ησλ άιισλ, ην θφζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο πεηζαξρηθήο 

επηηξνπήο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ζσκαηεία κέιε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 

ή ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηεγνξνχκελνπο. 

 

Γηα ςεπδή δήισζε ζα εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο, ζχκθσλα κε ην 

Θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Ν.Ξ., ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ θαη ηνλ ελ ηζρχ ζρεηηθφ Λφκν, 

θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

 

 Πε πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπίαο θαη πιαζηνγξαθίαο Γειηίνπ ηαπηφηεηαο ππγκάρνπ, ζα 

εθαξκφδεηαη ν Αζιεηηθφο θαη Ξνηληθφο Λφκνο θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 

Ξξνθήξπμε, θαη ην ζέκα κε απφθαζε ηνπ .Π. ζα παξαπέκπεηαη ζηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή 

γηα πεξαηηέξσ απνθάζεηο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8 

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΞΓΚΑΣΩΛ 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ Ζ ειηθία εγγξαθήο ησλ ππγκάρσλ ζηα κεηξώα ηεο Νκνζπνλδίαο 

επηηξέπεηαη από (6) εηώλ έσο ηξηάληα πέληε (35) εηώλ κε ζπκπιεξσκέλα, 

θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγώλεο έσο ζαξάληα (40) εηώλ. 

 

1- α. Ζ θαηεγνξία ησλ ππγκάρσλ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγψλεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ην Αζιεηηθφ Γειηίν 

Ραπηφηεηαο ηνπ Ξπγκάρνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξ.. 
 
β. Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Α.Η.Β.Α., ην έηνο γέλλεζεο ησλ ππγκάρσλ, ζα 

είλαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε νηνπζδήπνηε 

αγψλεο ή ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

Ξξνθήξπμεο ησλ αγψλσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

γ. Πσκαηεία, ηα νπνία έρνπλ Έιιελεο ή αιινδαπνχο ππγκάρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ή 

επαλαπαηξηζζέληεο/ζείζεο πνπ είλαη νκνγελείο, έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα θαη ηα ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα λφκηκα έγγξαθα λνκηκνπνηήζεσλ θαη 

ζεσξνχλ φηη είλαη αμηφινγνη λα εληαρζνχλ ζηελ Δ.Ν.Ξ. ή ζηελ Δζληθή νκάδα , ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ έγγξαθε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Νκνζπνλδία, ε νπνία κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, ζα ηνπο αμηνινγήζεη θαη ζα ηνπο θαηαηάμεη ζε αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο ή ζηελ Δζληθή νκάδα, αλεμάξηεηα απφ ην φξην ειηθίαο θαη αγψλσλ , 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
 
δ. Γχλαληαη επίζεο λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή θαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ/Π λα θαηαηαγνχλ ζε αληίζηνηρε θαηεγνξία ή ζηελ Δζληθή νκάδα θαη εκεδαπνί 

ππγκάρνη, αλεμαξηήηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη αγψλσλ, νη νπνίνη πξνηείλνληαη απφ ηα 

ζσκαηεία ηνπο θαη έρνπλ πξνζφληα ή πξαθηηθή εκπεηξία, νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνχλ 

αξκνδίσο θαη ζα θαηαηαγνχλ σο αλσηέξσ, κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Δ.Ν.Ξπγκαρίαο ηεο 

ζρεηηθήο έθζεζεο. 
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ε. Γίλεηαη γλσζηφ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππγκάρνη ζσκαηείσλ κειψλ, δελ θξίζεθαλ 

θαηάιιεινη θαη δελ επειέγεζαλ γηα ηελ Δζληθή νκάδα, ηα ζσκαηεία ηνπο εθφζνλ ηνπο 

θξίλνπλ ηθαλνχο θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο δχλαληαη κε άηηεκά ηνπο, λα ηνπο 

πξνηείλνπλ γηα ζπκκεηνρή ζε Γηεζλείο δηνξγαλψζεηο EUBC θαη AIBA. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα ειεγρζεί ε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί ε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε ησλ ππγκάρσλ θαη γεληθά ε εηνηκφηεηα 

ηνπο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηνχο ηνπο αγψλεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηα έμνδα 

ηεο απνζηνιήο ζα βαξχλνπλ ην Πσκαηείν. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαθξηζνχλ θαη ιάβνπλ 

κεηάιιην ζα ηζρχζνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

 

 

2. ΞΟΝΠΝΣΖ Πχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο ΑΗΒΑ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ, απφ ηψξα θαη ζην εμήο (άκεζα), νη Άλδξεο Ξπγκάρνη πνπ ζα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην έηνο γέλλεζήο ηνπο ζα 

ηνπο επηηξέπεηαη λα δεισζνχλ απφ ην ζσκαηείν ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

Γηνξγαλψζεηο Αλδξψλ (ΑΝΒ θαη WSB) ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξνχζα Ξξνθήξπμε. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 9  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ : Ξξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ην αγσληζηηθό πξόγξακκα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, όπσο απηό πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα Ξξνθήξπμε, ηα 

ζσκαηεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζε όια από ηελ Δ.Ν.Ξ. 

πξνθεξπζζόκελα Ξξσηαζιήκαηα πνπ ζα δηνξγαλώλεη ε Νκνζπνλδία, ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηα έμνδα δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ κε πελήληα (50,00) 

επξώ ην άηνκν ζύκθσλα κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νπνία 

ππνρξεσηηθά ζα θαηαβάιινπλ ζηελ Δ.Ν.Ξ. ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ππγκάρσλ ηνπο ζηνπο αγώλεο θαη ζα απνθιείνληαη. 

 

1-  Ρα Πσκαηεία, κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε αλαιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

δηακνλή, δηαηξνθή θαη κεηαθίλεζε ησλ ππγκάρσλ, πξνπνλεηψλ ηνπο θ.α., ζε 

μελνδνρείν ηεο επηινγήο ηνπο, ζηνλ ηφπν πνπ ζα δηεμαρζνχλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα 

Ξξσηαζιήκαηα θαη άιινη αγψλεο ηεο Νκνζπνλδίαο. 

 

2-  α). Πεκεηψλνπκε φηη πξνθεηκέλνπ ηα ζσκαηεία, ζχκθσλα κε ηελ αγσληζηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα λα δηθαηνχληαη θαη λα ιάβνπλ νηνπδήπνηε είδνπο πξηκ, ζα πξέπεη πιένλ 

ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε 

απαξαίηεηα λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ζηα πξνθεξπγκέλα απφ 

ηελ ΔΝΞ πξσηαζιήκαηα, θχπειια θαη άιινπο αγψλεο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ ΔΝΞ, 

ζπλνιηθά κε δέθα (10) ππγκάρνπο εηεζίσο, νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 
 
β).  Δμαηξνχληαη κφλν ζσκαηεία, ησλ νπνίσλ νη ππγκάρνη έρνπλ αγσληζζεί ζηα 

πξσηαζιήκαηα ηνπ ηξέρνληνο ή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη έρνπλ δηαθξηζεί 

ιακβάλνληαο κεηάιιην ή είλαη κέιε ησλ εζληθψλ νκάδσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε 

αγψλεο ή έρνπλ δηαθξηζεί δηεζλψο, νπφηε δηθαηνχληαη ην πξνβιεπφκελν πξηκ ρσξίο ηελ 

αλσηέξσ δέζκεπζε. 
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3- Οεηά δειψλεηαη φηη ηα Πσκαηεία κε δηθή ηνπο κέξηκλά θαη επζχλε ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη 

εγθαίξσο λα επηθνηλσλνχλ κε ην ινγηζηήξην ηεο νκνζπνλδίαο (Δ.Ν.Ξ.) πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ νθεηιέο ηνπο φπσο εηήζηα ζπλδξνκή θαη άιια, θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ε κε νθεηιή ηνπο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ηνπο επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο. 

 

4- Πσκαηείν ην νπνίν δελ ζα έρεη ηαθηνπνηήζεη εγθαίξσο ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αγώλσλ ηηο πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ΔΝΞ , βεβαησκέλα πεξί κε νθεηιήο ηνπ απφ ην ινγηζηήξην ηεο 

ΔΝΞ, δελ ζα γίλνληαη δεθηνί νη ππγκάρνη ηνπ ζε αγψλεο θαη δελ ζα επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζηα πξσηαζιήκαηα, αιιά θαη ζηνπο πάζεο θχζεσο 

εγθεθξηκέλνπο ππγκαρηθνχο αγψλεο απφ ηελ ΔΝΞ, Γεληθέο Ππλειεχζεηο θαη άιινπ είδνπο 

εθδειψζεηο ηεο Δ.Ν.Ξ. 

 
 

 

5- Ξξνζνρή ξεηά νξίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Νκνζπνλδία δελ ζα ιάβεη ηνλ 

θαηαηεζεηκέλν ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) πξνο έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ 

ηεο γηα ην ηξέρνλ έηνο, ηφηε ζα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη κε απφθαζε 

ηνπ Γ.Π., ζα θαηαβιεζνχλ αλάινγα θαηά πεξίπησζε ή αθφκε θαη ζα πεξηθνπνχλ παληειψο 

νηνπδήπνηε είδνπο πξηκνδνηήζεηο ή νδνηπνξηθά ζηα Πσκαηεία, νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα 

Γ/Θ, γξακκαηεία θιπ. ζε αγψλεο ,πξνπνλεηέο , αζιεηέο θ.α. 

 

6- Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθά ε Νκνζπνλδία δελ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο 

δαπάλεο ησλ δηνξγαλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, 

ηφηε απηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο, ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηα 

ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξεσηηθά ζα αλαβιεζνχλ ή ζα 

αθπξσζνχλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 10 

ΖΘΗΘΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ – ΞΟΗΚΝΓΝΡΖΠΔΗΠ ΠΙΙΝΓΩΛ & ΞΓΚΑΣΩΛ 

 

 

Ρν Γ.Π. ηεο Δ.Ν.Ξ. ζέινληαο λα επηβξαβεχζεη θαη νηθνλνκηθά ηελ δηάθξηζε απφ ηελ εηήζηα 

αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Ππιιφγσλ θαη ησλ ππγκάρσλ, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο, 

απνθάζηζε ηελ Ξξηκνδφηεζή ηνπο σο θάησζη. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξνχζα Ξξνθήξπμε, ζηα Ξξσηαζιήκαηα Ξακπαίδσλ, Ξαίδσλ, Λέσλ, & Αλδξψλ (ELITE)  

θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ Γπλαηθψλ, ζα απνλεκεζνχλ: 

 

1- α. Πηνλ Ξξσηαζιεηή/ηξηα Ξπγκάρν θάζε θαηεγνξίαο θηιψλ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο 

: Γίπισκα, ΣΟΠΝ κεηάιιην 

β. Πηνλ ΓΔΡΔΟΝ ληθεηή/ηξηα Ξπγκάρν θάζε θαηεγνξίαο θηιψλ Ξαλειιελίνπ  

πξσηαζιήκαηνο: Γίπισκα & ΑΟΓΟΝ κεηάιιην. 

γ. Πηνπο ΡΟΗΡΝΠ ληθεηέο/ηξηεο Ξπγκάρνπο θάζε θαηεγνξίαο θηιψλ Ξαλειιελίνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο: Γίπισκα & ΣΑΙΘΗΛΝ κεηάιιην. 

2- Πηνλ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΖ Πχιινγν εθάζηνπ Ξαλειιελίνπ  Ξξσηαζιήκαηνο σο αλσηέξσ 

αλαθέξνληαη:   Γίπισκα, Θχπειιν ή Ξιαθέηα θαη πξηκνδφηεζε δηάθξηζεο 200,00 €. 

3-   α. Πηνλ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΖ Πχιινγν Αλδξψλ ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο ηνπ έηνπο Θχπειιν ή 

πιαθέηα θαη πξηκνδφηεζε δηάθξηζεο Ππιιφγνπ 500,00 €. 

β. ζηνλ Ξξσηαζιεηή Πχιινγν Γπλαηθψλ ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο ηνπ έηνπο: 

Θχπειιν ή Ξιαθέηα θαη Ξξηκνδφηεζε Γηάθξηζεο Ππιιφγνπ 300,00 €. 

γ. Πηνλ ΓΔΡΔΟΝ Πχιινγν Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο ηνπ έηνπο : 

Θχπειιν ή Ξιαθέηα θαη Ξξηκνδφηεζε Γηάθξηζεο Ππιιφγνπ γηα ηνπο Άλδξεο 200,00€ θαη 

γηα ηηο γπλαίθεο 100,00€. 

δ. Πηνλ ΡΟΗΡΝ Πχιινγν Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο ηνπ έηνπο : 

Θχπειιν ή Ξιαθέηα θαη Ξξηκνδφηεζε Γηάθξηζεο Ππιιφγνπ γηα ηνπο ‘Άλδξεο 100,00€ θαη 

γηα ηηο Γπλαίθεο 100,00€. 
 

4- ΞΟΗΚ ΓΗΑΘΟΗΠΔΩΛ ΠΔ ΓΗΔΘΛΔΗΠ Αγψλεο ζα απνλεκεζεί Γίπισκα θαη Ξξηκνδφηεζε 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην θεθ.11 ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. 
 

5- Θαηά ηε βαζκνινγία, ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη Πχιινγνη ηζνβαζκνχλ 

ζηελ πξψηε δεχηεξε ή ηξίηε ζέζε, Ληθεηήο ή Ξξσηαζιεηήο αλαθεξχζζεηαη εθείλνο πνπ 

ζπλνιηθά ζην ζπγθεθξηκέλν Ξξσηάζιεκα θαηέθηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο πξψηεο λίθεο. Δάλ 
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θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αλαδεηρζεί Ξξσηαζιεηήο, ηφηε ληθεηήο 

αλαθεξχζζεηαη ν Πχιινγνο πνπ θαηέθηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο δεχηεξεο λίθεο. Δάλ παξ’ φια 

απηά, πάιη δελ αλαδεηθλχεηαη Ξξσηαζιεηήο ηφηε, ζα ππνινγηζζεί ην ζχλνιν ησλ ηξίησλ 

ληθψλ. Δάλ θαη πάιη δελ αλαδεηθλχεηαη Ξξσηαζιεηήο, ηφηε ζα έρνπκε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο Ξξσηαζιεηέο, νη νπνίνη ζα κνηξαζζνχλ ηελ ζέζε θαη ηπρφλ Ξξηκ 

Γηάθξηζεο. 

6- α) ΞΟΝΠΝΣΖ : Ξπγκάρνο ρσξίο λα θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα λίθε (όρη από W.O. 

αδηθαηνιόγεην) θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξακκαηηζκέλα Ξξσηαζιήκαηα 

ηεο Δ.Ν.Ξ. αιιά θαη ζε επίζεκνπο αγώλεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, δελ 

δηθαηνύηαη βαζκνινγίαο, κεηαιιίνπ, θαη πξηκ.  
 
β)  Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ από ηελ Γ.Γ.Α. ζα 

ηζρύζνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην θεθ.9 παξ.5. 
 
γ) Ρα ελ ιόγσ αλαθεξόκελα ΞΟΗΚ ζηελ παξ.2,3,4 θαη 5 ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ 

ζα επηδνζνύλ ζε εηδηθή ηειεηή εηήζηαο βξάβεπζεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 11 

ΞΟΗΚ ΓΗΑΘΟΗΠΔΩΛ ΠΔ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΑΓΩΛΔΠ 
 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ – ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΑΓΩΛΔΠ 

 

1- Νη ππγκάρνη ζχκθσλα κε ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε Γηεζλείο αγψλεο γηα ηελ δηάθξηζή 

ηνπο ζα ιακβάλνπλ ηνπο εμήο βαζκνχο: 

ΓΗΔΘΛΖ ΡΝΟΛΝΑ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ-ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ 
 

Σξπζφ: 3 βαζκνί, Αξγπξφ: 2 βαζκνί, Σάιθηλν: 1 βαζκφ θαη γηα θάζε Λίθε 1 βαζκφ, 
 

ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΔΟΩΞΑΪΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ - ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝΗ ΑΓΩΛΔΠ 
 

Σξπζφ: 4 βαζκνί,Αξγπξφ: 3 βαζκνί, Σάιθηλν: 2 βαζκνί θαη γηα θάζε Λίθε: 2 βαζκνί 
 

ΞΑΛΔΟΩΞΑΪΘΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ - ΞΟΝΝΙΚΞΗΑΘΝ ΡΝΟΛΝΑ 
 

Σξπζφ: 5 βαζκνί, Αξγπξφ: 4 βαζκνί, Σάιθηλν: 3 βαζκνί θαη γηα θάζε Λίθε: 3 βαζκνί 
 

ΞΑΓΘΝΠΚΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ – ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΩΛΔΠ 

Σξπζφ: 10 βαζκνί, Αξγπξφ: 7 βαζκνί, Σάιθηλν: 5 βαζκνί θαη γηα θάζε Λίθε: 5 βαζκνί 

 

2- Θάζε ππγκάρνο πνπ έρεη επηιεγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ Δζληθψλ 

Νκάδσλ θαη ζε δηεζλείο αγψλεο, θαζψο θαη ν πξνπνλεηήο ηνπ ζηελ εζληθή νκάδα ή απηφο 

πνπ ηνλ γπκλάδεη, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν ζπκβαζηνχρνο πξνπνλεηήο ηνπ Ππιιφγνπ, 

ζα ιακβάλεη γηα θάζε βαζκό πνπ απέθηεζε κόλν από ηηο λίθεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ελφο (1) κεηαιιίνπ κε λίθε (φρη απφ W.O., ή άιιε αηηία), ή πξφθξηζε ζηνπο Νιπκπηαθνχο 

Αγψλεο, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ πξνβιεπφκελα, 50,00€ αλά βαζκό σο 
 
πξηκ δηαθξίζεσλ ζε δηεζλείο αγώλεο. 
 
 
ΞΟΝΠΝΣΖ : Σσξίο ηελ θαηάθηεζε ελόο κεηαιιίνπ κε λίθε ή (W.O. 

δηθαηνινγεκέλν) πξόθξηζε ζηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο θαλείο δελ δηθαηνύηαη 

πξηκ. 
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3- Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ νη παιαηνί ππγκάρνη ησλ εζληθψλ νκάδσλ θαη ν 

πξνπνλεηήο ηνπο ζηελ εζληθή νκάδα, ή απηφο πνπ ηνπο γπκλάδεη, σο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ, λα ιακβάλνπλ ηπρφλ κεληαία νδνηπνξηθά ηνπο θαη ηελ σο άλσ πξηκνδφηεζε, 

είλαη λα γπκλάδνληαη θαη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζα εληαρζνχλ 

πξφζθαηα ζηελ εζληθή νκάδα θαη έρνπλ αληαπνθξηζεί θαη ινηπά, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Θεθάιαην 13 παξ. 16 α,β,γ θαη 17 ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ζα 

αξρίζνπλ λα ιακβάλνπλ ηπρφλ νδνηπνξηθά θαη πξηκ ακέζσο κεηά ηελ έληαμή ηνπο. 

 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ : Ρα αλσηέξσ πξηκ δηθαηνύληαη 50% νη ππγκάρνη θαη 50% ν 

πξνπνλεηήο ηνπο ζηελ εζληθή νκάδα, ή απηόο πνπ ηνλ γπκλάδεη, σο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ. 

 

 

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΖΞΔΗΟΩΡΗΘΔΠ ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ 

Θάζε ππγκάρνο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί γηα λα ιάβεη κέξνο ζε Ζπεηξσηηθέο 

Γηνξγαλψζεηο(Ξαλεπξσπατθφ, Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα) κε ηελ Δζληθή νκάδα, εθηφο ησλ 

απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ππγκάρσλ ζε 

δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη κέξνο ζε ηνπιάρηζηνλ κία Γηεζλή 

δηνξγάλσζε-ηνπξλνπά  εμσηεξηθνύ ή εζσηεξηθνύ εληόο ηνπ έηνπο 2020. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 12  

ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΗΚΝΓΝΡΖΠΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 

 

1- Ζ Δ.Ν.Ξ. κε απφθαζε ηνπ Γ.Π.  θαηά πεξίπησζε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αλάπηπμεο, ζα πξηκνδνηεί ηα Πσκαηεία ζπκκεηέρνληαο ζηηο δαπάλεο 

δηνξγάλσζεο γηα Θχπειια Ξφιεσλ θαη ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο Αθαδεκηψλ πνπ ζα 

δηνξγαλψλεη κε ηα Πσκαηεία, ΔΩΠ 2.000 επξψ, γηα θάζε δηνξγάλσζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ γηα ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θεθ.9 

παξ.5. 

 

2- Ρν Γ.Π. , αθνχ ιάβεη ππ' φςηλ ηνπ ηα θάησζη ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Δ.Ν.Ξ., ζχκθσλα κε ην θχιιν ησλ αγψλσλ ζα απνθαζίζεη γηα ην πνζνζηφ 

ηεο πξηκνδφηεζεο σο εμήο: 

α) Ζκέξεο δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ. 

β) Ζ ζπκκεηνρή εκεδαπψλ αζιεηψλ θαη ζσκαηείσλ ή θαη αζιεηψλ μέλσλ θξαηψλ. 

γ) Ρν ζχλνιν ησλ αγψλσλ πνπ ζα γίλνπλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα.  

δ) Νη θαηεγνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππγκάρσλ(Ξαίδσλ, Λέσλ, Αλδξψλ, Γπλαηθψλ θ.α.). 

ε) Ρν είδνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε πνηφηεηα ησλ αγψλσλ.  

ζη) Ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ππγκάρσλ, θαη πξνπνλεηψλ. 

δ) Ν ηξφπνο θαη ε απφζηαζε κεηαθίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππγκάρσλ, πξνπνλεηψλ. 

 

3- Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ ηα ζσκαηεία λα δηθαηνχληαη ην αλσηέξσ πνζφ 

πξηκνδφηεζεο είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ δξαζηεξηφηεηα, έρνληαο ζπκκεηάζρεη ζηα 

Ξξσηαζιήκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

ππγκάρνπο, ή λα έρνπλ ζηελ Δζληθή νκάδα έλαλ ελεξγό ππγκάρν, θαζψο επίζεο 

θαη ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Θεθαιαίνπ 13 Ξαξ. 16 α, β, γ & 17. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 13 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ: 

 

 

Όπνπ ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, αλαθέξεηαη ε ιέμε ππγκάρνο ή αζιεηήο, λνείηαη 

γηα Άλδξεο θαη Γπλαίθεο θάζε πξνβιεπόκελεο ζηελ παξνύζα Ξξνθήξπμε 

θαηεγνξίαο. 

 

1- α) Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ξξσηαζιεκάησλ ε Δ.Ν.Ξπγκαρίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠΘΑΛ ζα 

δηεμάγεη ληφπηλγθ θνληξφι ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 
 
β) Δπίζεο κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΠΘΑΛ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ηάμεο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ιήςεο ησλ δεηγκάησλ, απφ ηνπο αζιεηέο πνπ ζα έρνπλ θιεξσζεί θαη επηιεγεί γηα 

ληφπηλγθ θνληξφι, απαγνξεχεηαη απζηεξά ε παξνπζία θαη ε παξακνλή ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζηαδίνπ φπνπ δηεμάγεηαη ν έιεγρνο, ζηνπο θηιάζινπο , παξάγνληεο, Γ/Θ, πξνπνλεηέο, 

αζιεηέο πνπ δελ ζα έρνπλ θιεζεί γηα έιεγρν θαζψο θαη άιινη κε νηαλδήπνηε ηδηφηεηα. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ηα ζσκαηεία ζηα νπνία ζα αλήθνπλ νη παξαβάηεο πνπ ζα αλαθέξνληαη 

ζηε έθζεζε ηνπ Αιπηάξρε ζα επηβαξχλνληαη κε ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο κε 
 
1.000,00 επξώ. 
 

 

γ) Ξξνζνρή γηα ηνπο παξαβάηεο (πνπ ππνρξεσηηθά ν αιπηάξρεο ζα πξέπεη λα ηνπο 

αλαθέξεη ζηελ έθζεζε ηνπ) νη νπνίνη κε θαζ΄ νηαλδήπνηε ηξφπν ζα παξαθσιχνπλ ηελ 

δηαδηθαζία πξνβιέπνληαη απζηεξέο πνηλέο, θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 7 

παξάγξαθνο 9 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
 
δ) Ρν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο δαπάλεο γηα doping control ζα βαξύλεη ηα 

ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία ζηελ δηνξγάλσζε. 
 
ε) Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ππγκάρν, ηφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ doping control θαζψο θαη ην θφζηνο γηα ζπλεδξίαζε ηεο Ξεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ζα 

βαξχλεη ην ζσκαηείν κέινο πνπ αλήθεη ν ππγκάρνο. 

 ζη) Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα πνιινχο ππγκάρνπο ηφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα 

κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ. 

 

2- Κεηά απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Αζιεηηθνχ Λφκνπ 2725 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη 

γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηάξηηζε θαη πξνθχιαμε ησλ λέν-εγγξαθέλησλ ππγκάρσλ, πξνβιέπεηαη 
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ε εγγξαθή ησλ ππγκάρσλ έμη (6) κήλεο ή 180 εκέξεο πξηλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηα Ξξσηαζιήκαηα θαη ηξεηο (3) κήλεο ή 90 εκέξεο ζηνπο πάζεο θχζεσο Πσκαηεηαθέο 

ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο Αθαδεκηψλ, Θχπειια - Ρνπξλνπά Ξφιεσλ - Ξξαβαηδή, πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ Πσκαηεία Κέιε ηεο Δ.Ν.Ξ., κεηά ηελ έγθξηζή ηεο. 

 

3- Ξξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ππγκάρσλ ζε πάζεο θχζεσο ππγκαρηθνχο αγψλεο 

αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 1 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

4- α) Ζ Δ.Ν.Ξ. έρεη πξνβιέςεη ηα Ξξσηαζιήκαηα λα δηεμάγνληαη ζε ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο 

εκέξεο. Πχκθσλα φκσο κε ηνλ αξηζκφ ηεο ηειηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ αλά 

θαηεγνξία, ην πξσηάζιεκα ή θάπνηεο θαηεγνξίεο απηνχ δίλαηε λα δηεμαρζνχλ ζε ιηγφηεξεο ή 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο. 
 
β) Ν Αιπηάξρεο ησλ αγψλσλ κεηά ηε θιήξσζε ησλ ππγκάρσλ ηεο πξψηεο εκέξαο ζα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά θαη ζα ην αλαθνηλψλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
γ) Γχλαηαη επίζεο, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππγκάρσλ, αιιά θαη ηηο εκέξεο 

δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ θαη άιισλ αηηηψλ, ν Αιπηάξρεο λα απνθαζίδεη ηελ δηεμαγσγή ησλ 

εκηηειηθψλ ε θαη ησλ ηειηθψλ αγψλσλ ζε άιιε πφιε ή ζηάδην. Πε απηή ηελ πεξίπησζε 

αλάινγα ηελ απφζηαζε ζα κεζνιαβεί εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα μεθνχξαζεο, θαη ζα 

ραξίδνληαη ζηνπο ππγκάρνπο έσο έλα (1) θηιφ. 

 

 

5- Ζ Δ.Ν.Ξ., δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο, ή ηνπ Αιπηάξρε ησλ αγψλσλ, έρεη ηελ επνπηεία γηα ηηο 

αγσληζηηθέο δηνξγαλψζεηο. 

 

6- Γηα θάζε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, αθφκε θαη φηαλ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, αξκφδηνο γηα ηελ επίιπζή ηνπ είλαη ν εθπξφζσπνο 

ηεο Δ.Ν.Ξ. ή ν Αιπηάξρεο ησλ αγψλσλ. 

 

7- Ζ Δ.Ν.Ξ. δηθαηνύηαη λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο ησλ Ξξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ αθφκε θαη 

λα ηνπο αθπξψζεη, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, νηθνλνκηθνχο, ή εηδηθνχο ιφγνπο. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε ηα Πσκαηεία ζα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα. 

 
 

 



56 
 

8- Ρνλίδεηαη φηη δελ ζα θεξύζζεηαη έλαξμε νπνηαζδήπνηε πξνγξακκαηηζκέλεο εθδήισζεο 

απφ ηελ Δ.Ν.Ξ., εθόζνλ δελ παξεπξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ν 
 
αιπηάξρεο ή ν εθπξόζσπνο ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο ηαηξόο. 
 

 

9- α) Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή πξνο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ζσκαηείσλ φηη 

απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξνπζία αηφκσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, εθηφο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ 

δηαηηεηψλ θαη ηεο γξακκαηείαο θαη φζνπο ηεινχλ ελ ππεξεζία. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

ηζρχζνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην 7 άξζξν 9 παξ. α,β,γ,δ,ε ηεο παξνχζαο 

Ξξνθήξπμεο. 
 
β) Ζ Δ.Ν.Ξ. δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άηνκα σο Δθφξνπο Ράμεσο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμεη ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, αθφκε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηηο επίζεκεο δχγηζεο θαη θιήξσζεο ησλ αζιεηψλ . 

 

10- Ρέινο, ε Δ.Ν.Ξ. επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε γεληθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αλαθεξνκέλσλ αγψλσλ, εθφζνλ ην 

ζεσξεί ζθφπηκν γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή απηψλ, (π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο θαλνληζκψλ ΑΗΒΑ 

θ.α.) αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη πξφβιεκα ιφγσ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ θαη 

κε έγθξηζεο ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ ζηελ Γ.Γ.Α. πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

11- Ξπγκάρνη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ειηθίαο, πξνπνλεηέο ηνπο θ.α. φηαλ ράλνπλ ζηνπο πάζεο 

θχζεσο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Ν.Ξ. (Ξξσηαζιήκαηα θ.α.) θαη επηζπκνχλ δχλαληαη ή λα 

απνρσξνχλ ή λα παξακείλνπλ ζηελ δηνξγάλσζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Πσκαηείνπ 

ηνπο. 

 

12- Ξπγκάρνο πνπ δηαθξίζεθε ρσξίο λα θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα λίθε (όρη από W.O.) ζε 

αγώλεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, δελ δηθαηνύηαη βαζκνινγίαο, κεηαιιίνπ θαη 

πξηκ. 

 

13- Ξπγκάρνη, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ δήισζε ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο επίζεκεο δχγηζεο θαη δελ ππάξρεη αληίπαινο, δελ ζα ιακβάλνπλ κεηάιιην, 

νχηε βαζκνχο θαη ζα ζεσξνχληαη σο κε ζπκκεηέρνληεο. 
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14- Ζ Νκνζπνλδία, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο αιιά θαη ηνλ λφκν, κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ, αλαιακβάλνληαο ή φρη ηηο δαπάλεο ή πνζνζηφ ηνπο, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηελ ζπλδηνξγάλσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππγκαρηθψλ αγψλσλ ζηηο Ξπγκαρηθέο 

Δλψζεηο, αθφκα θαη ζε Πσκαηεία κέιε ηεο ή άιινπο ηδησηηθνχο Γεκφζηνπο Φνξείο ή εηαηξείεο , 

ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 

 
 

15- Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Νκνζπνλδίαο, κεηά απφ πξφηαζε ησλ Πσκαηείσλ Κειψλ ηεο, 

δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ππγκάρσλ θαη πξνπνλεηψλ Πσκαηείσλ ή 

Δλψζεσλ ζε δηεζλείο ππγκαρηθέο δηνξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ θαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο νηθνλνκηθέο δαπάλεο ηνπο κε πνζνζηφ. 

 
 

16- α) ΞΟΝΠΝΣΖ: Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε: Ξξνθεηκέλνπ νη ππγκάρνη ησλ Δζληθψλ 

Νκάδσλ λα ιακβάλνπλ ηπρφλ νδνηπνξηθά ηνπο θαη πξηκ, απφ ηελ δηάθξηζή ηνπο ζε Γηεζλείο 

Αγψλεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, είλαη φηη ζα πξέπεη απαξαίηεηα νη ελ ιφγσ λα έρνπλ 

επηιεγεί θαη θιεζεί ζηηο εζληθέο νκάδεο. Δπίζεο εθφζνλ έρνπλ επηιεγεί θαη θιεζεί ζηελ εζληθή 

νκάδα λα έρνπλ αληαπνθξηζεί ηφζν θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο εάλ είλαη παιαηνί ππγκάρνη, 

φζν θαη ζην ηξέρνλ έηνο γηα ηνπο λένπο ζηελ θιήζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο Δ.Ν. 

Ξπγκαρίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. 
 
β) Δπίζεο εληόο επηά (7) εκεξώλ από ηελ θιήζε ηνπο, λα έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηα 

νκνζπνλδηαθά ή ζηα θαηά ηφπνπο πξνπνλεηήξηα ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη λα έρνπλ εληαρζεί ζην πξνπνλεηηθφ πξφγξακκα, λα γπκλάδνληαη 

θαη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα, ππνρξεσηηθά ην ειάρηζην γηα δέθα (10) κήλεο εηεζίσο. 

γ) Δμαηξνχληαη ππγκάρνη ησλ Δζληθψλ Νκάδσλ, ησλ νπνίσλ ε έδξα ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο 

βξίζθεηαη εθηφο ηνπ λνκνχ φπνπ ιεηηνπξγεί Νκνζπνλδηαθφ Ξξνπνλεηήξην, θαζψο θαη 

ππγκάρνη άιισλ πεξηνρψλ νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζπλερίδνπλ λα γπκλάδνληαη ζην 

Πσκαηείν ηνπο κε επζχλε ηνπ Ξξνπνλεηή ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ Ξξνπνλεηή θαη 

ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 
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17- Γηεπθξηλίδνπκε φηη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο (ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο 

Θεθαιαίνπ) κε ζπκκεηνρήο ππγκάρσλ ζηηο εζληθέο νκάδεο θ.α., ηα Πσκαηεία θαη νη 

πξσηαζιεηέο δελ δηθαηνχληαη θαλελφο είδνπο πξηκ θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθ.9 

παξ.5. 

 

18- Παο γλσξίδνπκε φηη θαηά ηελ δηεμαγσγή Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ (εηδηθά ηνπ Ξ.Ξ. 

Elite Αλδξψλ - Γπλαηθψλ), ε δηνξγαλψηξηα Δ.Ν.Ξ. ζα παξέρεη εθηφο απφ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Ηαηξνχ Αγψλσλ θαη έλαλ cutman, ν νπνίνο ζα αμηνινγεί θαηάιιεια ηελ εθάζηνηε 

πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ θαη ζα πξνηείλεη ηελ δηαθνπή ή ηελ ζπλέρηζε ηνπ αγώλα.  

 

19- Ρέινο ζηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα Elite Αλδξώλ - Γπλαηθώλ ζα ηεξείηαη rank 

list, από ην 1 έσο ην 4, εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ππγκάρσλ ηεο εθάζηνηε 

θαηεγνξίαο. 

 Θξηηήξην γηα ηε ιίζηα θαηάηαμεο ζα είλαη :  

 α) Ν αζιεηήο λα είλαη ελεξγό κέινο ησλ Δζληθώλ Νκάδσλ κε Γηεζλείο επηηπρίεο ζην 

ηξέρνλ έηνο. 

 β) Ζ ζέζε θαηάηαμεο ζην Ξξσηάζιεκα πνπ ζπκκεηείρε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

 Ζ Rank List θάζε θαηεγνξίαο αλαθνηλώλεηαη κεηά ηνπ πέξαο ηεο επίζεκεο δύγηζεο 

θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θιήξσζεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 14 

ΘΞΔΙΙΑ ΞΝΙΔΩΛ – ΞΟΑΒΑΡΕΖ 
 

(ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΓΘΟΗΠΖ & ΞΝ ΡΖΛ ΑΗΓΗΓΑ ΡΖΠ ΔΝΞ) 
 
 

  
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Ν.Ξ. γηα ην ηξέρνλ έηνο απφ ηελ Γ.Γ.Α. & 

δεδνκέλεο ηεο ππνρξεσηηθήο αλακφξθσζήο ηνπ, ην Γ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ Πσκαηείσλ γηα αγψλεο επηπέδνπ, απνθάζηζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θππέιισλ γηα φιν 

ην έηνο θαη ηελ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο ζε αηηνχκελα Πσκαηεία κέιε ηεο, ππφ ηνπο θάησζη 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

1. Ρνπο ελ ιφγν αγψλεο δχλαηαη λα δηνξγαλψζνπλ ηα Πσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ν.Ξ. κεηά 

απφ αίηεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε Αίηεζε (επηζπλάπηεηαη) Θχπειια 

Ξφιεσλ - Ξξαβαηδή. 

2. Ξξνθεηκέλνπ ε Δ.Ν.Ξ. λα πξνγξακκαηίζεη ηνπο ελ ιφγν αγψλεο γηα ην έηνο 2020, ηα 

Πσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηαζέζνπλ ην αίηεκά ηνπο & ππνρξεσηηθά ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ πνπ ζα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο, ζηα 

γξαθεία ηεο Δ.Ν.Ξ. (Φσθίσλνο Λέγξε 9), λα απνζηείινπλ κε ηαρπδξνκείν ή ζηα 

επίζεκα ΦΑΜ & email ηεο Δ.Ν.Ξ, ην αξγφηεξν έσο ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ 2020, εκέξα 

Ξαξαζθεπή θαη ψξα 14:00. 

3. Ρν Πσκαηείν Γηνξγαλσηήο θαη ηα αηηνχκελα ζπκκεηνρήο Πσκαηεία πξνθεηκέλνπ νη 

δεισζέληεο ππγκάρνη ηνπο λα αγσληζηνχλ ζηνπο ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλνπο 

αγψλεο είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνβάινπλ ζηελ Νκνζπνλδία κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ 

επηζπλαπηφκελε Γήισζε Ππκκεηνρήο ησλ ππγκάρσλ ηνπο Λν 11, κε πιήξε ζηνηρεία, 

είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ελ ιφγν αγψλσλ, ρξφλνο 

απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα δεισζέληα ζηνηρεία ησλ ππγκάρσλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

4. α) Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεισζέλησλ ππγκάρσλ απφ ηελ Δ.Ν.Ξ., απηά 

ζα απνζηέιινληαη ζηνλ Πχιινγν Γηνξγαλσηή, φπνπ νη πξνπνλεηέο ηνπο ιφγσ ηεο 

γλψζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε ησλ ππγκάρσλ ηνπο, ζα 

πξνβαίλνπλ ζην δεπγάξσκα ησλ ππγκάρσλ πνπ ζα αγσληζηνχλ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα. Ρα δεχγε ησλ ππγκάρσλ πνπ ζα πξνηείλνληαη λα αγσληζηνχλ ζα 

απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Ν.Ξ. πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ αγσληζηηθή Ξξνθήξπμε θαη ηφηε κφλν ζα θαηαξηίδεηαη ην επίζεκν 

αγσληζηηθφ πξφγξακκα. 
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β) Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεηεζεί απφ ηνλ Γηνξγαλσηή Πχιινγν ή επηηξνπή 

Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Ν.Ξ. ζα βνεζήζεη ζην δεπγάξσκα ησλ ππγκάρσλ. 

γ) Πε θάζε πεξίπησζε ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ην δεπγάξσκα ησλ ππγκάρσλ κφλν γηα φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή 

ησλ φξσλ ηεο Ξξνθήξπμεο, ζα έρεη ε Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Ν.Ξ.. 

 5.  Πην εκεξήζην επίζεκν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζηα ΘΞΔΙΙΑ ΞΝΙΔΩΛ – ΞΟΑΒΑΡΕΖ ζα 

 δηεμάγνληαη έσο είθνζη (20) αγψλεο! 

6.   Πσκαηείν ην νπνίν αλαηηηνιφγεηα δελ ζα πξνζέιζνπλ νη ππγκάρνη ηνπ λα  δπγηζηνχλ 

 θαη λα αγσληζηνχλ ελψ ζα έρνπλ δεισζεί, ζα επηβαξχλεηαη κε ζπκκεηνρή  ζηα έμνδα 

 ηεο δηνξγάλσζεο 200,00 € / άηνκν. 

7.  Ρα ζσκαηεία δχλαληαη λα αθπξψζνπλ ππγκάρν γηα ιφγνπο πγείαο ρσξίο θπξψζεηο κφλν 

  εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δ.Ν.Ξ. ή ζηελ γξακκαηεία ησλ αγψλσλ ηελ  

  πξνβιεπφκελε βεβαίσζε ηαηξνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Αγσληζηηθή  

  Ξξνθήξπμε ην αξγφηεξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο δχγηζεο ησλ αγψλσλ. Γηα  

  νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο, ζα απνθαζίδεη ν 

  Αιπηάξρεο ησλ αγψλσλ 

8. α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα έρνπλ φιεο νη θαηεγνξίεο  

  ππγκάρσλ. 

 β) ΞΟΝΠΝΣΖ : Νη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο φξνπο 

 θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο θαη ηεο ΑΗΒΑ φπσο απηά 

 πξνβιέπνληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ 

 θαηεγνξηψλ. 

 Πε πεξίπησζε κεγάιεο ζπκκεηνρήο, πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζα έρνπλ 

 νη δεισζέληεο ππγκάρνη ηνπ δηνξγαλσηή Ππιιφγνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ππγκάρνη πνπ 

 πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην άκεζα πξνζερέο Ξξσηάζιεκα, ή φηη ζπκθσλήζνπλ ν 

 πξνπνλεηήο ηνπ δηνξγαλσηή Ππιιφγνπ κε ηνπο πξνπνλεηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 ζπιιφγσλ. 

9. Ρα ζσκαηεία κεηά ηελ ιήμε ηεο δήισζεο ησλ ππγκάρσλ ηνπο ζηνπο ελ ιφγσ 

 πξνγξακκαηηζκέλνπο αγψλεο κε επζχλε θαη κέξηκλά ηνπο, πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ 

 άκεζα κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο Δ.Ν.Ξ. ψζηε λα ελεκεξψλνληαη εάλ δεπγαξψζεθαλ νη 

 ππγκάρνη ηνπο θαη άιια, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 
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10. Πηνπο ππγκάρνπο ζα ραξίδεηαη 1 θηιό κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κπνξεί ε  

  δηαθνξά βάξνπο ηεο θαηεγνξίαο ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 2 θηιψλ. Απηφ ηζρχεη 

  γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο βάξνπο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, ελώ ζηηο γπλαίθεο 

  ππγκάρνπο ζα ραξίδνληαη 1 θαη 1/2 θηιά (1,5) ιφγσ κε αιιαγήο ξνχρσλ. 

11.  Γεδνκέλνπ φηη ζην παξειζφλ δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα, ζην εμήο πξνθεηκέλνπ λα 

δηνξγαλσζνχλ αγψλεο Θππέιινπ, ην Πσκαηείν Γηνξγαλσηήο εθφζνλ απφ ηελ Δ.Ν.Ξ. 

εγθξηζεί ην αίηεκά ηνπο, ζα πξέπεη άκεζα εληόο 3 εκεξώλ από ηελ έγθξηζε ηεο 

δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ, λα θαηαηεζεί ζηελ Δ.Ν.Ξ. ην πνζό ησλ 3.000€ 

πνπ αθνξνύλ δαπάλεο γηα ακνηβή θαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαζώο θαη γηα 

πηζαλή δηακνλή θαη δηαηξνθή έσο ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα γξακκαηεία, έσο 

νθηώ (8) Γηαηηεηώλ/Θξηηώλ, ελόο θξνληηζηή, ελόο ηαηξνύ, ηνπ Αιπηάξρε 

ησλ αγώλσλ, ηπρόλ δαπάλε γηα παξαρώξεζε ζηαδίνπ πνπ ππνρξεσηηθά 

πξέπεη λα έρεη άδεηα ηέιεζεο αγώλσλ θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ξηλγθ ησλ αγώλσλ. (Γηα ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

ξηλγθ πεξηζζφηεξα ζην θεθ.4 παξ.5.) 

12.  Ζ Δ.Ν.Ξ., ζα παξέρεη θάζε πξνβιεπφκελε δηεπθφιπλζε (πιηθφ θ.α.) πξνο ρξήζε γηα ηηο 

 ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
 

13. Ρν Πσκαηείν Γηνξγαλσηήο δχλαηαη λα δεηά νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο Ππιιφγνπο ε νπνία ζα νξίδεηαη, ζα εηζπξάηηεηαη θαη ζα παξακέλεη ζην 

Πσκαηείν Γηνξγαλσηή. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 15 

ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ – BOXING CERTIFICATION ACADEMY-  ΔΓΓΟΑΦΔΠ 

 

1- α) Ζ Δ.Ν.Ξ., ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο ππγκαρίαο γηα ηελ θαιχηεξε 

πξνεηνηκαζία, πξνζαξκνγή θαη εκπεηξία ησλ λεαξψλ θαη άπεηξσλ ππγκάρσλ ησλ αθαδεκηψλ 

ζηα ξηλγθ, δχλαηαη λα δηνξγαλψζεη κε πξσηνβνπιία ηεο ή κεηά απφ αίηεκα ησλ Πσκαηείσλ 

κειψλ ηεο, λα εγθξίλεη ηελ ζπλδηνξγάλσζε Ξπγκαρηθψλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ 

εμαζθνύκελσλ ππγκάρσλ ησλ αθαδεκηψλ ησλ Πσκαηείσλ κειψλ ηεο, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη κόλν ηερληθή επίδεημεο θαη πξαθηηθή εμάζθεζεο Ξπγκαρίαο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ππγκάρνη ειηθίαο 6 έσο 12 εηώλ (2008-2014). 

-Νη κηθξνί αζιεηέο ζα θαηαηάζζνληαη ζε C, B θαη Α class Αθαδεκίεο βάζεη ησλ παξαθάησ 

θξηηεξίσλ: 

     3 ηερληθέο επίδεημεο θαη πξαθηηθή εμάζθεζεο Diploma Box C Class 

     6 ηερληθέο επίδεημεο θαη πξαθηηθή εμάζθεζεο Diploma Box Β Class 

   10 ηερληθέο επίδεημεο θαη πξαθηηθή εμάζθεζεο Diploma Box Α Class 

β) Νη ηερληθέο ζα θαηαγξάθνληαη ζην δειηίν ηνπ αζιεηή/ηξηαο σο επίδεημε θαη φηαλ 

ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλσηέξσ επηδείμεσλ ζα απνλέκεηαη Γίπισκα αλάινγεο 

θαηεγνξίαο απφ ηελ Νκνζπνλδία.(ην ζσκαηείν νθείιεη άκεζα λα  ελεκεξψλεη ηελ νκνζπνλδία 

γηα ηνλ αξηζκφ αγψλσλ ηνπ αζιεηή-ηξηαο  θάζε θνξά φπνπ αζιεηήο-ηξηα αιιάδεη επίπεδν 

ηθαλνηήησλ πξνζθνκίδνληαο αίηεζε θαη θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ  ,πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί 

ην αληίζηνηρν Diploma πξνο ην ζσκαηείν φπνπ κε δηθή ηνπ κέξηκλα ην ζσκαηείν ζα 

απνδψζεη ζηνλ αζιεηή-ηξηα). 

 γ) Νη ππγκάρνη ησλ αθαδεκηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη κε επζχλε ησλ ζσκαηείσλ λα έρνπλ 

αζιεηηθφ δειηίν ηζρχο 90 εκεξψλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηερληθή επίδεημεο θαη 

πξαθηηθή εμάζθεζεο Ξπγκαρίαο. 

 
 

2- α) Ξξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ νη ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο ζα δηεμάγνληαη ζε κηα ή δχν 

ή θαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο, ην Πσκαηείν ζα πξέπεη λα ηηο αηηεζεί ζηελ Δ.Ν.Ξ. εγγξάθσο κε 

ηελ πξνβιεπφκελε αίηεζε (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο) ηνπιάρηζηνλ θαη κε πνηλή απόξξηςεο ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο είθνζη 

εκεξνινγηαθέο (20) εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπο, ρξφλνο 

απαξαίηεηνο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ, λα απνθαζίζνπλ θαη λα ζπληνληζηνχλ ζρεηηθά ηα 
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εληεηαικέλα φξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Δ.Ν.Ξ. Νη ζπλαληήζεηο απηέο ζα εγθξίλνληαη απφ ηηο 

επηηξνπέο Ρερληθή θαη Ξξσηαζιεκάησλ. 
 
β) Ρα ζσκαηεία πξνθεηκέλνπ νη εμαζθνχκελνη ππγκάρνη ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελ ιφγσ 

πξνγξακκαηηζκέλεο ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο, είλαη ππνρξεσκέλα θαη κε πνηλή απφξξηςεο ησλ 

ζρεηηθψλ δειψζεσλ λα ππνβάιινπλ ζηελ Νκνζπνλδία δήισζε ζπκκεηνρήο φπσο απηή 

θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν Λν 12 ππόδεηγκα πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο, κε πιήξε ζηνηρεία ησλ δεισζέλησλ ππγκάρσλ ηνπο, ην αξγφηεξν δέθα πέληε 

εκεξνινγηαθέο (15) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ππγκαρηθψλ ζπλαληήζεσλ, πνπ είλαη ν 

ειάρηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα ζηνηρεία θαη λα δεπγαξσζνχλ 

ζσζηά θαη κε αζθάιεηα νη εμαζθνχκελνη ππγκάρνη εθ ησλ πξνηέξσλ. 

γ) Πε θάζε δηνξγάλσζε ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ ην ειάρηζην δέθα (10) ππγκαρηθέο 

ζπλαληήζεηο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ νη ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο 

θαη λα ηζρχζεη ε ηπρφλ πξηκνδφηεζε. 

 

3- α) Ρα ζσκαηεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο, ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο κε δέθα (10) επξώ ην άηνκν, ζχκθσλα κε ηελ δήισζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νπνία ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ζα θαηαβάιινπλ ζηελ ΔΝΞ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

αγψλσλ. 
 
β) Ζ Δ.Ν.Ξ. κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ Πσκαηείσλ κειψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδηνξγαλψζνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζα 

πξηκνδνηήζεη ηα ζσκαηεία κε πνζφ ΔΩΠ 1.000,00 € ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

επηρνξήγεζε. 

 

4- α) Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηα Κεηξψα ηεο Νκνζπνλδίαο θαη έθδνζε Γειηίνπ έρνπλ νη: Αγφξηα & 

θνξίηζηα ειηθίαο απφ 6 εηψλ, ρξνλνινγηθά γελλεζέληεο ην έηνο 2013. 

 
β) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Αθαδεκηψλ έρνπλ νη θάησζη : 
 
Αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 6 & 7 εηψλ, ρξνλνινγηθά γελλεζέληεο ηα έηε 2013 & 2014. 

Αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 8 & 9 εηψλ, ρξνλνινγηθά γελλεζέληεο ηα έηε 2011 & 2012. 

Αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 10,11 & 12 εηψλ, ρξνλνινγηθά γελλεζέληεο ηα έηε 2008, 2009 & 

2010. 

 



64 
 

γ) Δπίζεο, νη ππγκάρνη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη/λεο, ζηα κεηξψα ηεο Νκνζπνλδίαο, 

λα έρνπλ θάλεη ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο πξηλ ηελ ζπλάληεζε θαη λα ηνπο έρνπλ εθδνζεί 

αζιεηηθά Γειηία απφ ηελ Δ.Ν.Ξπγκαρίαο ηα νπνία λα έρνπλ ηζρχ 90 εκέξεο. 

 

5- α) Πσκαηείν ην νπνίν αλαηηηνιφγεηα δελ ζα πξνζέιζνπλ νη εμαζθνχκελνη ππγκάρνη ηνπ λα 

δπγηζηνχλ ελψ ζα έρνπλ δεισζεί, ζα επηβαξχλεηαη κε ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο 

200,00 € / άηνκν. 
 
β) Νη ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ εμαζθνχκελσλ ππγκάρσλ ησλ Αθαδεκηψλ, ζα 

δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

Ξξνθήξπμεο θαη ηεο Α.Η.Β.Α., ππφ ηελ έγθξηζε θαη επνπηεία ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ππνρξεσηηθά 

παξφληα έλα εθπξφζσπν ηεο Γ/Θ, ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηνλ Αιπηάξρε. 
 
γ) Θάζε εμαζθνχκελνο ππγκάρνο αθαδεκηψλ αλάινγα κε ην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηελ 

θαηεγνξία ησλ θηιψλ ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο, ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ πξνπνλεηψλ ηνπο θαη δελ δηεμάγεηαη αληίζηνηρν Ξξσηάζιεκα. 

 

δ) Πηηο ζπλαληήζεηο απηέο ηερληθήο επίδεημεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζα παξεπξίζθεηαη 

Γηαηηεηήο/ Θξηηήο Ξπγκαρίαο, ν νπνίνο ζα παξαηεξεί ΑΠΡΖΟΑ ηνπο εμαζθνχκελνπο κε πνηλή 

έσο θαη δηαθνπήο ηεο ππγκαρηθήο ζπλάληεζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπιαθνχλ. 
 
ε) Ρα ζηνηρεία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ ηεο ζπλάληεζεο ζα αλαγξάθνληαη ζε 

θαηαζηάζεηο (είδνο : θχιιν αγψλα) θαζψο θαη ζην δειηίν ηνπ αζιεηή απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 

Δ.Ν.Ξ. πνπ ζα έρεη νξηζζεί. 
 

6- α) Ρν ζσκαηείν πξνθεηκέλνπ λα δηνξγαλώζεη ηηο σο άλσ ζπλαληήζεηο, ζα πξέπεη 

κεηαμύ ησλ άιισλ λα αλαιάβεη επίζεο ηηο δαπάλεο ηεο δηνξγάλσζεο γηα ακνηβή θαη 

έμνδα κεηαθίλεζεο θαζώο θαη γηα πηζαλή δηακνλή θαη δηαηξνθή έσο δύν (2) 

αηόκσλ γηα γξακκαηεία, έσο δύν (2) Γηαηηεηώλ/Θξηηώλ, ελόο θξνληηζηή, ελόο 

ηαηξνύ, ηνπ Αιπηάξρε ησλ ζπλαληήζεσλ, ηπρόλ δαπάλε γηα παξαρώξεζε ζηαδίνπ 

θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ξηλγθ ηεο ζπλάληεζεο. 

(Γηα ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ξηλγθ πεξηζζόηεξα ζην θεθ.4 παξ.5.) 

β)ΞΟΝΠΝΣΖ: Γεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα αγψλεο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξνπνλεηηθφ ξηλγθ ππεξπςσκέλν ηνπιάρηζηνλ 5x5m. 

 

7- α) Όζνλ αθνξά ηελ θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ, ηελ 

δχγηζε, ην δεπγάξσκα, ηελ ψξα πνπ ζα γίλεη, ηηο πξνβιεπφκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ησλ 
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αζιεηψλ, νη νπνίεο ζα επηβεβαηψλνληαη ζηα αζιεηηθά ηνπο δειηία φπσο πξνβιέπεηαη, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ ππγκαρηθέο 

ζπλαληήζεηο, απνθιεηζηηθά ππεχζπλα είλαη ηα Πσκαηεία θαη νη πξνπνλεηέο ηνπο. 
 
 

 

β) Ρα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ εγθαίξσο πξηλ ηελ εκέξα 

έλαξμεο ησλ ζπλαληήζεσλ κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο Δ.Ν.Ξ. ή ην ζσκαηείν Γηνξγαλσηή, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην δεπγάξσκα ησλ αζιεηψλ ηνπο θαη άιια ζρεηηθά. 

 
8- α) Πηελ πεξίπησζε πνπ ην Πσκαηείν σο δηνξγαλσηήο, δηεμάγεη ηηο ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο ζε 

ρψξν ηεο επηινγήο ηνπ, ηφηε ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ λα ιάβεη θάζε πξνβιεπφκελν κέηξν 

πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ (ζρεηηθή άδεηα ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, 

αίζνπζα κε ξηλγθ θ.α.) θαη ηελ αζθάιεηα (αζηπλνκία, αζζελνθφξν, ηαηξφ θ.α.) γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εμαζθνχκελνπο ππγκάρνπο θαη άιινπο, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη 

δαπάλε ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ρψξνπ. 
 
β) Ρα γάληηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίδεημε ζα είλαη 10 oz.  

γ) Ζ δηάξθεηα ηεο επίδεημεο ζα είλαη ηξεηο (3) γχξνη ηνπ ελφο (1) ιεπηνχ θαη ζα δηαθφπηνληαη 

άκεζα ζε πηζαλφ ρηχπεκα . 
 
δ) Νη  θαηεγνξίεο βάξνπο ησλ εμαζθνχκελσλ ππγκάρσλ ζε θηιά είλαη: 
 
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+έσο 105. 
 

 

9- α)Ρν ζσκαηείν δηνξγαλσηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Ν.Ξ. δχλαηαη λα δεπγαξψζεη ηνπο 

εμαζθνχκελνπο ππγκάρνπο ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη λα έρεη γίλεη εγθαίξσο δήισζε φισλ ησλ εμαζθνχκελσλ ππγκάρσλ ησλ ζσκαηείσλ 

ζηελ Δ.Ν.Ξ. πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο.  

 β) Ρελ ζπκκεηνρή ησλ εμαζθνχκελσλ ππγκάρσλ ησλ ζσκαηείσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηελ πιεξφηεηα ησλ δεπγαξηψλ θαη ην δεπγάξσκά ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζεο ζηηο ελ ιφγσ ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο, 

ππνρξεσηηθά, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηεμάγνληαη, ζα ζπληνλίδνπλ νη Δπηηξνπέο Ρερληθή θαη 

Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Ν.Ξ. κε ην Πσκαηείν Γηνξγαλσηή. 
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γ) Πε θάζε πεξίπησζε ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ ππγκαρηθώλ ζπλαληήζεσλ ησλ 

Αθαδεκηώλ γηα ηα δεπγάξηα ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζιεηώλ, 

ζα έρεη ε Δ.Ν.Ξ.. 

δ) Ζ Νκνζπνλδία έρεη ηελ απφιπηε αξκνδηφηεηα λα ζπκθσλεί ή φρη κε ηα ελδηαθεξφκελα 

Πσκαηεία ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ εμαζθνχκελσλ ππγκάρσλ ηνπο ζηηο εγθεθξηκέλεο 

ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο πξάηηνληαο ην θαιχηεξν γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπο θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο αθφκε θαη ηελ έγθαηξε (ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηε ζπλάληεζε) 

αθχξσζε ηνπο ζε πεξίπησζε φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα. 
 
ε) Ζ Δ.Ν.Ξ., ζα παξέρεη ρσξίο ρξέσζε θάζε πξνβιεπφκελε δηεπθφιπλζε (πιηθφ θ.α. πξνο 

ρξήζε) γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 16 

ΞΓΚΑΣΗΘΔΠ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ - (ΠΞΑΟΗΛΓΘ) 

 

 Πηα πιαίζηα ηεο Αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο Ξπγκαρίαο θαη πξνθεηκέλνπ νη 

ππγκάρνη λα πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια θαη λα απνθηνχλ εκπεηξία γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνπο 

ζηα επίζεκα πξνγξακκαηηζκέλα Ξξσηαζιήκαηα, ην Γ.Π. ηεο Δ.Ν.Ξ. απνθάζηζε λα 

επαλδξψζεη θαηάιιεινπο ρψξνπο πξνπνλεηεξίσλ νη νπνίνη ζα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζηα 

Πσκαηεία Κέιε ηεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο γηα ηελ δηνξγάλσζε ππγκαρηθψλ ζπλαληήζεσλ 

(ζπάξηλγθ).  

 Απηά ζα είλαη ην Νκνζπνλδηαθφ πξνπνλεηήξην ζην Δ.Α.Θ.Λ. ηνπ Αγίνπ Θφζκα & φπνπ 

αιινχ Ξαλειιαδηθά, έζησ πεξηζηαζηαθά, δηαηεζνχλ ζηελ Δ.Ν.Ξ. θαηάιιεινη ρψξνη. 

 Ρα ζσκαηεία δχλαληαη επίζεο λα δηνξγαλψζνπλ ηηο ελ ιφγσ ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο 

(ζπαξηλγθ) θαη ζε θαηάιιειν δηθφ ηνπο ρψξν.  

 Νη ππγκαρηθέο απηέο ζπλαληήζεηο εηλαη πξνζνκνίσζε αγψλα ρσξίο απνηέιεζκα.  

 Πε απηέο ηηο ππγκαρηθέο ζπλαληήζεηο ππνρξεσηηθά ζα παξεπξίζθεηαη εθπξφζσπνο ηεο 

Δ.Ν.Ξ., έλαο Ηαηξφο, έλαο ηνπιάρηζηνλ  Γ/Θ, θαζψο επίζεο  θαη 1 άηνκν σο γξακκαηεία. 

 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ ππγκάρσλ (π.ρ. Θ.Ν.) ζα θαηαγξάθεηαη απηφ ην είδνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζηα Γειηία ησλ ππγκάρσλ. 

 Ρα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ δηνξγαλσηή Πχιινγν. 

 Ζ Δ.Ν.Ξ. παξαρσξεί ην δηθαίσκα ζην ζσκαηείν δηνξγαλσηή εάλ επηζπκεί λα δεηά 

νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Ππιιφγνπο ε νπνία ζα νξίδεηαη, ζα 

εηζπξάηηεηαη θαη ζα παξακέλεη ζην Πσκαηείν Γηνξγαλσηή. 

 

 

Γηα ηελ Δ. Ν. Ξπγκαρίαο 

 

 
                                                                          

Ζ Ξξφεδξνο                                           Ν Γελ.Γξακκαηέαο 
 
               ΓΖΚΖΡΟΝΙΑ ΛΗΘΝΙΑΝ                             ΠΩΡΖΟΗΝΠ ΘΑΚΞΔΟΝΠ 
 


