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             Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σάμπο  

Νέων Ανδρών –Νέων Γυναικών και Εφήβων –Νεανίδων 
 
 

 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Νέων Ανδρών , Νέων Γυναικών γεν 2001-2005 

Εφήβων –Νεανίδων γεν 2005-2006 

 

Νέων Ανδρών : -53,-58,-64,-71,-79-88,-98+98. 

Νέων Γυναικών : -47,-50,-54,-59,-65,-72-80,+80 

Εφήβων : -46,-49,-53,-58,-64,-71,-79,-88,+88 

Νεανίδων : -41,-44,-47,-50,-54,-59,-65,-72,+72 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΏΝΑ 4’ 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών 
Τεχνών Σάμπο,Κουράς,Τσιδαόμπα και την Πάγια Εγκύκλιο των Πρωταθλημάτων, και σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο και τους κανονισμούς διαιτησίας όπως 
ορίζονται από την τελευταία. 

 

 ΣΤΑΔΙΟ 
 

Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας 
 Δ/νση : Γυμναστηρίου Μίκρας στο Τέρμα των Λεωφορείων Τ.Κ.55132, Θεσσαλονίκη 

 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
 

Grand Hotel Palace :  Μοναστηρίου 305 Τ.Κ.54628, Θεσσαλονίκη 
 

Δηλώσεις 

συμμετοχής 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο 

email:  sambokurash@yahoo.gr μέχρι τις 18:00 της 

Πέμπτης 25.11.2021 

mailto:sambokurash@yahoo.gr
mailto:sambokurash@yahoo.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όλοι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες θα πρέπει να έχουν Κάρτα Υγείας 

Αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα. 

Είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας : https://hskf.gr/  

 Στους αθλητές που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες θέσεις σε κάθε κατηγορία θα 

απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα. 

 Πρόγραμμα Αγώνων 
 

 

Δραστηριότητα Ημερομηνία και ώρα Τοποθεσία 

Ζύγιση ΝΑ-ΝΓ & ΕΦ-ΝΒ’ Σάββατο 27 Νοεμβρίου, ώρα 

19:00μμ 

Ξενοδοχείο 

Κλήρωση ΝΑ-ΝΓ & ΕΦ-

ΝΒ’ 

Σάββατο 27 Νοεμβρίου, ώρα 

20:00μμ 

Ξενοδοχείο 

Έναρξη αγώνων Εφήβων –

Νεανίδων 

Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ώρα 

10:00πμ 

ΕΑΚ Μίκρας 

Έναρξη αγώνων Νέων 

Ανδρών – Νέων Γυναικών 

Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ώρα 

13:30μμ 

ΕΑΚ Μίκρας 

 

 

 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Με τη δήλωση συμμετοχής κάθε σωματείο όπως και οι αθλητές και προπονητές αυτού 

δηλώνουν πως γνωρίζουν και δέχονται ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται στην παρούσα 

προκήρυξη. 
 

Ποσό συμμετοχής: 
20€ ανά αθλητή 

 

Ξενοδοχείο 

Δίκλινα ή Τρίκλινα Δωμάτια :40€ 

Τιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο με ημιδιατροφή. 

 

Αγωνόδικος επιτροπή Θα οριστεί. 

Υπεύθυνος 

διαιτησίας 
Γιουμουκιάν Σ. 

Αλυτάρχης Ηλιάδης Γ. 

Υπεύθυνη 

γραμματέας 
Νταμοτσίδου Ε. 

Όργανα διεξαγωγής 

αγώνων (διαιτητές) 
Θα οριστούν 

Ιατροί αγώνων  Θα οριστούν 

Εμφάνιση 

Οι αθλητές θα φορούν κόκκινη και μπλε στολή ανάλογα 
και την σειρά με την οποία θα αγωνίζονται.  
Για την απονομή θα φορούν μόνο κόκκινη στολή και δεν 
θα κρατούν τίποτα. 

https://hskf.gr/


 

 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

COVID-19  
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΓΓΑ και της 

Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ σχετικά με τον COVID-19 θα αποβάλλονται από τη διοργάνωση και υπόκεινται 

σε περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη να 

προστατεύουν το σύνολο της διοργάνωσης. Στη διοργάνωση συμμετέχουν μόνο οι αθλητές 1 

προπονητής και 1 συνοδός ή βοηθός προπονητή (δηλαδή οι αθλητές και 2 υπεύθυνοι σύνολο).  

Όσοι θα συμμετέχουν στη διοργάνωση (αθλητές, προπονητές, μέλη της οργανωτικής) οφείλουν 

να συμμορφώνονται με τα παρακάτω :  

1. Να φορούν μάσκα, να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και να χρησιμοποιούν 

αντισηπτικό. Θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους τη σχετική απόσταση του ορίου του 1,5 μέτρων 

από τους άλλους. Κατ’ εξαίρεση οι αθλητές δεν θα φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια της 

προθέρμανσής και του αγώνα τους. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δεν θα πρέπει να 

αλλάζουν παρτενέρ.  

2. Παρακαλείται ο υπεύθυνος του σωματείου και μόνο να επικοινωνεί για τα διαδικαστικά της 

διοργάνωσης με την οργανωτική και ουδείς άλλος.  

3. Ο έλεγχος μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen 

Test, RAT) από διαπιστευμένα εργαστήρια εντός 48ωρου πριν την ημέρα της διοργάνωσης. 

Εξαιρούνται της εξέτασης όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 

νόσησης.  

4. Στον αγωνιστικό χώρο δεν θα υπάρχουν θεατές καθώς δεν το επιτρέπει η χωρητικότητα που 

παρέχει το γυμναστήριο.  

5. Το σύνολο των ατόμων που θα παρευρίσκονται μέσα στο αγωνιστικό χώρο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 300 άτομα. Θα τηρηθεί κατάλογος εισερχομένων – εξερχομένων. Συστήνεται η 

τήρηση των αποστάσεων και η αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών. 

 6. Κατά την διάρκεια της απονομής οι αθλητές θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους 

και θα ανεβαίνουν στο βάθρο μόνο με κόκκινη στολή σάμπο. 
 

 

Για την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. 
 

 
 

 

 


