
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ 
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020 

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ                                                                                                      

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 943/30-12-2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ 



 

 1 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020 

 

1. Τόπος Αγώνων  
 

 

1.1 Άγιοι Θεόδωροι 

Οι Άγιοι Θεόδωροι είναι κωμόπολη του νομού Κορινθίας. 

Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νομού, κοντά στα σύνορα 

με την Αττική, χτισμένη ανάμεσα στα Γεράνεια όρη και κατά 

μήκος των ακτών του Σαρωνικού κόλπου, στη θέση του 

αρχαίου Κρομμυώνα.  

Οι Άγιοι Θεόδωροι συνδέονται με την Αθήνα μέσω του 

Αυτοκινητοδρόμου Α8    (διέρχεται από την βόρεια πλευρά του 

οικισμού) και με την παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου που 

διέρχεται μέσα από τον οικισμό. Συνδέονται επίσης με τον 

προαστιακό σιδηρόδρομο, μέσω του σιδηροδρομικού σταθμού 

Αγίων Θεοδώρων. 

1.2 Κρομμυώνιο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων 

 

 

 

  

 
 
 

 Διεύθυνση:   
 

 

 

Άγιοι Θεόδωροι, 20003, Δήμος Λουτρακίου     -   Περαχώρας   -  Αγίων Θεοδώρων  
 
 

 Χωρητικότητα Γηπέδου:  
 

 

 

380 

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 Αποδυτήρια αθλητών : 2 (δύο) 
 Ιατρείο : ΝΑΙ 

 
 

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΩΝ 

 Φουαγιέ – κυλικείο : ΝΑΙ 
 Χώροι υγιεινής : ΝΑΙ 
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2. Ημερομηνία Αγώνων  

 
 
 

Κυριακή,19 Ιανουαρίου  2020  

 

Επίσημη σελίδα του πανελληνίου πρωταθλήματος στο site της ΕΛΟΚ   :   

          https://bit.ly/2snOOWp 

3. Αγωνίσματα & Κατηγορίες    
 

 

 

 

Η κατανομή στις κατηγορίες των αγωνισμάτων καθορίζεται από την ηλικία του 

κάθε αθλητή -τριας την ημέρα διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος  

Αυτό σημαίνει ότι οι αθλητές πρέπει να έχουν συμπληρωμένη την κατάλληλη 

ηλικία στις 19 Ιανουαρίου 2020  

 

3.1 Αγωνίσματα  

Kata  

+16     ετών 

Kumite 

+18     ετών 
 

 

 

 

3.2 Κατηγορίες 

ΑΝΔΡΩΝ (A) ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Γ) 
Kata Kata 

Kumite -60κ.  Kumite -50κ.  
Kumite -67κ. Kumite -55κ. 
Kumite -75κ. Kumite -61κ. 
Kumite -84κ. Kumite -68κ. 

Kumite +84κ. Kumite +68κ. 
 

 

https://bit.ly/2snOOWp
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4. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Αγώνων  

Κυριακή 19η Ιανουαρίου 2020 

Κρομμυώνιο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων  

08:00 

 

 

Διαπίστευση Αθλητών & Προπονητών  

 -ταμειακή τακτοποίηση / ενημερότητα αθλητικών συλλόγων  
 

08:30 

 

 

‘Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Αθλητών –τριών 

 Κάρτα Υγείας Αθλητή  
- έλεγχος ημερολογιακής θεώρησης & βεβαίωσης ιατρού  
 

 Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας  
- έλεγχος ετήσιας ανανέωσης  
- έλεγχος θεώρησης τεχνικών βαθμών Kyu  /  Dan & βεβαίωσης τεχνικής καταλληλότητας 
 

 

08:45 

 

 

Ζύγιση αθλητών –τριών στις κατηγορίες αγωνίσματος Kumite  

 

 

Ενημέρωση Διαιτητών / Κριτών / Παρατηρητών Διαιτησίας  

 

 

Ενημέρωση Προπονητών  

09:30 

 

 

Έναρξη αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καράτε Α    /      Γ  
 

 

 

 

Προκριματικοί & Repechages  

09:30 Kata [A/
 

Γ]
 

11:30 Kumite  -60κ.  

[Α]
       ● -50κ.[Γ] ● 

  -67κ.  

[Α] 
      ● -55κ.      

[Γ]  

 Kumite    -75κ.  

[Α]
     ●           -61κ.   

[Γ] 
   ● -84κ.  

[Α] ● -68κ.   

[Γ]
 

 Kumite          +84κ.  

[Α]
   ●   +68κ.[Γ]

 

16:00 

 

 

Τελετή Έναρξης  
 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  

16:30 Kata[A]
 & Kata[Γ]  

 Kumite[
 

A]-60κ.  

 
  & Kumite 

[Γ]-50κ. 

 Kumite 

[A]-67κ.  

 
  & Kumite   

[Γ]-55κ. 

 Kumite 

[A]-75κ.  

 
  & Kumite  

[Γ]-61κ. 

 Kumite 

[A]-84κ.  

 
  & Kumite  

[Γ]-68κ. 

 Kumite 

[A]+84κ.  

 
  & Kumite  

[Γ]+68κ. 

17:40 

 

 

Απονομή Μεταλλίων  

18:00 

 

Λήξη αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καράτε Α    /      Γ 

 

Το τελικό χρονοδιάγραμμα των αγώνων θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των 

δηλώσεων συμμετοχής από τους συλλόγους.  Το παρόν πρόγραμμα αγώνων δεν είναι 

δεσμευτικό και δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Επιτροπής Αγώνων.  
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5. Όργανα Διεξαγωγής Αγώνων  
 
 
 

5.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

5.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

5.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΚΕΔ)  

5.4 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ / ΚΡΙΤΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ  

5.5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

5.6 ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ  

6. Κανονισμοί Αγώνων  

6.1 Κανονισμοί Αγωνισμάτων Kata & Kumite  

          https://bit.ly/36bfCYo  
 

6.1.1 Σύστημα Repechage για τις κατηγορίες των αγωνισμάτων Kata & Kumite με 

συμμετοχή 8 αθλητών -τριών και άνω   

6.1.2 Σύστημα Round Robin για τις κατηγορίες των αγωνισμάτων Kata & Kumite με 

συμμετοχή 4 έως 7 αθλητών -τριών  

6.1.3 Κατηγορίες αγωνισμάτων με συμμετοχή μικρότερη των 4       αθλητών & -τριών 

δεν θα διεξαχθούν   

6.1.4 Η διάρκεια των αγώνων για το αγώνισμα του Kumite καθορίζεται στα 3 λεπτά 

για τις κατηγορίες Ανδρών & Γυναικών   

6.1.5 Μόνο τα kata από την επίσημη λίστα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καράτε   

(WKF) μπορούν να εκτελεστούν. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να ανακοινώσουν καθαρά 

και δυνατά το όνομα του kata που δήλωσαν και στη συνέχεια να ξεκινήσουν την 

εκτέλεση.   

6.1.6 Video Review στους τελικούς των αγωνισμάτων Kata & Kumite  

 

 

6.2 Κανονισμός Διεξαγωγής Αγώνων 

          https://bit.ly/39poHi7 
 

 

6.2.1 Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Αγώνων.  

Το έγγραφο της ενστάσεως συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο 100 (€) ευρώ 

και πρέπει να έχει συγκεκριμένο αίτημα αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτο. 

https://bit.ly/36bfCYo
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Στην περίπτωση απορρίψεως της ενστάσεως το παράβολο θα είναι προς όφελος 

του ταμείου της ΕΛΟΚ. Στην περίπτωση αποδοχής το παράβολο επιστρέφεται. 

7. Επίσημη ενδυμασία   
 

 

 

7.1 Αγωνιζόμενοι  

7.1.1 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν λευκό karategi.  

Ο ένας αγωνιζόμενος θα πρέπει να φορά κόκκινη ζώνη ενώ ο άλλος μπλε  

7.1.2 Ο ακόλουθος προστατευτικός εξοπλισμός είναι υποχρεωτικός:   

 Γάντια,  

κόκκινα για τον έναν αθλητή και μπλέ για τον άλλο  

 Προστατευτική μασέλα  

 Προστατευτικά κνήμης και ταρσού,  

κόκκινα για τον έναν αθλητή και μπλε για τον άλλο  

 Προστατευτικός θώρακας    

 

 

7.2 Προπονητές   

7.2.1 Οι προπονητές πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά αθλητική φόρμα καθώς και 

να έχουν την διαπίστευσή τους σε εμφανές σημείο.  

8. Δικαίωμα Συμμετοχής    

 Οι ταμειακώς τακτοποιημένοι σύλλογοι - μέλη της ΕΛΟΚ  για το τρέχον έτος 

(2020) με ειδική αθλητική αναγνώριση καθώς και εκείνα στα οποία λογίζεται 

ότι έχει χορηγηθεί αυτή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) 

 Οι αθλητές-τριες που είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν ενημερωμένο δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας σε σύλλογο   -   μέλος της ΕΛΟΚ  και το οποίο θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί τουλάχιστον 9 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

πανελληνίου πρωταθλήματος  

 Οι αθλητές -τριες κάτοχοι τεχνικού βαθμού τουλάχιστον 5ου Kyu θεωρημένου 

από την ΕΛΟΚ  και με βεβαίωση τεχνικής καταλληλότητας με υπογραφή του 

σωματειακού προπονητή 

 Οι αθλητές -τριες με θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή για την πιστοποίηση 

της συμμετοχής τους στο άθλημα του Καράτε (προετοιμασία και αγώνες) και 

με ημερολογιακή βεβαίωση      -    υπογραφή ιατρού με καρδιολογική ειδικότητα 

ότι έχει υποβληθεί στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις  
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 Οι προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή κάτοχοι διπλώματος από 

την Γ.   Γ.   Α.  

 Απεριόριστος αριθμός συμμετοχών από κάθε σύλλογο ανά αγώνισμα & ανά   

κατηγορία   

 Τα όρια ηλικίας των συμμετεχόντων αθλητών -τριών καθορίζονται με βάση 

την ημερομηνία γέννησής τους σε σχέση με την ημερομηνία διεξαγωγής του 

πανελληνίου πρωταθλήματος 

9. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζοντα για έλεγχο από τα αρμόδια όργανα 

διεξαγωγής των αγώνων,  ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, τα κάτωθι: 

 

α) Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας 

Το Δελτίο Αθλητή θα πρέπει υποχρεωτικά:   

i) να είναι ενημερωμένo ως προς την ετήσια ανανέωσή του για το τρέχον έτος 

ii) να είναι θεωρημένο ως προς τους τεχνικούς βαθμούς kyu   /  dan της ΕΛΟΚ  

iii) να έχει βεβαίωση και υπογραφή από τον σωματειακό προπονητή για την 

τεχνική καταλληλότητα συμμετοχής στους αγώνες 

 

 

β) Κάρτα Υγείας Αθλητή      

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει:   

ημερολογιακή θεώρηση και βεβαίωση    -   υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση της 

υγείας και συμμετοχής του στο άθλημα, καθώς επίσης και ότι έχει υποβληθεί στις 

υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3254/B/08-08-2018.  

  

Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα πρέπει υποχρεωτικά 

να προσκομίζονται για έλεγχο στον ειδικό χώρο της ζύγισης και να είναι θεωρημένα! 

Σε διαφορετική περίπτωση ο/η αθλητής -τρια δεν θα αγωνίζεται! 
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9.1 Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας   
 

• Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας θα πρέπει να 

προσκομίζεται υποχρεωτικά στα αρμόδια 

όργανα των αγώνων για έλεγχο ως προς 

την θεώρησή του.  

• Η τεχνική καταλληλότητα του αθλητή -τριας 

θα πρέπει να βεβαιώνεται με υπογραφή του 

σωματειακού προπονητή στο Δελτίο.  

• Ο τεχνικοί βαθμοί πρέπει να έχουν θεωρηθεί 

από την ΕΛΟΚ με απαραίτητη προϋπόθεση 

ότι ισχύουν τα ελάχιστα χρονοδιαστήματα 

του Κανονισμού Απονομής Βαθμών Τεχνικής 

Καταλληλότητας Dan   &    Kyu της ΕΛΟΚ(ΑΔΑ   : 

ΩΜ984653Π4-ΛΘ4) 

• Αθλητές-τριες που δεν έχουν λάβει αριθμό 

μητρώου ΕΛΟΚ (τουλάχιστον 9 μήνες πριν 

τους αγώνες) δεν θα μπορούν να δηλωθούν 

στο δελτίο συμμετοχής και να συμμετέχουν 

στους αγώνες! 

• Χωρίς ενημερωμένο Δελτίο οι αθλητές -τριες 

δεν θα αγωνίζονται! 

9.2 Κάρτα Υγείας Αθλητή    

• Με την κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας 

και του Υφυπουργού Πολιτισμού Αθλητισμού 

με θέμα «Κάρτα Υγείας Αθλητή» καθορίζεται  

η διαδικασία πιστοποίησης της υγείας του 

αθλητή ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

συμμετοχή του σε προπονήσεις και αγώνες! 

• Η Κάρτα Υγείας Αθλητή δεν συνδέεται με το 

Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και θα πρέπει να 

προσκομίζεται υποχρεωτικά στα αρμόδια 

όργανα των αγώνων για έλεγχο ως προς την 

θεώρησή της.  

• Χωρίς την Κάρτα Υγείας οι αθλητές -τριες δεν 

θα αγωνίζονται! 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζεται για έλεγχο στον 

ειδικό χώρο της ζύγισης και να είναι ενημερωμένη,  ως προς την βεβαίωση του ιατρού 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του N. 4479/2017 και την κοινή υπουργική απόφαση        υπ’ 

αριθ. Α∆Α: 61ΒΖ4653Π4-2Ω3. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η αθλητής -τρια δεν θα 

αγωνίζεται! 
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10. Παράβολο Ζύγισης  
 

Το παράβολο αφορά όλους τους αθλητές και αθλήτριες των συλλόγων     -  μελών της 

ΕΛΟΚ που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγώνων ανεξάρτητα εάν 

τελικά, για διαφόρους λόγους, συμμετείχαν ή όχι στους αγώνες.  Καθορίζεται: 

 20 (€) ευρώ ανά αθλητή για το αγώνισμα Kata  

 20 (€) ευρώ ανά αθλητή για το αγώνισμα Kumite 

 25 (€) ευρώ ανά αθλητή για τα αγωνίσματα Kata & Kumite 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: ETE/080-480-72-352 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) 

Δικαιούχος: Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ) 

IBAN: GR86 0110 0800 0000 0804 8072 352 

Θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης όπου είναι 

απαραίτητο να αναγράφεται η ακριβής αιτιολογία.  

11. Δήλωση Συμμετοχής   -      Κλήρωση - Διαπιστεύσεις    
 

 

 

11.1 Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής  
 

 

Οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώσουν τις συμμετοχές των αθλητών και αθλητριών    

τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε. 

 

Οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώσουν τους Προπονητές  τους στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα αγώνων με την προϋπόθεση ότι είναι προπονητές   - ΤΕΦΑΑ (κατ.Β) ή 

προπονητές Γ.Γ.Α. (κατ.Β & κατ.Γ) κάτοχοι της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή 

πτυχίου της Γ.Γ.Α.   

Το Μητρώο Προπονητών για το άθλημα του Καράτε είναι δημοσιευμένο στην 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.   

 

 

11.2 Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από τον 

υπεύθυνο    /    εκπρόσωπο κάθε συλλόγου μέχρι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και 

ώρα 15:00  

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής 

ή διόρθωση.  

Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγώνων     :   

          https://bit.ly/2Qcoqb3 

https://bit.ly/2Qcoqb3
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11.3 Κλήρωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

Οι κληρώσεις των αγώνων θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΕΛΟΚ  από 

την Τεχνική Επιτροπή την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 

 

11.4 Διαπιστεύσεις  

Η Επιτροπή Αγώνων είναι αρμοδία για την έγκριση των διαπιστεύσεων αθλητών 

και προπονητών των σωματείων.  

Χωρίς διαπίστευση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο! 

▬ 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. 

H Πρόεδρος 

[ ] 

 O Γεν. Γραμματέας 

[ ] 

Εμμανουέλα Ποντίδα  Στέφανος Λαζαρίδης 

 

 

 

 

 


