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Προς  

Όλα τα Σωματεία 

Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

 
 Σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών που θα 

διεξαχθεί στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021, το πρόγραμμα 

διαμορφώθηκε ως εξής :  

 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2021 
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 Έως 54 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΥ
Ν

Α
ΙΚ

Ε
Σ
 Έως 46 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

54 – 58 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 46 – 49 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 

58 – 63 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 49 – 53 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 

63 – 68 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 53 – 57 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 

68 – 74 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 57 – 62 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

74 – 80 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 – 67 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

80 – 87 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ 67 – 73 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

+ 87 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ + 73 κιλά – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :  
❖ 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 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. 

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

στο TPSS με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά το Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο Ασφαλούς Λειτουργίας Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Τ. 
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%

CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%

A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-

_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-

_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%C

E%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf 

καθώς επίσης και τις τελευταίες διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο σύνολο της 

επικράτειας υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19, οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε εβδομάδα και ως στιγμής ισχύουν 

οι ακόλουθες : https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_06_11_2021.pdf 

  

 
ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 

https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_06_11_2021.pdf

