
 

Εφέσσου 36, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη Τ.Κ 55132,τηλ: ++2310251575 

Fax: +2310251300 email: sambokurash@yahoo.gr 
Αριθμός Μητρώου από την Γ.Γ.Α : ΦΓ52 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΑΣ  

 ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ , ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ , ΝΕΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

22 ΜΑΙΟΥ 2022 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

Παίδων Α’ (2009-2010) – 33,36,40,44,48,52,56,60,65,70,+70κιλά 

Κορασίδων Α’ (2009-2010) – 30,33,36,40,44,48,52,57,+57 κιλά 

Εφήβων (2008-2007) – 38,42,46,50,55,60,65,71,77,83,+83 κιλά 

Νεανίδων (2008-2007) – 33,36,40,44,48,52,57,63,+63κιλά 

Νέων Ανδρών (2005-2006) – 42,46,50,55,60,65,71,77,83,90,+90 κιλά 

Νέων Γυναικών (2005-2006) – 36,40,44,48,52,57,63,70,+70κιλά 

 Ανδρών (άνω των 18 ετών ) – 60,66,73,81,90,100,+100 κιλά 

Γυναικών (άνω των 18 ετών) – 48,52,57,63,70,78,+78 κιλά 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
 Άνδρες – 5 λεπτά καθαρού χρόνου 

 Έφηβοι και άνω των 35 ετών – 4 λεπτά καθαρού χρόνου 
 Παιδιά και άνω των 56 ετών και γυναίκες – 3 λεπτά καθαρού χρόνου 

ΣΤΑΔΙΟ : 

 ΔΑΚ Αμυνταίου Δ/νση : Ανάληψη, ΔΑΚ Αμυνταίου Τ.Κ.53200, Αμύνταιο 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: 

ATERON SUITES HOTEL & SPA  

  



ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει 

να υποβληθούν στο email: 

sambokurash@yahoo.gr μέχρι τις 

18:00 της Τετάρτης 18/05/2022 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  20  ευρώ ανά αθλητή  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  33 ευρώ ΔΙΚΛΙΝΑ ή ΤΡΙΚΛΙΝΑ  

Τιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο 

με ημιδιατροφή  

ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Θα οριστεί  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  Γιουμουκιάν Σουρέν  

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ  Ηλιάδης Γρηγόριος 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Νταμοτσίδου Ε.  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΓΩΝΩΝ (Διαιτητές) 

Θα οριστούν  

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ / 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID  

Θα οριστούν  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ  Οι αθλητές θα πρέπει να φορούν 
λευκό παντελόνι και μπλε ή 
πράσινο επάνω μέρος στολής 

ανάλογα με την σειρά που 
καλούνται στον αγώνα και κόκκινη 
ζώνη . 

Για την απονομή θα πρέπει να 

φορούν πράσινο επάνω μέρος της 
στολής και δεν κρατούν τίποτα  

 

-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. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΖΥΓΙΣΗ ΠΑΙΔΩΝ -

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
21 ΜΑΙΟΥ 12:00 ΓΗΠΕΔΟ  ΔΑΚ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΖΥΓΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ -
ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

21 ΜΑΙΟΥ 14:00 ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΚ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΖΥΓΙΣΗ ΝΕΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 21 ΜΑΙΟΥ 16:00 ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΚ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΖΥΓΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ / 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 21 ΜΑΙΟΥ 18:00 ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΚ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ  10:00 ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΚ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

 

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 

 

- Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανόνες , όπως έχουν αναρτηθεί στην 
Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. https://hskf.gr/documents/kanonismos-kurash/  

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : 

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 διπλή μάσκα ή μάσκα ΚΝ95, 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. 

https://hskf.gr/documents/kanonismos-kurash/


Εξαιρούνται της εξέτασης όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 

νόσησης.  

4. Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται το 50% των θεατών όπως ορίζεται από τους 

κανονισμούς. 

 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 πράσινη στολή κουράς και μάσκες.  

Για την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ 

 


