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Σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το Κύπελλο Πανελλήνιας Συμμετοχής Ανδρών – Γυναικών – 

Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΣΣΗΣ», που θα  διεξαχθεί 

στο ΠΟΛΥΓΥΡΟ – Δημοτικό Κλειστό Στάδιο Πολυγύρου, το πρόγραμμα έχει ως εξής : 

 

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 οι κατηγορίες που θα αγωνιστούν έχουν ως εξής : 

• Ανδρών μόνο μαύρες ζώνες,  

• Γυναίκες μόνο μαύρες ζώνες, 

• Εφήβων μόνο μαύρες ζώνες,  

• Νεανίδων μαύρες και έγχρωμες ζώνες,  

• Παίδων – Κορασίδων (γεννηθέντες 2005 και 2006) : 41 – 44 κιλά μαύρες ζώνες 

κορασίδων και 51 – 55 κιλά έγχρωμες ζώνες κορασίδων, 

• Παίδων – Κορασίδων  (γεννηθέντες 2007 και 2008) έγχρωμες και μαύρες ζώνες 

ΕΚΤΟΣ των κατηγοριών 33 – 37 κιλά μαύρες ζώνες Παίδων, 37 – 41 κιλά και 41 – 44 

κιλά μαύρες ζώνες Κορασίδων, που θα αγωνιστούν την Κυριακή 15/12/2019. 

 

Τη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 οι κατηγορίες που θα αγωνιστούν έχουν ως εξής : 

• Ανδρών μόνο έγχρωμες ζώνες, 

• Γυναικών μόνο έγχρωμες ζώνες,  

• Εφήβων μόνο έγχρωμες ζώνες,  

• Παίδων – Κορασίδων (γεννηθέντες 2005 και 2006) όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 

έγχρωμες και μαύρες ζώνες, 

• Παίδων – Κορασίδων  (γεννηθέντες 2007 και 2008) : 33 – 37 κιλά μαύρες ζώνες 

Παίδων, 37 – 41 κιλά και 41 – 44 κιλά μαύρες ζώνες Κορασίδων. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :  
❖ Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους :  α) τη ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 

θεωρημένη από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών 

στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα κατέχοντες την καρδιολογική 

ειδικότητα. Σε περίπτωση που η θεώρηση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ είναι από ιατρούς 

λοιπών ειδικοτήτων, αυτοί θα πρέπει να έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό 

Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και πέραν της σφραγίδας και υπογραφής υποχρεωτικά 

θα πρέπει να αναγράφουν τον Ατομικό Αριθμό Πιστοποίησής τους. β) το βιβλιάριο 

αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και 

να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να 

αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο 

από το σωματείο. Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει 

απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. 

βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει 

σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.. 

❖ Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος έχει δηλωθεί 

στο TPSS με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει υποχρεωτικά, να είναι κάτοχος της 
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❖ Δεν επιτρέπεται σε εν ενεργεία αθλητές – αθλήτριες να κάθονται ως κόουτς στους αγώνες 

καθώς και να εξουσιοδοτούνται ως αντιπρόσωποι συλλόγων στην διαδικασία των 

ζυγίσεων. 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 


