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Αθήνα, 09.04.2019 

 

4ο Κύπελλο Ακρόπολης Τεχνικό Πρωτάθλημα 

Πούμσε Στα Άνω Λιόσια 12 – 14 Απριλίου 2019 

Πρόγραμμα Αγώνων 
 

Α/Α Ημέρα Κατηγορίες Ώρα έναρξης 

αγώνων 

1 Σάββατο 

13.4.2019 

Εφήβων 15 -17 ετών 

Νεανίδων 15 -17 ετών 

Ανδρών 18 -30 ετών 

Γυναικών 18 – 30 ετών 

Ανδρών 31 – 40 ετών 

Γυναικών 31 – 40 ετών 

Ανδρών 41 – 50 ετών 

Γυναικών 41 – 50 ετών 

Ζευγάρι 15 – 17 ετών 

Ζευγάρι 18 – 30 ετών 

Ομαδικό Νεανίδων 15 -17 ετών 

Ομαδικό Γυναικών 18 -30 ετών 

09:00 π.μ. 

 

 

 

2 Κυριακή 

14.4.2019 

Παίδων 11 ετών 

Κορασίδων 11 ετών 

Παίδων 12 -14 ετών 

Κορασίδων 12 – 14 ετών 

Ζευγάρι 12 – 14 ετών 

Ομαδικό Κορασίδων 11 ετών 

Ομαδικό Κορασίδων 12 – 14 ετών 

09:00 π.μ. 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :  

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 1 αγωνιστικό τεραίν και τις 2 ημέρες 

του Κυπέλλου.  

 

 Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το 

βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., να 

έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα 
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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 Παγκόσμιας Κάρτας 

Global Athletic License – G.A.L. ή Global Official License – G.O.L. 

 

 Δεν επιτρέπεται σε εν ενεργεία αθλητές – αθλήτριες να 

κάθονται ως κόουτς στους αγώνες καθώς και να 

εξουσιοδοτούνται ως αντιπρόσωποι συλλόγων. 

 

 
 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 


