


  



 

 09:00 Έναρξη αγώνων 

Κατηγορίες Παίδων (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 

Κατηγορίες Κορασίδων (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 

 

 09:00 Έναρξη αγώνων  

Κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων (2002,2001) 

Κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων (14-15 ετών, 2000-2001) 

Κατηγορίες Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών (16-17 ετών, 1998-1999) 

Κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών (+18 ετών) 

Κατηγορίες ΟΜΑΔΙΚΩΝ (Παίδων - Κορασίδων, 2001-2002) 

Αναλυτικό πρόγραμμα & Χρονοδιάγραμμα αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την 

ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.  



ΗΛΙΚΙΑ 9ο - 7ο  KYU 6ο - 4ο  KYU 3ο - 1ο  KYU MAΥΡΕΣ-DAN 

Παίδων-Κορασίδων 2009 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2008 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2007 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2006 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2005 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2004 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2003 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2002 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Παίδων-Κορασίδων 2001* Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Εφήβων (14-15 ετών) 2000-2001* Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Νέων (16-17 ετών) 1998-1999 Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 

Ανδρών – Γυναικών  18+ετών Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite Kata + Kumite 



Οι αγωνιζόμενοι στα Kata θα κάνουν μόνο PINAN και θα 

μπορούν να επαναλαμβάνουν το ίδιο Kata σε κάθε γύρο. 

Οι αγωνιζόμενοι στα Kata θα κάνουν μόνο PINAN και θα 

μπορούν να επαναλαμβάνουν το ίδιο Kata σε κάθε γύρο. 

Οι αγωνιζόμενοι στα Kata έχουν ελεύθερη επιλογή και θα  

μπορούν να επαναλαμβάνουν το ίδιο Kata σε κάθε γύρο. 

Οι αγωνιζόμενοι στα Kata έχουν ελεύθερη επιλογή και θα  

μπορούν να επαναλαμβάνουν το ίδιο Kata σε κάθε γύρο. 

Μόνο Kumite. Επιτρέπεται 1 ομάδα ανά σύλλογο και κάθε 

ομάδα αποτελείται από 3 αθλητές του 2001 και 2002. 

 

 

 

Οι αθλητές / αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2001 μπορούν να 

επιλέξουν να αγωνιστούν σε μια ΜΟΝΟ κατηγορία ως εξής: 

Παίδων - Κορασίδων 2001 ΄Η  Εφήβων-Νεανίδων 14-15 ετών  



ΗΛΙΚΙΑ ΚΙΛΑ 

ΠΑΙΔΩΝ  2009  -20  -25  -30  +30 

ΠΑΙΔΩΝ  2008 -20  -25  -30  +30 

ΠΑΙΔΩΝ  2007 -20  -25  -30  +30 

ΠΑΙΔΩΝ  2006  -20  -25  -30  -35  +35 

ΠΑΙΔΩΝ  2005 -25  -30  -35  -40  +40 

ΠΑΙΔΩΝ  2004 -30  -35  -40  -45  +45 

ΠΑΙΔΩΝ  2003 -35  -40  -45  -50  +50 

ΠΑΙΔΩΝ  2002 -40  -45  -50  -55  +55  

ΠΑΙΔΩΝ  2001 -52  -57  -63  -70  +70  

ΕΦΗΒΩΝ  14 - 15  ετών (2000 – 2001) -52  -57  -63  -70  +70  

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 16 - 17  ετών (1998 – 1999) -55  -61  -68  -76  +76  

ΑΝΔΡΩΝ  +18 ετών -60  -67  -75  -84  +84 



ΗΛΙΚΙΑ ΚΙΛΑ 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2009  -20  -25  +25  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2008 -20  -25  +25  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2007 -20  -25  +25  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2006 -25  -30  +30  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2005 -30  -35  +35 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2004 -35  -40  +40 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2003 -37  -42  +42 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2002 -42  -47  +47  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2001 -47  -54  +54  

ΝΕΑΝΙΔΩΝ  14 - 15  ετών (2000 – 2001) -47  -54  +54  

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16 - 17  ετών (1998 – 1999) -48  -53  -59  +59  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  +18 ετών -50  -55  -61  -68  +68 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 9ο - 1ο  KYU ΜΑΥΡΕΣ 

Παίδων – Κορασίδων 
 
 

 

 
 

 
 

 

2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001 1.00΄ ΛΕΠΤΟ 1.00΄ ΛΕΠΤΟ 

Εφήβων – Νεανίδων 
 

 
 
 

 

 

2001-2000 (14 – 15 ετών) 1.30΄ ΛΕΠΤΟ 1.30΄ ΛΕΠΤΟ 

Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών  
 
 

 

 

 
 
 

1999-1998 (16 – 17 ετών) 1.30΄ ΛΕΠΤΟ 1.30΄ ΛΕΠΤΟ 

Ανδρών  –  Γυναικών  
 
 

 
 

 

 

18+ ετών 1.30΄ ΛΕΠΤΟ 1.30΄ ΛΕΠΤΟ 





 την υγεία του αθλητή /αθλήτριας (θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από ιατρό) 

την τεχνική καταλληλότητα του αθλητή/αθλήτριας  

 Η ταυτότητα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από:  

-Εκπαιδευτές με δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ τρίτης κατηγορίας (μέχρι τρείς συλλόγους).  

-Εκπαιδευτές με δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ δεύτερης κατηγορίας (μέχρι έξι συλλόγους).  

-Εκπαιδευτές με δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ πρώτης κατηγορίας (μέχρι δέκα συλλόγους).  

-Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ κάτοχοι δεύτερου DAN/ΕΛΟΚ τουλάχιστον (μέχρι τρεις συλλόγους).  

-Οι εξεταστές του σώματος εξεταστών της ΕΛΟΚ (μέχρι δέκα συλλόγους).  

-Οι εκπαιδευτές άνευ διπλώματος προπονητή της ΓΓΑ που έχουν τουλάχιστον τρίτου  

 DAN/ ΕΛΟΚ(για ένα σύλλογο). 

την ανανέωση της ταυτότητας - μέλους για το τρέχον έτος  

Η ανανέωση γίνεται στα γραφεία της ομοσπονδίας έως και την ημέρα δήλωσης συμμετοχής αυτών. 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από 

τον υπεύθυνο/εκπρόσωπο κάθε συλλόγου μέχρι και την Τρίτη 5/5/2015, ώρα 21:00 
Πέραν της προθεσμίας καμία δήλωση συμμετοχής ή διόρθωση δεν θα γίνεται δεκτή

Το παράβολο αγώνων - ζύγισης ορίζεται:  

20€ για KΑΤΑ ή 20€ για KUMITE ανά αθλητή και  

εάν αγωνιστεί στα 2 αγωνίσματα τότε ισχύει το αντίτιμο των 25€ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Αφορά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες των συλλόγων που δηλώθηκαν στην 

αγωνιστική πλατφόρμα της ΕΛΟΚ για να συμμετάσχουν, ανεξάρτητα του εάν για 

διαφόρους λόγους τελικά συμμετείχαν  

Το αντίτιμο του παράβολου ζύγισης - συμμετοχής θα αποδοθεί από τους υπευθύνους                

εκπροσώπους των συλλόγων αποκλειστικά την ημέρα των αγώνων 



ΠΡΟΣΟΧΗ!  

 

 
 

 

  Γάντια κόκκινα – μπλε  
  Ζώνη κόκκινη –  μπλε  
  Μασέλα (είναι υποχρεωτική χωρίς αυτήν ο αθλητής δεν θα αγωνίζεται)  
  Προστατευτικά ποδιών ότι χρώμα διαθέτουν  

 

 

 

   Ισχύουν όλοι οι Κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (WKF) 
   Ισχύει το σύστημα repechage για Κata και Kumite  
   Οι αθλητές πρέπει να φορούν λευκό karate-gi (χωρίς διακριτικά)                  
   Οι προπονητές πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα 

 



  


