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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

1 Δεκεμβρίου 2012, Λουτράκι  
 

Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) σε συνεργασία με την  
Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο συνδιοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο στις 1 
Δεκεμβρίου 2012 στο Λουτράκι. 
 
Γενικές Διατάξεις: 
Ισχύουν οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο (IJF) και της IBSA (International Blind 
Sport Association) Judo Subcommittee. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες άνω 
των 16 ετών που ανήκουν σε σωματεία ΑμεΑ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. 
       
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι αθλητές καλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα Δελτία Αθλητικής 
Ιδιότητας στη Γραμματεία Αγώνων πριν από την έναρξη των αγώνων. Αθλητές που δεν θα 
προσκομίσουν το δελτίο τους, δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. 
 
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες βάρους: 
 

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

-60kg -48kg 

-66kg -52kg 

-73kg -57kg 

-81kg -63kg 

-90kg -70kg 

-100kg +70kg 

+100kg  

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που σε μια κατηγορία δε συμπληρώνεται ο αριθμός των 2 
αθλητών τότε ο αθλητής/ρια θα λαμβάνει μέρος στους αγώνες στην αμέσως 
μεγαλύτερη κατηγορία σωματικού βάρους.  
 
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία Αγώνων με παράβολο των 100€. 
Απονομές μεταλλίων θα γίνουν στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας. 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο και να αποσταλούν 
στο Φαξ της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 210 64 100 52 το αργότερο έως τις  12 Νοεμβρίου 2012. 
 
Πληροφορίες σχετικά με την διαμονή, τις ώρες ζύγισης και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα δοθούν 
μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. 
 
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Αγώνων: 
  
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 : Άφιξη Αποστολών μετά τις 12:00 
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012: 12:00-14:00 Αγώνες, Αναχώρηση αποστολών  
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ) 
Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για τη διενέργεια 
προγραμματισμένου ή αιφνιδιαστικού ελέγχου ντόπινγκ ανά πάσα στιγμή κριθεί αναγκαίο και 
σκόπιμο. 
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
Για τους Συλλόγους που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: 

 Εγκρίνεται ένα (1) αυτοκίνητο για δύο έως τέσσερα (2 - 4) άτομα. Καλύπτεται η 
χιλιομετρική απόσταση (0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με την προσκόμιση 
των παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και πρωτότυπες 
αποδείξεις διοδίων).  

 Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τραίνο ΜΟΝΟ με την κατάθεση 
παραστατικών (εισιτήρια, κλπ.) 

 Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 
και μετά από προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραστατικά θα αποσταλούν μέσω Σωματείου εντός 10 ημερών στην Ε.Α.ΟΜ 
ΑμεΑ για τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Όλα τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται 
στο όνομα του Σωματείου. 
 
Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται έγκαιρα στους συλλόγους. Ότι δεν προβλέπεται με την 
παρούσα Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ. 
 
 

 


