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               Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πανδημία COVID-19  
 Η ασφάλεια των αθλητών είναι υψίστης σημασίας για τον λόγο αυτό θα εφαρμοστούν τα 
ακόλουθα :  
 1 Η διοργάνωση θα λάβει χώρα μόνο εάν, 2 εβδομάδες πριν την έναρξη αυτής ο σωρευτικός 
αριθμός περιπτώσεων της χώρας ανά 100.000 κατοίκους να είναι κάτω των 20. Σε περίπτωση 
που ο σωρευτικός αριθμός της χώρας ανά 100.000 κατοίκους είναι κάτω των 30 πρέπει τοπικά να 
βρίσκεται κάτω των 20. (βλ European Centre for Disease Prevention and Control 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situationupdates). Σε διαφορετική περίπτωση η 
διοργάνωση θα ακυρωθεί από την EJU. 
 2) Δεν απονέμονται πόντοι στο σύστημα καταμέτρησης της IJF Cadets WRL. 

 



 CADET EUROPEAN  JUDO CUP  
Thessaloniki 2020 – Greece 

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας Οργανωτικής Επιτροπής 
Email : ecsalonica@gmail.com 
 
Θέματα Τουρνουά:                                                       Ηλιάδου Σαλώμη +30 698 411 8880 
  
Θέματα JUDOBASE:                                                                Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, 

                                                                            Κάσκας Αλέξανδρος +30 210 483 4031                                                                                                                                        
email: director@hjf.gr 

 

2. Παράμετροι για την μείωση των κινδύνων σχετιζόμενων 
με τον COVID-19 
EJU κανονισμοί 
• Όλοι οι συμμετέχοντες (αθλητές και συνοδοί) πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό μοριακό- 
βιολογικό τέστ SARS-CoV-2. Το τέστ πρέπει να είναι στην Αγγλική και να μην είναι 
παλαιότερο των 72 ωρών πριν την ημέρα έκδοσης διαπιστευτηρίων.   
• Όσοι βρίσκονται στους χώρους της διοργάνωσης υποχρεούνται να φορούν μάσκα. 
Εξαιρέσεις: σθλητές την ώρα του αγώνα στο τατάμι, στα προθερμαντήρια οπου είναι 
επιλογή των αθλητών. 
• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κρατούν 1.5 μέτρο απόσταση συνεχώς εκτός από τους 
αγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια του αγώνα και της προθέρμανσής τους. Στην 
προθέρμανση τα ζευγάρια πρέπει να έχουν απόσταση 1.5 μέτρο. 
 
Επιπρόσθετοι κανονισμοί από την ΕΟ Τζούντο 
Για λόγους ασφάλειας όσοι συμμετέχοντες δεν διαμένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
οφείλουν να διαμείνουν στο επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης. 
Οποιαδήποτε κόστη που σχετίζονται με περίπτωση θετικού τέστ στον COVID και πιθανή 
καραντίνα θα αναληφθούν από τους αντίστοιχους συμμετέχοντες (ομάδες).   
 
Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
Σε γενικές γραμμές όλοι οι συμμετέχοντες της διοργάνωσης καλούνται να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες του ΠΟΥ : 
 • Καθαρίζετε τακτικά και διεξοδικά τα χέρια σας 
• Διατηρείτε τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση από τους υπόλοιπους 
• Αποφύγετε να αγγίζεται τα μάτια τη μύτη και το στόμα σας  
• Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε είτε φτερνίζεστε.  
 • Μείνετε σπίτι και απομονωθείτε ακόμα και με την παραμικρή ένδειξη συμπτωμάτων όπως 
βήχα, πονοκέφαλο, ελαφρύ πυρετό έως ότου αναρρώσετε. 
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανώτερα οι συμμετέχοντες αποκλείονται της 
διοργάνωσης. Και υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις. 
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3. Τόπος Διεξαγωγής 
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Θεσσαλονίκη 

4. Ηλικίες 
Αθλητές ηλικίας 15, 16 και 17 ετών (γεν. 2003, 2004 και 2005) 

5. Πρόγραμμα αγώνων 
 
 
Προσοχή το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί με αντίστοιχη ανακοίνωση. 

Παρασκευή, 2 Οκτώβρη 2020 

10:00 – 
17:00 Διαπίστευση Συμμετεχόντων Grand Hotel Palace 

Προσοχή: Μετά τις 17:00 δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση ή προσθήκη νέων συμμετοχών.  

18:00 – 
18:30 Ανεπίσημη Ζύγιση Grand Hotel Palace 

18:30 – 
19:30 

Επίσημη Ζύγιση Νεανίδες: -40, -44, -48, -52 kg  
 
                        Έφηβοι: -50, -55, -60, -66 kg 
 

Grand Hotel Palace 

20:00 Κλήρωση  Grand Hotel Palace  

Σάββατο, 3 Οκτώβρη  2020         Νεανίδες: -40, -44, -48, -52 kg               Έφηβοι: -50, -55, -60, -66 kg 

09:00 Συνάντηση διαιτητών  
Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον 

Palais des Sports 10:00 Προκριματικοί/Ρεπεσάζ/Ημιτελικοί 

16:15 Τελικοί 

18:00-18:30 Ανεπίσημη ζύγιση  Grand Hotel Palace 

18:30-19:30 
Επίσημη Ζύγιση   Νεανιδες : -57, -63, -70, +70 kg 
                          Έφηβοι :   -73, -81, -90, +90 kg 

Grand Hotel Palace 

Κυριακή, 4 Οκτώβρη 2020         Νεανίδες: -57, -63, -70, +70 kg            Έφηβοι: -73, -81, -90, +90 kg  

10:00  Προκριματικοί/Ρεπεσάζ/Ημιτελικοί Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, 
Palais des Sports 

 Τελικοί 

 

6. Κατηγορίες & Διάρκεια 
Ν. Άνδρες:  -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg 
Ν. Γυναίκες:  -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 λεπτά  Golden Score: χωρίς όριο 
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7. Ποσό συμμετοχής 
Το ποσό των 10 € ανά αθλητή θα πρέπει να καταβληθεί την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της 
διαπίστευσης των συμμετεχόντων. Το ποσό αυτό καταβάλλεται προς την EJU. 

8. JUDOBASE Δήλωση 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα δηλώνονται μέσω της επίσημης βάσης δεδομένων JUDOBASE. Για τη 
δήλωση επικοινωνήστε άμεσα με τον κύριο Κάσκα Αλέξανδρο στο 2104834031 και μέσω email : 
director@hjf.gr 
Προθεσμία για δήλωση στο judobase, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.  
ΠΡΟΣΟΧΗ : Επικοινωνήστε με τον κύριο Κάσκα άμεσα για την έκδοση κάρτας IJF 
 
Μετά το πέρας της προθεσμίας οι τυχόν αλλαγές ή καινούριες συμμετοχές υπόκεινται στην 
καταβολή των παρακάτω προστίμων προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τζούντο. 
 

  
Χωρίς IJF Επίσημη κάρτα 

 

Καθυστερημένη Δήλωση 
Συμμετοχής με 

IJF Επίσημη Κάρτα 

Αντικατάσταση με 
IJF Επίσημη Κάρτα 

Αθλητές 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

             30 € 0 € 

Άλλοι συμμετέχοντες 
 

0 € 0 € 

9. Ζύγιση 
Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να ζυγίζονται γυμνοί. Οι Έφηβοι θα φορούν το εσώρουχό τους και οι 
Νεανίδες ένα εσώρουχο και μπλουζάκι. 
Για τη ζύγιση οι αθλητές θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους την κάρτα διαπίστευσης 
και την ταυτότητά ή το διαβατήριό τους. 
Ζύγιση 4 αθλητών που κληρώνονται το πρωί των αγώνων θα πραγματοποιείται λίγο πριν την 
έναρξη των αγώνων (εκτός από τις κατηγορίες +). Το βάρος των αθλητών δεν μπορεί να είναι 
πάνω από 5% βαρύτερο από το όριο τις κατηγορίας κιλών του. 

10. Διαιτησία 
 
Η δήλωση διαιτητών στο σύστημα Judobase πρέπει να γίνει πριν τις 18 Σεπτεμρβίου 2020. 

• Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να δίνουν χέρια πριν την έναρξη του αγώνα. 
• Κατά την αποχώρησή των αθλητών από το τατάμι πρέπει να φορούν ευπρεπώς το judogi 

τους και δεν επιτρέπεται να αφαιρέσουν μέρος αυτού είτε τη ζώνη τους εως ότου 
αποχωρίσουν του αγωνιστικού χώρου. 

Ειδικοί κανονισμοί διαιτησίας για Νεανίδες - Εφήβους 
• Τεχνικές kansetsu-waza επιτρέπονται. 
• Τεχνικές shime waza επιτρέπονται. Εάν αθλητής χάσει τις αισθήσεις του λόγω shime waza 

δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να αγωνίζεται στη διοργάνωση. 
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11. Διαμονή 
Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση και δεν διαμένουν στην Θεσσαλονίκη για λόγους 
ασφαλειας υποχρεουνταιzsz+ να καταλύσουν στο επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης.  
65 € μονόκλινο, ημιδιατροφή 
40 € δίκλινο, ημιδιατροφή 
30 € τρίκλινο, ημιδιατροφή 
 

12. Judogi Control 
Judoki 
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φορούν IJF Approved Judogi (επιτρέπεται μόνο η κόκκινη ετικέτα) και 
Judogi από όλους τους επίσημους προμηθευτές της IJF (βλ www.ijf.org Official Supplier List). 
Judogi Έλεγχος Θα πραγματοποιηθεί με Sokuteiki πριν από κάθε αγώνα. Το judogi πρέπει να έχει 
ετικέτα IJF Official Label “APPROVED JUDOGI”. Η ετικέτα ελέγχεται με μια οπτική λάμπα. Όλα τα 
μέρη του Judogi πρέπει να φέρουν την επίσημη ετικέτα IJF (άνω, κάτω μέρος και ζώνη).  
 
Backnumber  
Κάθε αθλητής που παίρνει μέρος σε διοργανώσεις της EJU είναι υποχρεωμένος να έχει ραμμένο 
στο πίσω μέρος του Judogi του το επίσημο backnumber (EJU είτε IJF) στο οποίο αναγράφεται το 
επίθετό του και τα αρχικά της επίσημης αναγγελίας της χώρας και της Ολυμπιακής της Επιτροπής. 
Το backnumber μπορεί να παραγγελθεί από τους ιστότοπους www.mybacknumber.com  είτε 
www.officialbacknumber.com  (Προσοχή: Η παραγωγή και παράδοση ίσως χρειαστούν χρόνο 4 
εβδομάδων προμηθευτείτε σε έγκαιρο χρόνο). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
κανονισμούς για χορηγούς και έλεγχο judogi παρακαλούμε ανατρέξτε στο 
http://www.eju.net/statutes.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Στην περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν σέβεται τους κανόνες ελέγχου του Judogi δεν 
επιτρέπεται να περάσει τον έλεγχο και ο προπονητής του θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για το 
υπόλοιπο της ημέρας.  

• Ο διοργανωτής δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει Judogi για όσους δεν περάσουν τον 
έλεγχο ο αθλητής φέρει αυτή την ευθύνη καθώς και την ευθύνη της ανεύρεσης κατάλληλου  

 
 
Judogi σε περίπτωση μη έγκρισης του Judogi από την επιτροπή ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο 
αθλητής δεν θα συνοδέυεται από προπονητή και θα αγωνιστεί χωρίς backnumber. 

 • Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής επανειλημμένα δεν σέβεται τους κανόνες του 
ελέγχου ο προπονητής του θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για το υπόλοιπο της ημέρας 

 
 

13. Εθελοντισμός 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή για όσους εθελοντές προτίθενται να συμμετέχουν στην 
συγκεκριμενη διοργάνωση στο mail επικοινωνίας. Οι εθελοντές θα λάβουν μπλουζάκι της 
διοργάνωσης, βεβαίωση συμμετοχής καθως και lunch packet. 
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