
Αθήνα, 28.10.2022 

Προς  

Όλα τα Σωματεία 

Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – 

Κορασίδων, που θα διεξαχθεί στην Χαλκίδα και συγκεκριμένα στο Αθλητικό 

Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2022, το 

πρόγραμμα έχει ως ακολούθως :    
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Έως 33 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 
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Έως 29 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 

33 – 37 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 29 – 33 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 

37 – 41 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 33 – 37 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 

41 – 45 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 37 – 41 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 

45 – 49 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 41 – 44 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 

49 – 53 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 44 – 47 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 

53 – 57 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 47 – 51 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 

57 – 61 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 51 – 55 κιλά – ΣΑΒΒΑΤΟ 

61 – 65 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 55 – 59 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 

+ 65 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ + 59 κιλά – ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

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 να 

ακολουθήσουν πιστά 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_athlitismos_lockdown_17_10_2022.pdf 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, 

αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος δηλωθεί στο TPSS με ιδιότητα 

από τον σύλλογο, θα πρέπει υποχρεωτικά σύμφωνα με τις 

προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, να είναι κάτοχοι της ΝΕΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛ.Ο.Τ. (να έχουν ολοκληρώσει όλα τα 

στάδια για την έκδοσή της) 

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitismos_lockdown_17_10_2022.pdf

