
 

 
Σελ. 1 

 
  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 
 

A.I.B.A. ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 
 
 
 

 

 
 

Σερληθνί θαλόλεο θαη θαλόλεο αγώλα 
 
 

 
 
 
 

Δλεξγνί από 30 Ηαλνπαξίνπ 2010



  
Σελ. 2 

 
  

                                           ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 
 

  ΟΡΗΜΟΗ ……................................................................................................................................................ 3 
 
ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ …………………................................................................................ 4 
ΚΑΝΟΝΑ 1. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ................................................................................................. 4 

ΚΑΝΟΝΑ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ..................................................................... 5 

ΚΑΝΟΝΑ 3. ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΓΗΑ ΑΓΩΝΗΜΑΣΑ …………. ............................................................. 7 

ΚΑΝΟΝΑ 4. ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ …….......................................................................................................... 7 

ΚΑΝΟΝΑ 5. ΕΤΓΗΖ …................................................................................................................................. 8 

ΚΑΝΟΝΑ 6. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΕΤΓΗΖ … ....................................................... 9 

ΚΑΝΟΝΑ 7. ΔΠΗΖΜΖ ΚΛΖΡΩΖ……………………………………………………………………….…….…..9 

ΚΑΝΟΝΑ 8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ……................................................................................ 10 

ΚΑΝΟΝΑ 9. ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ .......................................................................................................................10 

ΚΑΝΟΝΑ 10. ΤΣΖΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΗΒΑ ......................................................................................12 

ΚΑΝΟΝΑ 11. ΠΟΝΣΟΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ......................................................................................................13 

ΚΑΝΟΝΑ 12. ΦΑΟΤΛ...................................................................................................................................13 

ΚΑΝΟΝΑ 13. ΠΤΓΜΑΥΟ ΚΑΣΩ .................................................................................................................14 

ΚΑΝΟΝΑ 14. ΔΓΚΡΗΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΒΑ ........................................................................... 16 

ΚΑΝΟΝΑ 15. ΥΩΡΟ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ .........................................................................................................16 

ΚΑΝΟΝΑ 16. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΑΝΣΗ-ΝΣΟΠΗΝΓΚ ΑΗΒΑ..................................................................................... 16 
 

ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ…………………………………..………………………………..……17  
ΚΑΝΟΝΑ 1. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ (ΣΔ)............................................................................................... 17 
ΚΑΝΟΝΑ 2. ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ……………………………………………………...17 

ΚΑΝΟΝΑ 3. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ (ΓΑ).......................................................................................... 18 

ΚΑΝΟΝΑ 4. ΓΗΔΘΝΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ (ΓΣ) …………...................................................................... 18 

ΚΑΝΟΝΑ 5. ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ ....................................................................................... 19 

ΚΑΝΟΝΑ 6. ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΔ & ΚΡΗΣΔ ….................................................................................... 20 

ΚΑΝΟΝΑ 7. ΓΗΑΗΣΖΣΔ …............................................................................................................................. 21 

ΚΑΝΟΝΑ 8. ΚΡΗΣΔ …................................................................................................................................... 23 

ΚΑΝΟΝΑ 9. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΔΘΝΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ & ΚΡΗΣΩΝ … ................................................................... 23 

ΚΑΝΟΝΑ 10. ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ……………………..………………………………………………………….……...23 

ΚΑΝΟΝΑ 11. ΒΟΖΘΟΗ ……............................................................................................................................ 24 

ΚΑΝΟΝΑ 12. ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ............................................................................................ .... 24 

ΚΑΝΟΝΑ 13. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟΤ .................................................................................... .... 26 

ΚΑΝΟΝΑ 14. ΔΠΗΖΜΟ ΔΚΦΩΝΖΣΖ …………..................................................................................... ....27 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ ......................................................................................... 28 
ΚΑΝΟΝΑ 1. ΣΟ ΡΗΝΓΚ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ........................................................................................................ 28 

ΚΑΝΟΝΑ 2. ΓΑΝΣΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ................................................................................................................. 28 

ΚΑΝΟΝΑ 3. ΚΑΚΔ …….............................................................................................................................. 28 

ΚΑΝΟΝΑ 4. ΔΠΗΓΔΜΟΗ ............................................................................................................................... 29 

ΚΑΝΟΝΑ 5. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΓΟΝΣΗΩΝ .................................................................................................... 29 

ΚΑΝΟΝΑ 6. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΑΟΤΑΡ ................................................................................................. 29 

ΚΑΝΟΝΑ 7. ΣΟΛΖ ΑΓΩΝΑ ……………........................................................................................................ 30 

ΚΑΝΟΝΑ 8. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΗΒΑ ...........................................................30 
 
Παξάξηεκα Α   Καζήθνληα Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ & Γηεπζπληή Αγώλσλ………........................................... 31 
Παξάξηεκα Β   ΑΗΒΑ Κσδηθόο Δπηθνηλσλίαο…............................................................................................... 33 
Παξάξηεκα Γ   Οξνη γηα ιήςε έγθξηζεο δηνξγαλώζεσλ………...……………………………………………………………........…34  
Παξάξηεκα Γ   Οξνη παγθόζκηαο Καηάηαμεο……………………………………………………………………....36 

Παξάξηεκα Δ    Γηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ ηεο Κιήξσζεο……………………………………………………….…..37 

Παξάξηεκα Σ  Οδεγίεο γηα ζηνιή ππγκάρσλ………………………………………………………………… .…...43 

Παξάξηεκα Ε   ΑΗΒΑ  Γηαηηεηέο θαη Κξηηέο ύζηεκα Γηαρείξηζεο…………………………………………………..46 

Παξάξηεκα Ζ   Οδεγίεο θαη εμεγήζεηο γηα ξηλγθ αγώλσλ………………………………………………………...…54 

Παξάξηεκα Θ   Γήπεδν………………………………………………………………………………………………....57 

Παξάξηεκα Η     Γάληηα θαη Κάζθεο νδεγίεο θαη εμεγήζεηο………………………………………………………...…59 

Παξάξηεκα Κ   Οξνινγία γηα Καηεγνξίεο Βάξνπο θαη Οξηα Βάξνπο……………………………………………....62 

 
 

 
 
 
 
 

 



  
Σελ. 3 

 
  

 

 

 

ΟΡΗΜΟΗ 
 

 
 
 «ΑΗΒΑ» ζεκαίλεη ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Ππγκαρίαο. 
 
«ΑΗΒΑ  ειεγρόκελεο δηνξγαλώζεηο» είλαη νη εγθεθξηκκέλνη αγώλεο ππγκαρίαο από ηελ ΑΗΒΑ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γ. 
 
«Δγθεθξηκέλνη από ηελ ΑΗΒΑ» είλαη νη αγώλεο ππγκαρίαο πνπ εγθξίλνληαη θαη / ή ζηεξίδνληαη από ηελ AIBA. Ζ AIBA 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ινγόηππνύ ηεο θαη παξέρεη ζηειέρε ηεο γηα ηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ εθδειώζεσλ. 

 
«πλνκνζπνλδία» είλαη κηα νκάδα Δζληθώλ Οκνζπνλδηώλ πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηελ ΑΗΒΑ θαη αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα ήπεηξν.  
 

 
«Ζκεξήζηα δύγηζε» ζεκαίλεη πσο θάζε ππγκάρνο πνπ ζπκκεηέρεη πξέπεη λα δπγίδεηαη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα 
αζιεζεί, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη ην βάξνο ηνπ εθείλε ηελ εκέξα δελ ππεξβαίλεη ην κέγηζην ηεο θαηεγνξίαο βαξώλ 
ηνπ αληίζηνηρνπ αζιεηή.  
 
«Απνζηνιή» ζεκαίλεη ηα κέιε νκάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππγκάρσλ, πξνπνλεηώλ, ηαηξώλ νκάδσλ θαη 
καλαηδεξ νκάδσλ ζε ππγκαρηθέο δηνξγαλώλζεηο. 
 
«Δπηηξνπή Κιήξσζεο» είλαη έλα γθξνππ ηνπιάρηζηνλ 2 αηόκσλ πνπ ζα θιεξώζνπλ ηνπο Γ/Κ ζε θάζε αγώλα ζε θάζε 
ΑΗΒΑ  δηνξγάλσζε. 

 
«Γηπιό Μαηο» είλαη έλα αγώληζκα πνπ πεξηέρεη Ππγκάρνπο κόλν από δύν ρώξεο. 
 
«Γεπεδν» ζεκαίλεη ηνλ ρώξν πνπ ζα δηεμάγνληαη νη αγώλεο θαη πνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 κέηξα έμσ από ηελ 
πιαηθόξκα ηνπ ξηλγθ. 
 
«Γάληηα»  ζεκαίλεη έλα θνκκάην πθάζκαηνο πνπ θνξάο ζηα ρέξηα ζνπ ώζηε λα πξνθπιάζεζαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αλακέηξεζεο. 
 
 «ΓΣ» ζεκαίλεη Γηεζλέο Σερληθό ηέιερνο πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηελ ΑΗΒΑ, εθηόο Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ.  
 
« Κξηηήο» ζεκαίλεη θάπνηνο πνπ αμηνινγεί θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα βαζηδόκελνο ζηελ απόδνζε ηνπ ππγκάρνπ 
ζην ξηλγθ ζεβόκελνο ηνπο Σερληθνύ όξνπο ηεο ΑΗΒΑ. 

 
«Δζληθή Οκνζπνλδία» είλαη θάζε νκνζπνλδία ή ζύλδεζκνο ππγκαρίαο πνπ είλαη κέινο ηεο ΑΗΒΑ κε 

απόθαζε ηνπ πλεδξίνπ, άξα γίλεηαη κέινο ηεο ΑΗΒΑ.  
 
«Δπίζεκε Κιήξωζε» είλαη ε ηειεηή θιεξσζεο ησλ ππγκάρσλ γηα λα απνθαζηζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ αγώλσλ 
ζε θάζε θαηεγνξία βάξνπο. 

 
«πκκεηέρωλ Ππγκάρνο» είλαη θάζε ππγκάρνο κε άδεηα από Δζληθή Οκνζπνλδία πνπ είλαη κέινο ηεο ΑΗΒΑ. 
 
«Γηαηηεηήο» είλαη θάπνηνο πνπ βεβαηώλεη όηη αθνινπζνύληαη νη Σερληθνί όξνη ησλ αγώλσλ ηεο ΑΗΒΑ από ηνπο 
ππγκάρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλακεηξήζεσλ. 

 
«ηειέρε Οκάδαο» είλαη νη Γηεπζπληέο, Πξνπνλεηέο θαη Γηαηξνί κηαο νκάδαο πνπ δειώλεηαη από Δζληθή 

Οκνζπνλδία αλαθνξηθά κε Δγθεθξηκέλεο Δθδειώζεηο ηεο ΑΗΒΑ θαη Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.  

 
«Tερληθόο Δθπξόζωπνο» είλαη εθπξόζσπνο ηεο ΑΗΒΑ ππεύζπλνο γηα ηελ ηερληθή επίβιεςε θαη 

ζπκκόξθσζε θαηά ηε δηάξθεηα Δγθεθξηκέλσλ Δθδειώζεσλ ηεο ΑΗΒΑ θαη Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. 
 

ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ 
Απηνί νη Σερληθνί θαλόλεο γηα Γηαρείξηζε αγώλσλ ηεο ΑΗΒΑ  είλαη νη κνλαδηθνί πνπ παγθνζκίσο ηα κέιε ηεο ΑΗΒΑ 
θαη νηθνγέλεηαο πξέπεη λα αθνινπζνύλ θαη λα ζέβνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε θαη δξαζηεξηόηεηα ζε όια 
ηα επίπεδα. 
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ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΚΑΝΟΝΑ 1. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ  
 
1.1. Σαμηλόκεζε Ζιηθίαο 

 
1.1.1. Άληξεο θαη Γπλαίθεο ππγκάρνη κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 19 - 34 θαηαηάζζνληαη σο Διίη ππγκάρνη. 

 
 

1.1.2. Αγόξηα θαη Κνξίηζηα ππγκάρνη κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 17 θαη 18 θαηαηάζζνληαη ζηελ Νεαληθή 
θαηεγνξία. 
1.1.2.1.  Ππγκάρνη ζηελ θαηεγνξία ησλ Νέσλ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηνξγαλώζεηο 

Αλδξώλ  κε όξνπο πνπ ηζρύνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλδξώλ 
 

1.1.3. Αγόξηα θαη Κνξίηζηα ππγκάρνη κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 15 θαη 16 θαηαηάζζνληαη ζηελ Παηδηθή 
θαηεγνξία. 

 

1.1.4. Ζ ειηθία ελόο ππγκάρνπ θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην έηνο γέλλεζήο ηνπ. 
 

1.1.5. Όια ηα αγσλίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε καζεηέο θαη άιινπο ππγκάρνπο κηθξόηεξσλ 

ειηθηαθώλ νκάδσλ δηαρεηξίδνληαη κόλν ζε εζληθά θαη επεηξσηηθά επίπεδα. Ζ ειηθία 

απηώλ ησλ ππγκάρσλ δελ ζα είλαη πάλσ από 14 εηώλ. Σν ειηθηαθό εύξνο ησλ 

ππγκάρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα αγσλίζκαηα δελ ζα είλαη κεγαιύηεξν από 2 

έηε. 
 

1.2. Καηεγνξίεο βαξώλ 

 
1.2.1. Γηα Διίη Αληξηθή θαη Νεαληθή θαηεγνξία ππγκάρσλ  

 

1.2.1.1.      11 θαηεγνξίεο βαξώλ σο εμήο:  

48 θηιά, 51 θηιά, 54 θηιά, 57 θηιά, 60 θηιά, 64 θηιά, 69 θηιά, 75 θηιά, 81 θηιά, 91 θηιά, 91+ θηιά. 

 

1.2.1.2.   Ηζρύνπλ από 1 επηεκβξίνπ 2010 : 10 θαηεγνξίεο βάξνπο ωο εμήο: 

46 - 49 θηιά, 52 θηιά, 56 θηιά, 60 θηιά, 64 θηιά, 69 θηιά, 75 θηιά, 81 θηιά, 91 θηιά , 91+θηιά. 
 

1.2.2.   Γηα Διίη Γπλαηθεία θαη Νεαληθή θαηεγνξία θνξηηζηώλ: 

 

1.2.1.1.  11 θαηεγνξίεο βαξώλ σο εμήο:  

46 θηιά, 48 θηιά, 51 θηιά, 54 θηιά, 57 θηιά, 60 θηιά, 64 θηιά, 69 θηιά, 75 θηιά, 81 θηιά, 81+ θηιά  

 

1.2.2.2.   Ηζρύνπλ από 1 επηεκβξίνπ 2010 : 10 θαηεγνξίεο βάξνπο ωο εμήο: 

45 - 48 θηιά, 51 θηιά, 54 θηιά, 57 θηιά, 60 θηιά, 64 θηιά, 69 θηιά, 75 θηιά, 81 θηιά, 81+ θηιά 

 

1.2.2.3.   Γηα Διίη Γπλαηθεία 3 θαηεγνξίεο βάξνπο γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο σο εμήο: 

48 θηιά κέρξη 51 θηιά, 57 θηιά κέρξη 60 θηιά , 69 θηιά κέρξη 75 θηιά. 
 

1.2.3.   Γηα Παηδηθή θαηεγνξία θνξηηζηώλ θαη αγνξηώλ ππγκάρσλ  

                                              

 1.2.3.1.   13 θαηεγνξίεο βαξώλ σο εμήο:   

 

46 θηιά, 48 θηιά, 50 θηιά, 52 θηιά, 54 θηιά, 57 θηιά, 60 θηιά, 63 θηιά, 66 θηιά, 70 θηιά, 75 θηιά, 
80 θηιά θαη 80+ θηιά. 
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ΚΑΝΟΝΑ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ 

 
2.1. Δζληθόηεηα 

2.1.1. Κάζε ππγκάρνο πνπ ζπκκεηέρεη ζε Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζα πξέπεη λα είλαη 
πνιίηεο ηεο ρώξαο ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Μέινπο ηεο ΑΗΒΑ πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηά ηα 
αγσλίζκαηα. 

 

2.1.2. Γηα όιεο ηηο δηακάρεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα Παγθόζκησλ 

Πξσηαζιεκάησλ, Παγθόζκησλ Κππέιισλ θαη άιισλ Δγθεθξηκέλσλ Αγσληζκάησλ ηεο 

ΑΗΒΑ δηεζλνύο επηπέδνπ, ε ηειηθή απόθαζε θαζνξηζκνύ ηεο εζληθόηεηαο έγθεηηαη ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ.  

 

2.1.3. Γηα όιεο ηηο δηελέμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα Ζπεηξσηηθώλ 

Πξσηαζιεκάησλ θαη άιισλ Δγθεθξηκέλσλ Αγσληζκάησλ ηεο ΑΗΒΑ επεηξσηηθνύ 

επηπέδνπ, ε ηειηθή απόθαζε θαζνξηζκνύ ηεο εζληθόηεηαο έγθεηηαη ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηεο Ζπεηξσηηθήο πλνκνζπνλδίαο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΑΗΒΑ. 
 

2.1.4. Αλ έλαο ππγκάρνο επηζπκεί λα αιιάμεη εζληθόηεηα, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

νπνηαδήπνηε Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ σο ζπκκεηέρσλ ηεο αιιαγκέλεο 

Δζληθήο Οκνζπνλδίαο κεηά από 3 (ηξία) έηε από ηελ αιιαγή εζληθόηεηαο. 
 

2.1.5. Αλ έλαο ππγκάρνο, αθνύ έρεη εθπξνζσπήζεη κία Δζληθή Οκνζπνλδία ζε νπνηνδήπνηε 
 

Δγθεθξηκέλν Αγώληζκα ηεο ΑΗΒΑ, θαη είλαη επίζεο πνιίηεο δύν ή πεξηζζνηέξσλ ρσξώλ 

ηαπηόρξνλα, ζα επηιέγεη κόλν κία εζληθή εθπξνζώπεζε γηα λα εηζέιζεη ζηα 

Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, αθνύ ν ππγκάρνο 

επηιέμεη κία Δζληθή Οκνζπνλδία δελ ζα εηζέιζεη ζε νπνηνδήπνηε Δγθεθξηκέλν 

Αγώληζκα ηεο ΑΗΒΑ κε αιιαγκέλε νκάδα Δζληθήο Οκνζπνλδίαο / πλδέζκνπ γηα 3 

(ηξία) έηε. 

2.1.6. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πεξηόδνπ 3 (ηξηώλ) εηώλ, ε ΑΗΒΑ ζα αλαπηύμεη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ όισλ ησλ ππγκάρσλ γηα παξαθνινύζεζε ησλ αξρείσλ αγσληζκάησλ. 

Κάζε Γηνξγαλώηξηα Οκνζπνλδία θαη Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

απνζηείιεη ηηο ηειηθέο ζπκκεηνρέο ζηελ ΑΗΒΑ γηα λα ιάβεη επηβεβαίσζε ηεο 

εζληθόηεηαο θαη ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε ππγκάρνπ πξηλ ην αγώληζκα. 

Ωζηόζν, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ, ε εζληθόηεηα ζα ειέγρεηαη κέζσ 

ηνπ δηαβαηεξίνπ, ην δειηίν θαηαγξαθήο ζπκκεηνρώλ ηνπ ππγκάρνπ θαη ηπρόλ 

πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα Δγθεθξηκέλσλ Αγσληζκάησλ ηεο ΑΗΒΑ. 

2.1.7. Πξηλ ην αγώληζκα, ην γξαθείν ηεο Έδξαο ηεο ΑΗΒΑ ζα επηβεβαηώζεη ηελ εζληθόηεηα θαη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ππγκάρνπ. Ωζηόζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο, θάζε 
δηέλεμε ζα επηιύεηαη από ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν θαη ζα επηθπξώλεηαη από ηελ ζρεηηθή 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.. 

 

2.2. Μία πκκεηνρή αλά Καηεγνξία Βαξώλ  
 

2.2.1. Γηα όια ηα αγσλίζκαηα ππό ηνλ έιεγρν ηεο ΑΗΒΑ όπσο είλαη ηα Παγθόζκηα 

Πξσηαζιήκαηα, ην Παγθόζκην Κύπειιν, ηα Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα θαη ηα Οιπκπηαθά 

Πξνθξηκαηηθά Σνπξλνπά, κόλν έλαο ππγκάρνο αλά θαηεγνξία βαξώλ αλά ρώξα ζα 

επηηξέπεηαη λα αγσληζηεί. 

2.2.2.   Γηα όιεο ηηο άιιεο εθδειώζεηο, ε Γηνξγαλώηξηα Οκνζπνλδία θαη / ή ε Οξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ππγκάρνπο αλά θαηεγνξία 

βαξώλ αλά ρώξα. 
 

2.3. Ηαηξηθά Εεηήκαηα Πξόθξηζεο Ππγκάρσλ 
2.3.1. Ηαηξηθή Πηζηνπνίεζε  

 
2.3.1.1. Αγσληδόκελνο δελ ζα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηεζλέο αγώληζκα εθηόο αλ ν ελ ιόγσ 
ππγκάρνο δηαζέηεη Γηεζλέο Γειηίν Καηαγξαθήο πκκεηνρώλ ζε Αγώλεο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 
πηζηνπνηείηαη σο θαηάιιεινο λα ππγκαρεί από πηζηνπνηεκέλν Γηαηξό πνπ εγθξίλεηαη από ην 
πξνεδξεύνλ κέινο ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ. Σν Γηεζλέο Γειηίν Καηαγξαθήο 
πκκεηνρώλ ζε Αγώλεο ηζρύεη εάλ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ελεκεξσκέλν θαη ε εηήζηα 
ηαηξηθή εμέηαζε δελ είλαη παιαηόηεξε ηνπ ελόο έηνπο. 
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2.3.1.2. ε θάζε κέξα πνπ ζα απαηηείηαη λα ππγκαρεί ν ππγκάρνο, ν αγσληδόκελνο ζα 
πηζηνπνηείηαη σο θαηάιιεινο γηα ζπκκεηνρή από πηζηνπνηεκέλν Γηαηξό πνπ ζα εγθξίλεηαη από ηελ 
Δζληθή Οκνζπνλδία / ύλδεζκν ζηελ δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρώξα ην αγώληζκα ή θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, Παγθόζκησλ Πξσηαζιεκάησλ, Παγθόζκηνπ Κππέιινπ θαη 
Challenge Matches ηεο ΑΗΒΑ, από ηελ Ηαηξηθή Δπηηξνπή ΑΗΒΑ. 

 

2.3.2.   Ππγκάρνο κε επηηξεπόκελε αλαπεξία 
 

            2.3.2.1.   πκβνπιεπηείηε ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηεκέλν Ηαηξηθό Δγρεηξίδην γηα    επηηξεπόκελεο 

αλαπεξίεο 

 
2.3.3.   Απαγνξεπκέλνη Όξνη – Οη ππγκάρνη κε ηνπο παξαθάησ απαγνξεπκέλνπο όξνπο  

δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηνδήπνηε Δγθεθξηκέλν Αγώληζκα ηεο ΑΗΒΑ 

 

2.3.3.1. Αλ νη ππγκάρνη θνξνύλ επίδεζκν ζε θόςηκν, εθδνξά πιεγήο, ακπρή ή νίδεκα 

ζην θξαλίν ή ην πξόζσπν, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε κύηε θαη ηα απηηά. Γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππγκάρνο κε εθδνξά ή ακπρή, δελ επηηξέπεηαη άιινο 

επίδεζκνο εθηόο ηνπ Collodion ή Steri-Strip. Ζ απόθαζε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη από ηνλ Γηαηξό πνπ εμεηάδεη ηνλ ππγκάρν ζηελ εκέξα πνπ 

αγσλίδεηαη ν ηειεπηαίνο. 

2.3.3.2.   Οη ππγκάρνη ζα μπξίδνληαη πξηλ ηελ ηαηξηθή εμέηαζε θαη πξηλ ην δύγηζκα. Γελ                                                    

επηηξέπνληαη κνύζηα θαη κνπζηάθηα. Καλέλαο ηύπνο ηξππήκαηνο ζην ζώκα θαη   

αμεζνπάξ ζώκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα αγώλα.  

2.3.3.3.    ε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ, έγθπεο ππγκάρνη δελ επηηξέπεηαη λα       

ζπκκεηέρνπλ θαη πξέπεη λα ππνγξάθνπλ κία δήισζε κε εγθπκνζύλεο θαη ή λα 

παξνπζηάδνπλ έλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πξηλ από ηελ ηαηξηθή εμέηαζε. 

 

      2.3.4.  Ηαηξηθή Πηζηνπνίεζε κεηά από Πεξηόδνπο Δπηηήξεζεο – Πξηλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ αζιήκαηνο 

κεηά από πεξηόδνπο αλάπαπζεο πνπ ζπζηήλνληαη ζηνπο 3 Καλόλεο 2.3.6.1, 2.3.6.2, 2.3.6.3, 

νη ππγκάρνη ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνύληαη από ηνλ γηαηξό ηνπο ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

αγσληζηηθά αζιήκαηα ππγκαρίαο. 
 

2.3.5.   Παύζε Αγσλίζκαηνο από Γηαηηεηή  - Υηύπεκα ζην θεθάιη  (RSCH)  -  Ο Γηαηηεηήο ζα   

αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο Κξηηέο λα επηζεκάλνπλ ζηελ θάξηα 

βαζκνινγίαο ην «RSCH» όηαλ ν Γηαηηεηήο ζηακαηά ην αγώληζκα ιόγσ ππγκάρνπ πνπ δελ 

κπνξεί λα ζπλερίζεη εμαηηίαο ρηππεκάησλ ζην θεθάιη. Σν «RSCH» είλαη όξνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ έλαο ππγκάρνο ζώδεηαη από λνθ-άνπη αθνύ έρεη δερζεί ζνβαξά 

ρηππήκαηα ζην θεθάιη, θαη έρεη θαηαζηεί αλππεξάζπηζηνο θαη αλίθαλνο λα ζπλερίζεη. (Ο όξνο 

RSCH δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν ππγκάρνο έρεη απιώο μεπεξαζηεί από ηνλ 

αληίπαιό ηνπ θαη ιακβάλεη πνιιά ρηππήκαηα βαζκνιόγεζεο ρσξίο βαζκνιόγεζε). 
 

       2.3.6.   Πξνζηαηεπηηθά κέηξα πγηεηλήο 
2.3.6.1. Έλα λνθ-άνπη ή RSCH – Ππγκάρνο πνπ έρεη ππνζηεί λνθ-άνπη ιόγσ ρηππεκάησλ 

ζην θεθάιη θαηά ηε δηάξθεηα αγσλίζκαηνο ή όπνπ ν Γηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην 

αγώληζκα επεηδή ν ππγκάρνο έρεη δερηεί ηζρπξά ρηππήκαηα ζην θεθάιη, θαη έρεη 

θαηαζηεί αλππεξάζπηζηνο ή αλίθαλνο λα ζπλερίζεη, δελ ζα επηηξέπεηαη λα ιάβεη 

κέξνο ζε αγσληζηηθή ππγκαρία ή πξνπνλεηηθνύο αγώλεο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

90 εκέξεο αθνύ έρεη παξνπζηάζεη ην RSCH απνηέιεζκα. 

2.3.6.2.   Γύν λνθ-άνπη ή RSCH – Ππγκάρνο πνπ έρεη ππνζηεί λνθ-άνπη σο απνηέιεζκα  
ρηππεκάησλ ζην θεθάιη θαηά ηε δηάξθεηα αγσλίζκαηνο ή όπνπ ν Γηαηηεηήο ζηακάηεζε ην 
αγώληζκα επεηδή ν ππγκάρνο δέρηεθε ηζρπξά ρηππήκαηα ζην θεθάιη, έρνληαο θαηαζηεί 
αλππεξάζπηζηνο ή αλίθαλνο λα ζπλερίζεη, δύν θνξέο ζε πεξίνδν 90 εκεξώλ, δελ ζα 
επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε αγσληζηηθή ππγκαρία ή πξνπνλεηηθνύο αγώλεο θαηά ηε 
δηάξθεηα πεξηόδνπ 90 εκεξώλ από ην δεύηεξν λνθ-άνπη ή RSCH. 

2.3.6.3.   Σξία λνθ-άνπη ή RSCH – Ππγκάρνο πνπ έρεη ππνζηεί λνθ-άνπη σο απνηέιεζκα  
ρηππεκάησλ ζην θεθάιη θαηά ηε δηάξθεηα αγσλίζκαηνο ή όπνπ ν Γηαηηεηήο ζηακάηεζε ην 
αγώληζκα επεηδή ν ππγκάρνο δέρζεθε ηζρπξά ρηππήκαηα ζην θεθάιη, έρνληαο θαηαζηεί 
αλππεξάζπηζηνο ή αλίθαλνο λα ζπλερίζεη, ηξεηο θνξέο ζε πεξίνδν 12 κελώλ, δελ ζα 
επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε αγσληζηηθή ππγκαρία ή πξνπνλεηηθνύο αγώλεο γηα πεξίνδν 
360 εκεξώλ  από ην ηξίην λνθ-άνπη ή RSCH. 
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2.3.6.4.   Κάζε λνθ-άνπη πνπ έρεη ππνζηεί ππγκάρνο ιόγσ ρηππεκάησλ ζην θεθάιη θαη θάζε 

RSCH ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Γηεζλέο Γειηίν Καηαγξαθήο πκκεηνρώλ ζε 

Αγσλίζκαηα ηνπ ππγκάρνπ. 

2.3.6.5.   Όια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πξέπεη επίζεο λα ηζρύνπλ αλ ην λνθ-άνπη ζπκβαίλεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο.Ο πξνπνλεηήο είλαη ππεύζπλνο λα αλαθέξεηαη ζηελ 

Δζληθή Οκνζπνλδία.                     

 

             2.3.6.6.   Αλ έλαο ππγκάρνο ρηππεζεί ζην θεθάιη κεηά από «παύζε» ή «ζηνπ» θαη  

ράζεη ζην «κέηξεκα», ε λίθε κε «απνθιεηζκό» δελ επηηξέπεη ζηνλ ππγκάρν λα 

ζπλερίζεη ζηε δηνξγάλσζε. 

2.3.6.7.  Οη ηξαπκαηηζκέλνη  Ππγκάρνη ελδέρεηαη λα έρνπλ πεξηνξηζκνύο θαηά ηε  δηαθξηηηθή     επρέξεηα 
ησλ Ηαηξηθώλ Κξηηώλ ηεο ΑΗΒΑ. 

2.3.6.8.  Ππγκάρνη πνπ επηζηξέθνπλ από RSCH – Knock-out  πξέπεη λα έρνπλ άδεηα                        

εγγξάθσο από ην γηαηξό ηνπο θαη λα εκεκεξώλνπλ ηα γξαθεία ηεο ΑΗΒΑ πξηλ 

επηζηξέςνπλ ζηελ ππγκαρία. 
 

2.4. WSB  ππγκάρνη ζε ΑΗΒΑ αλακεηξήζεηο. 

 
2.4.1. Κάζε ππγκάρνο ΑΗΒΑ πνπ ζπκκεηέρεη ζε επαγγεικαηηθή ππγκαρία  δελ επηηξέπεηαη λα 

αγσλίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε Δγθεθξηκέλν Αγώληζκα ηεο ΑΗΒΑ. 

  2.4.2. Όινη νη WSB ππγκάρνη ζα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε Οιπκπηαθνύο αγώλεο θαη ζε 

ηνπξλνπά πξόθξηζεο ζε όια ηα επίπεδα όπσο θαη ζε δηαθεθξηκκέλεο ζεκαληηθέο δηνξγαλώζεηο.  
 
ΚΑΝΟΝΑ 3. ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΓΗΑ ΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 

 
3.1. Δγθπξόηεηα εγγξάθσλ 

 
Σα παξαθάησ είλαη ππνρξεσηηθά έγγξαθα θαη πιηθά πνπ όινη νη ππγκάρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε 
Δγθεθξηκέλν Αγώληζκα ηεο ΑΗΒΑ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ: 

 
3.1.1. Γηαβαηήξην – έιεγρνο εζληθόηεηαο θαη  εκεξνκελίαο γέλλεζεο ησλ ππγκάρσλ. 

 

3.1.2.    Γειηίν Καηαγξαθήο πκκεηνρώλ ζε Αγσλίζκαηα ηνπ Ππγκάρνπ – Θα ειέγρεηαη ε 

απζεληηθόηεηα ηεο ελεκέξσζεο ηεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο θαη εγγξαθήο ησλ ππγκάρσλ. 
 

3.1.3. Κάξηα Γηαπίζηεπζεο – Οη ππγκάρνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε 

εγγξαθήο ηνπο ζε αγώληζκα παξνπζηάδνληαο έγθπξε θάξηα δηαπίζηεπζεο. 
 

 

 
ΚΑΝΟΝΑ 4. ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 

 
4.1. ηελ ώξα πνπ αλαθέξεηαη γηα ηε δύγηζε, ν αγσληδόκελνο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο θαηάιιεινο γηα 

λα ζπκκεηέρεη θαη λα εμεηαζηεί από γηαηξό πνπ νξίδεηαη από κέινο ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

πξνηνύ δπγηζηεί. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία  ηεο δύγηζεο, ν Σερληθόο 

Δθπξόζσπνο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα μεθηλήζεη ηελ ηαηξηθή εμέηαζε λσξίηεξα. Ο Πξόεδξνο ηεο 

Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα επηιέμεη Γηαηξνύο από ηελ ηνπηθή νκάδα πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζνπλ ζηα θαζήθνληα ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. 
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4.2. ηελ ηαηξηθή εμέηαζε θαη ηε δύγηζε, ν ππγκάρνο ζα πξνζθνκίδεη ελεκεξσκέλν Γειηίν Καηαγξαθήο 

πκκεηνρώλ ζε Αγσλίζκαηα, κε ζσζηέο πιεξνθνξίεο. Απηό ην Γειηίν Καηαγξαθήο ζα πξέπεη λα 

ππνγξάθεηαη θαη / ή λα ζθξαγίδεηαη από ηελ Γεληθή Γξακκαηέα ή ηνλ Δθηειεζηηθό Γηεπζπληή ηεο 

Δζληθήο Οκνζπνλδίαο / πλδέζκνπ ηνπ ππγκάρνπ, όπνπ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εγγξαθέο από 

ηα αξκόδηα ζηειέρε. Αλ δελ πξνζθνκηζηεί Γειηίν Καηαγξαθήο από ηνλ ππγκάρν ζηελ ηαηξηθή 

εμέηαζε θαη ηε δύγηζε, ν ππγκάρνο δελ ζα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη. 

 
4.3. Δπίζεο, νη γπλαίθεο ππγκάρνη ζα απαληήζνπλ θαηά ηηο γλώζεηο ηνπο ζε  εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη από ηελ 

Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή θαη ζα πξνζθνκίζνπλ ελππόγξαθε δήισζε πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ κε εγθπκνζύλε 
ηνπο ζην Γειηίν Καηαγξαθήο. 

 
      4.4.      Σεζη Φύινπ – Γηα ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, κπνξεί λα γίλεη ηεζη θύινπ.  
 
 ΚΑΝΟΝΑ 5. ΕΤΓΗΖ 

 
5.1. ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ 

 
5.1.1.  Όινη νη εγεγγξακέλνη ππγκάρνη ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δύγηζε ην πξσί ηεο 

πξώηεο εκέξαο αγσληζκάησλ εθηόο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5.1.2.  

5.1.2.    ε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ αζιεηώλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 300 κεηά από ηελ ηειηθή δήισζε θαη γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο, ε Γεληθή 

Εύγηζε κπνξεί λα δηεμαρζεί όρη πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο πξηλ ηελ ηαηξηθή εμέηαζε ηεο πξώηεο 

αγσληζηηθήο εκέξαο βαζηζκέλε ζηελ απόθαζε ηνπ Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ.  

 

5.1.3.  ε θάζε πεξίπησζε ν ρξόλνο από ηελ έλαξμε ηεο γεληθήο δύγηζεο έσο ηελ έλαξμε ηνπ 

πξώηνπ γύξνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξνο από 6 ώξεο. Ο  ρξόλνο από ην ηέινο ηεο 

εκεξήζηαο δύγηζεο έσο ηελ αξρή ηνπ πξώηνπ γύξνπ ησλ ππνινίπσλ εκεξώλ αγσληζκάησλ δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξνο από 3 ώξεο.  

Ο Σερληθόο Δθπξόζσπνο ηεο εθδήισζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ραιαξώζεη απηό ηνλ όξν, αλ 

πξνθύςνπλ αλαπόθεπθηεο ζπλζήθεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 
5.1.4.  Ζ δύγηζε ζα δηεμάγεηαη από απεζηαικέλνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο από ηελ ΑΗΒΑ. 

Απεζηαικέλνο ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο ηνπ ππγκάρνπ κπνξεί λα είλαη παξώλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. Ωζηόζν, θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ν απεζηαικέλνο δελ επηηξέπεηαη λα επεκβαίλεη 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο δύγηζεο. 

 
     5.1.5.  ηε γεληθή  δύγηζε, ν εγγεγξακκέλνο ππγκάρνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην όξην 

ηεο θαηεγνξίαο βαξώλ ηνπ νύηε λα είλαη θάησ από ην ειάρηζην ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Σν βάξνο 

πνπ εγγξάθεηαη ζηε γεληθή δύγηζε ηελ πξώηε εκέξα, θξίλεη ηελ θαηεγνξία βαξώλ ηνπ ππγκάρνπ γηα 

όιν ην αγώληζκα, αιιά ν ελ ιόγσ ππγκάρνο ππνρξενύηαη λα δπγίδεηαη θάζε εκέξα γηα λα 

δηαζθαιηζηεί όηη ην αθξηβέο βάξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα δελ ππεξβαίλεη ην κέγηζην ηεο 

εγγεγξακκέλεο θαηεγνξίαο βαξώλ ηνπ ππγκάρνπ. 

Ο δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα αζιεζεί κόλν ζηελ θαηεγνξία βαξώλ γηα ηελ νπνία έρεη πξνθξηζεί θαηά 

ηε γεληθή δύγηζε. 

     
     5.1.6.    Επγαξηά – Σν βάξνο είλαη απηό πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δπγαξηά, κε ην ζώκα γπκλό θαη κόλν 

έλδπκα καγηό ή εζώξνπρα. Όηαλ είλαη απαξαίηεην, ν ππγκάρνο κπνξεί λα αθαηξέζεη ηα εζώξνπρα κόλν 
πάλσ ζηε δπγαξηά. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεθηξνληθέο δπγαξηέο. Οη δνθηκαζηηθέο δπγαξηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ηνπξλνπά θαη νη επίζεκεο δπγαξηέο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ παξαζθεπαζηή θαη κε 
ίδηα βαζκνλόκεζε.  

      
    5.1.7.    Ζ Εύγηζε ζα δηεπζύλεηαη από επηζήκνπο ηνπ ίδηνπ γέλνπο. 
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ΚΑΝΟΝΑ 6. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΕΤΓΗΖ 

 
6.1. Ο αγσληδόκελνο ζα επηηξέπεηαη λα είλαη παξώλ ζηηο επίζεκεο δπγίζεηο κόλν κία θνξά ζηελ πξώηε 

ηαηξηθή εμέηαζε θαη ηε δύγηζε. Σν βάξνο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε απηή ηελ παξνπζίαζε είλαη νξηζηηθό. 

6.2. Δπηηξέπεηαη σζηόζν, ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ θξάηνπο νπνηνπδήπνηε αγσληδόκελνπ πνπ απέηπρε λα 

πεξάζεη ην βάξνο ζηελ αξρηθή δύγηζε, λα εγγξάςεη απηό ηνλ ππγκάρν γηα ην πςειόηεξν ή 

ρακειόηεξν βάξνο γηα ην νπνίν πξνθξίλεηαη ν ππγκάρνο, αλ απηό ην θξάηνο έρεη ειεύζεξε ζέζε ζε 

απηό ην βάξνο θαη ε δύγηζε δελ έρεη αθόκε θιείζεη. 

6.3. Δπηηξέπεηαη επίζεο ην θξάηνο λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππγκάρν γηα άιιν ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή έσο ην θιείζηκν ηεο πξώηεο δύγηζεο θαη ηελ ηαηξηθή εμέηαζε, εθ’ όζνλ ζε νπνηνδήπνηε 

αγώληζκα όπνπ επηηξέπνληαη αλαπιεξσκαηηθνί αζιεηέο, ν αληηθαηεζηεκέλνο ππγκάρνο έρεη 

εγγξαθεί σο αλαπιεξσκαηηθόο γηα απηήλ ή νπνηαδήπνηε θαηεγνξία βάξνπο. 

6.4. Απηόο ν θαλνληζκόο ηζρύεη κόλν γηα όια ηα Αλνηρηά Πξσηαζιήκαηα όπνπ επηηξέπνληαη νη αλαπιεξσκαηηθνί 
ππγκάρνη..  

 

6.5. Όιεο νη άιιεο πεξηπηώζεηο αληηθαηαζηάζεσλ ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ ηελ εκέξα πξηλ ηε γεληθή εμέηαζε 

θαη ηε δύγηζε. 

ΚΑΝΟΝΑ 7. Ζ ΔΠΗΖΜΖ ΚΛΖΡΩΖ 

 
7.1. Ζ θιήξσζε ζα ιάβεη ρώξα ην ζπληνκόηεξν δπλαηό κεηά ηελ επίζεκε ηαηξηθή εμέηαζε θαη ηε γεληθή 

δύγηζε.Ζ θιήξσζε ζα νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ώξεο πξηλ ηνλ πξώην γύξν ηελ πξώηε 
εκέξα ηνπ αγσλίζκαηνο.  

7.2      Γελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη πεξηζζόηεξεο από 3 ώξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δύγηζεο κε 

εμαίξεζε ηνλ θαλόλα 7.3 θαη αλ ε Γεληθή Εύγηζε νξγαλώλεηαη ην πξσί πξηλ από ηελ πξώηε αγσληζηηθή 
εκέξα. Σν ιηγόηεξν έλαο επίζεκνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνπζαο απνζηνιήο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θιήξσζε. 
7.3. Ζ επίζεκε θιήξσζε γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, γηα ηα Παγθόζκηα πξσηαζιήκαηα θαη γηα όιεο ηηο 

εγγεθξηκκέλεο από ηελ ΑΗΒΑ δηνξγαλώζεηο, αθνύ έρεη ηειεηώζε ε ηειηθή εκεξνκελία ησλ ηειηθώλ δειώζεσλ,   
ζα γίλεη κία εκέξα πξηλ ηε δηνξγάλσζε. 

7.4. Σν ζύζηεκα θιήξσζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια Δγθεθξηκέλα 
Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα θιήξσζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή δελ 
ιεηηνπξγεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ρεηξνθίλεην ζύζηεκα. Ζ γεληθή δύγηζε θαη ε επίζεκε 

θιήξσζε ζα δηεμαρζνύλ ηελ ίδηα εκέξα. 
7.5.  Παίθηεο πνπ πεξλνύλ ζηνλ επόκελν γύξν ρσξίο αγώλα ιόγσ έιιεηςεο αληηπάινπ (byes) – ε 

αγσλίζκαηα όπνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από ηέζζεξηο αγσληδόκελνη, ζα θιεξώλνληαη 
επαξθήο αξηζκόο παηθηώλ πνπ ζα πεξλνύλ ζηνλ επόκελν γύξν ρσξίο αγώλα (ιόγσ έιιεηςεο 

αληηπάινπ) ζηελ πξώηε ζεηξά γηα κείσζε ηνπ αξηζκνύ αγσληδόκελσλ ζηε δεύηεξε ζεηξά ζε 4,8, 16 
ή 32. Οη αγσληδόκελνη πνπ ηξαβνύλ bye ζηελ πξώηε ζεηξά ζα είλαη νη πξώηνη πνπ ζα αγσληζηνύλ 
ζηε δεύηεξε ζεηξά. Αλ ππάξρεη κνλόο αξηζκόο byes, ν ππγκάρνο πνπ θιεξώλεη ηελ ηειεπηαία bye 

ζα αγσληζηεί ζηελ δεύηεξε ζεηξά έλαληη ηνπ ληθεηή ηνπ πξώηνπ γύξνπ ζηελ πξώηε ζεηξά. Όηαλ ν 
αξηζκόο byes είλαη δπγόο, νη ππγκάρνη πνπ ηξαβάλε byes ζα αζιεζνύλ ηνπο πξώηνπο γύξνπο ζηε 

δεύηεξε ζεηξά, κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηξαβήρηεθαλ. Καλέλα κεηάιιην δελ ζα δίδεηαη ζε ππγκάρν 
πνπ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

7.6.     Πξόγξακκα Αγώλσλ – ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, ηα Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα θαη ηα 
Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα, ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα πξέπεη λα θαλνλίδεηαη κε ηε ζεηξά 
βαξώλ ώζηε ζε θάζε ζεηξά ηα ειαθξύηεξα βάξε λα εθηειεζηνύλ πξώηα θαη έπεηηα ζηε ζεηξά ησλ 

βαξώλ έσο ηα κεγαιύηεξα βάξε ζε απηή ηε ζεηξά θαη έπεηηα ηα ειαθξύηεξα βάξε ζηελ επόκελε 
ζεηξά θαη νύησ θαζ’ εμήο. ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ηειηθώλ θαη εκηηειηθώλ ησλ 

πξσηαζιεκάησλ, νη επηζπκίεο ηεο Σνπηθήο Οξγαλσηηθή Δπηηξνπήο κπνξεί λα ζπλνδεύνληαη από 
ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν, εθ’ όζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο δελ ακθηζβεηνύληαη. 

7.7. Πηζαλή Νέα Κιήξσζε – ε θάζε πεξίπησζε, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θιήξσζε θαη ηεο ηειεπηαίαο 

θαηεγνξίαο βαξώλ, αλ ππάξρνπλ ζθάικαηα ή αλαπόθεπθηεο ζπλζήθεο, ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο 
έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα δηεμαρζεί εθ λένπ ε ζπγθεθξηκέλε θιήξσζε(-εηο) βάξνπο. 

7.8.   Γηαδηθαζία Γηαρσξηζκνύ – ζα ζέβεηαη ηε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ ηεο θιήξσζεο θαη ζα είλαη 
ζύκθσλα κε ηελ παγθόζηα Καηάηαμε. 

7.9.   Ο Σερληθόο Απεζηαικέλνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη θαλέλαο ζπκκεηέρσλ ππγκάρνο δελ ζα 
ππγκαρήζεη δύν θνξέο ζηε δηνξγάλσζε πξηλ όινη νη άιινη ππγκάρνη ηεο ίδηα θαηεγνξίαο βάξνπο λα 
έρνπλ αγσληζηεί έζησ κία θνξά. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο Ο Σερληθόο Απεζηαικέλνο έρεη ην δηθαίσκα 

λα ραιαξώζεη απηό ηνλ θαλόλα. 



  
Σελ. 10 

 
  

 

 
ΚΑΝΟΝΑ 8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΩΝΩΝ 

8.1.       ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζηελ Αληξηθή θαηεγνξία Διίη θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
Νέσλ , ν αγώλαο ζα απνηειείηαη από ηξεηο (3) γύξνπο ησλ ηξηώλ (3) ιεπηώλ ν θαζέλαο. 

 

 

8.2.   ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζηελ Γπλαηθεία θαηεγνξία θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
Νεαλίδσλ , ν αγώλαο ζα απνηειείηαη από ηέζζεξηο  (4) γύξνπο ησλ δύν (2) ιεπηώλ ν θαζέλαο. 

 

8.3.     ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζηελ Παηδηθή  θαηεγνξία Αληξώλ θαη Κνξαζίδσλ, ν    
αγώλαο ζα απνηειείηαη από ηξεηο (3) γύξνπο ησλ δύν (2) ιεπηώλ ν θαζέλαο. 

 
8.4.     Γηα όια ηα παξαπάλσ γεγνλόηα, ν ρξόλνο αλάπαπζεο κεηαμύ ησλ γύξσλ είλαη έλα (1) ιεπηό. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 9. ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 

 
9.1. Νίθε ζηα εκεία  

ην ηέινο ηνπ αγσλίζκαηνο, ν ληθεηήο ζα θξίλεηαη κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζσζηώλ ρηππεκάησλ 
πνπ ζθόξαξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ο ππγκάρνο πνπ έρεη ζθνξάξεη ηα πεξηζζόηεξα ζσζηά 
ρηππήκαηα ζα αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο. Αλ θαη νη δύν ππγκάρνη ηξαπκαηηζηνύλ θαη δελ κπνξνύλ λα 
ζπλερίζνπλ ην αγώληζκα, νη θξηηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηνπο πόληνπο πνπ θέξδηζε θάζε ππγκάρνο έσο ηνλ 
ηεξκαηηζκό. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ππγκάρνο πνπ έρεη θεξδίζεη πεξηζζόηεξνπο πόληνπο όηαλ 
ζηακάηεζε ν αγώλαο ζα αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο. 

 
9.2. Νίθε Δγθαηάιεηςεο  

Αλ έλαο ππγκάρνο απνζπξζεί εζεινληηθά ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή πεηάμεη ηελ πεηζέηα ζηνλ ηάπεηα κέζσ 
βνεζνύ, ή αλ δελ θαηαθέξεη λα ζπλερίζεη ηελ ππγκαρία ακέζσο κεηά ηελ αλάπαπζε κεηαμύ ησλ γύξσλ, 
ν αληίπαινο αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο. 

9.3. Νίθε ιόγσ Γηαθνπήο Αγώλα από ηνλ Γηαηηεηή (RSC) 
9.3.1. Ο ππγκάρνο μεπεξάζηεθε – RCS είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ζηακαηήζεη ν αγώλαο όηαλ ν ππγκάρνο έρεη μεπεξαζηεί ή είλαη αλίθαλνο λα 

ζπλερίζεη. Αλ έλαο ππγκάρνο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηαηηεηή έρεη μεπεξαζηεί ή 

ιακβάλεη εθηεηακέλα ρηππήκαηα, ν αγώλαο ζα ζηακαηήζεη θαη ν αληίπαινο ζα 

αλαθεξπρζεί ληθεηήο. 
 

9.3.2.   Σξαπκαηηζκόο RSC 
9.3.2.1. Αλ έλαο ππγκάρνο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηαηξνύ / Γηαηηεηή είλαη αλίθαλνο 

λα  ζπλερίζεη ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ πνπ ππέζηε από ζσζηά ρηππήκαηα ή 

άιιε ελέξγεηα ή ιόγσ άιισλ θπζηθώλ ιόγσλ, ν αγώλαο ζηακαηάεη θαη ν 

αληίπαινο αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο από ην RSCI. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη 

δύν ππγκάρνη ηξαπκαηηζηνύλ ηαπηόρξνλα, ν ππγκάρνο κε ηελ πςειόηεξε 

βαζκνινγία θαηά ηε ζηηγκή ηεο απόθαζεο ζεσξείηαη ληθεηήο.  

9.3.2.2.   Σν δηθαίσκα ιήςεο απηήο ηεο απόθαζεο έγθεηηαη ζηνλ Γηαηηεηή πνπ 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλώκε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ή ε Ηαηξηθή 

Κξηηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνλ Γηαηηεηή λα 

ζηακαηήζεη ηνλ αγώλα ρξεζηκνπνηώληαο νπνηαδήπνηε κνξθή 

επηθνηλσληαθήο κεζόδνπ. 

9.3.2.3. Όηαλ έλαο Γηαηηεηήο θαιεί Γηαηξό ζην ξηλγθ γηα λα εμεηάζεη ππγκάρν, κόλν απηά ηα  
δύν ζηειέρε κπνξνύλ λα είλαη παξόληα. Καλέλα άιιν άηνκν δελ πξέπεη λα 
επηηξέπεηαη λα είλαη ζην ξηλγθ ή ζην πεξηθάιπκκα.  

 

9.4. Νίθε ιόγσ Αληηθαλνληθνύ Παηρληδηνύ 
9.4.1.     Αλ έλαο ππγκάρνο απνθιεηζηεί ιόγσ αληηθαλνληθνύ παηρληδηνύ, ν αληίπαιόο ηνπ 

αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο. Δάλ θαη νη δύν ππγκάρνη απνθιεηζηνύλ ιόγσ αληηθαλνληθνύ 

παηρληδηνύ, ε απόθαζε ζα αλαθνηλσζεί αληίζηνηρα. 

9.4.2    Ο απνθιεηζκέλνο ππγκάρνο γηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ή ιόγσ πεηζαξρηθνύ 

παξαπηώκαηνο δελ ζα δηθαηνύηαη νπνηνδήπνηε βξαβείν, κεηάιιην, ηξόπαην, ηηκεηηθή 

δηάθξηζε ή βαζκνλόκεζε αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ αγσλίζκαηνο ζην νπνίν 

έρεη απνθιεηζηεί θαη πξεπεη ε ζπκπεξηθνξά λα δεισζεί ζηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή. 
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9.5. Νίθε κε Ννθ-Άνπη 

 
9.5.1. Αλ έλαο ππγκάρνο είλαη «θάησ» θαη δελ θαηαθέξεη λα ζπλερίζεη ηελ ππγκαρία αθνύ είλαη γίλεη        
κέηξεζε έσο ην δέθα, ν αληίπαινο ζα αλαθεξπρζεί ληθεηήο κε λνθ-άνπη. 

 
9.6. Νίθε κε RSCH 

9.6.1.  Eάλ έλαο ππγκάρνο είλαη αθαηάιιεινο λα ζπλερίζεη έρνληαο δερηεί αξθεηά δπλαηά ρηππήκαηα       
ζην θεθάιη, ν αληίπαινο αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο κε RSCH. 

     9.7.      Υσξίο Αγώλα 
 

9.7.1 Έλαο αγώλαο κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί από ηνλ Γηαηηεηή ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε απόζηαζε ιόγσ 
πεξηζηαηηθνύ εθηόο ηεο αξκνδηόηεηαο ησλ ππγκάρσλ ή ηνπ ειέγρνπ ηνπ Γηαηηεηή, όπσο θαηαζηξνθή 
ηνπ ξηλγθ, απνηπρία ηνπ εμνπιηζκνύ θσηηζκνύ, εμαηξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ. ε απηέο ηηο 
ζπλζήθεο, ν αγώλαο κπνξεί λα θεξπρζεί σο «ρσξίο αγώλα» θαη ζε πεξίπησζε Πξσηαζιεκάησλ, ε 
Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα απνθαζίζεη απαξαίηεηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 
      9.8. Νίθε Υσξίο Αγώλα (Walk-Over) 

 

9.8.1  Όηαλ έλαο ππγκάρνο είλαη παξώλ ζην ξηλγθ πιήξσο ληπκέλνο γηα ππγκαρία θαη ν αληίπαινο ηνπ 
ππγκάρνπ δελ θαηαθέξεη λα εκθαληζηεί αθνύ έρεη θιεζεί από ην ζύζηεκα δεκόζηαο επίθιεζεο, ην 
θακπαλάθη έρεη αθνπζηεί θαη κέγηζηε πεξίνδνο ηξηώλ ιεπηώλ έρεη πεξάζεη, ν Γηαηηεηήο ζα αλαθεξύμεη 
ηνλ πξώην ππγκάρν ληθεηή κε «Walk-Over» (Υσξίο Αγώλα). Ο Γηαηηεηήο ζα ελεκεξώζεη πξώξα ηνπο 
Κξηηέο θαη έπεηηα ζα θαιέζεη ηνλ ππγκάρν ζην θέληξν ηνπ ξηλγθ θαη αθνύ αλαθνηλσζεί ε απόθαζε, ζα 
ζεθώζεη ην ρέξη ηνπ ππγκάρνπ σο ληθεηή. 

 
       9.9. Απόθαζε ζε Πεξίπησζε Ηζνπαιίαο 

 
9.9.1. ην ηέινο ηνπ αγσλίζκαηνο, αλ νη ππγκάρνη είλαη ίζνη ζε πόληνπο, ε απόθαζε ζα ιακβάλεηαη 

εμεηάδνληαο ηηο απνδεθηέο βαζκνινγίεο αθνύ δηαγξαθνύλ νη πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο 

βαζκνινγίεο θαη ησλ δύν ππγκάρσλ. Αλ νη βαζκνινγίεο είλαη ίζεο ε απόθαζε ζα ιακβάλεηαη 
από ηελ πιεηνςεθία ησλ πέληε (5) θξηηώλ πηέδνληαο ην θνπκπί βαζκνινγίαο κία θνξά κε βάζε 

ηηο παξαθάησ απνδόζεηο ησλ ππγκάρσλ: 
 

9.9.1.1. Ο ππγκάρνο πνπ είρε ηελ κεγαιύηεξε ππεξνρή ή πνπ έρεη επηδείμεη ην θαιύηεξν 
ζηπι ή είλαη ίζνο αλαθνξηθά κε απηόλ ηνλ ηνκέα 

 

9.9.1.2. Ο ππγκάρνο πνπ έρεη δείμεη ηελ θαιύηεξε άκπλα (κπινθάξηζκα, απνθπγή, 

ζθύςηκν, πιάγηα βήκαηα θιπ.) ράξε ζηηο νπνίεο νη επηζέζεηο ηνπ αληηπάινπ ηνπ 
απέηπραλ. 

 

              9.9.2.   Σειηθόο ληθεηήο πξέπεη λα νξίδεηαη ζε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ. 
 

9.9.3.   Μόλν ζε Γηπινύο Αγώλεο ζα δίλεηαη απόθαζε ηζνπαιίαο. Παξνκνίσο, ηξαπκαηηζκόο ζηνλ  
πξώην γύξν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηζνπαιία ζε Γηπινύο Αγώλεο. 

 

             9.10.  Πεξηζηαηηθά ζην Ρηλγθ εθηόο ηνπ Διέγρνπ ηνπ Γηαηηεηή 

 
9.10.1.  Αλ θάηη ζπκβεί πνπ δελ επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα εληόο ελόο ιεπηνύ αθνύ 

ρηύπεζε ην θακπαλάθη γηα ηελ αξρή ηνπ πξώηνπ, δεύηεξνπ ή ηξίηνπ γύξνπ (ζε πεξίπησζε 
αγώλσλ κε 4 γύξνπο), π.ρ. δηαθνπή ξεύκαηνο ν γύξνο ζα ζηακαηήζεη θαη νη ππγκάρνη ζα 

παιέςνπλ μαλά ζηνλ ηειεπηαίν αγώλα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαο. 
 

9.10.2.  Αλ ην πεξηζηαηηθό ζπκβεί ζηνλ ηειεπηαίν γύξν ελόο αγώλα, ην αγώληζκα ζα ηεξκαηηζηεί θαη νη  
Κξηηέο ζα θιεζνύλ λα εθδώζνπλ απόθαζε γηα ηνλ ληθεηή ηνπ αγώλα. 

 

9.10.3.  Αλ ν αγώλαο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζην ηέινο ηεο ίδηαο ζπλεδξίαο, κεηαθέξεηαη  

ζηελ επόκελε ζπλεδξία πξηλ ην αξρηθό πξόγξακκα. Αλ ε επόκελε ζπλεδξία είλαη ηελ 

επόκελε κέξα, νη ππγκάρνη ζα δπγηαζηνύλ θαη ζα εμεηαζηνύλ ηαηξηθά μαλά γηα ηνλ αγώλα.  
 

9.10.4.  Αλ νη αγώλεο πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ θαη κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ, ε βαζκνινγία ζα  
θαηαγξαθεί θαη ζα κεηαθεξζεί ζηνλ ρξόλν ζπλέρηζεο ηνπ αγώλα.  

 
 
 
 



  
Σελ. 12 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
9.11.   Γηακαξηπξίεο  

 
9.11.1.  Ζ δηακαξηπξία ζα ππνβάιιεηαη από ηνλ αξρεγό ηεο Οκάδαο όρη αξγόηεξα από 30  

ιεπηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο. Οη δηακαξηπξίεο γίλνληαη έλαληη ηεο 

απόθαζεο(-σλ) ηνπ δηαηηεηή θαη / ή ηνπ θξηηή ηνπ αγώλα.  12 

9.11.2.  Ζ δηακαξηπξία ζα γίλεηαη εγγξάθσο θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο  Αγσλίζκαηνο αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλε θαη μεθάζαξε αηηηνινγία. 

9.11.3.  Σν ηέινο ηεο δηακαξηπξίαο είλαη $ 500 Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Γηνηθεηηθό ηέινο US $ 

100 αθαηξείηαη από απηό ην πνζό θαη ην ππόινηπν επηζηξέθεηαη αλ ε δηακαξηπξία 

ππνζηεξίδεηαη. Αλ ε δηακαξηπξία απνξξηθζεί, νιόθιεξν ην ηέινο δελ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ δηακαξηπξόκελν.  

9.11.4.  Ο Πξόεδξνο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο Αγσλίζκαηνο έρεη δηθαίσκα άξλεζεο ηεο δηακαξηπξίαο.  
ε πεξίπησζε πνπ ε δηακαξηπξία γίλεη απνδεθηή από ησλ πξόεδξν ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 
Αγσλίζκαηνο όια ηα κέιε ηεο Κξηηηθή Δπηηξνπήο Αγσλίζκαηνο ζα εθηηκήζνπλ ην απνηέιεζκα 
ηνπ αγώλα πνπ έγηλε ε δηακαξηπξία θαη ζα βγάινπλ απόθαζε πνπ ζα θνηλνπνηήζνπλ ην 
Σερληθό Απεζηαικέλν.  

9.11.5.  Βίληεν θαηαγξαθήο ηνπ αγώλα γηα ηνλ νπνίν ππνβιήζεθε δηακαξηπξία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάιπζε ηνπ αγώλα ζε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ. 

9.11.6.  Γηακαξηπξία ζηνπο ηειηθνύο ελόο ηνπξλνπά ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εληόο 5 ιεπηώλ από  
ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα. 

9.11.7.   ε πεξίπησζε δηακαξηπξίαο ζηνπο ηειηθνύο  ηνπξλνπά, ε ηειεηή βξάβεπζεο ζα αλαβιεζεί κέρξη ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο. 

9.11.8.  Ζ αμηνιόγεζε ζα δηεμάγεηαη κόλν από κέιε ηεο Κξηηηθήο επηηξνπήο Αγώλσλ πνπ είραλ 

ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα. Ζ ηειηθή απόθαζε 

ηεο αμηνιόγεζεο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Σερληθό Απεζηαικέλν θαη εθείλνο ζα ην 

θνηλνπνηεί ζηνπο  αξρεγνύο θαη ησλ δύν νκάδσλ πξνθνξηθά θαη εγγξάθσο πξηλ ηε 

δύγηζε θαη ηελ ηαηξηθή εμέηαζε ηεο επόκελεο εκέξαο. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 10. ΤΣΖΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΗΒΑ 

 
10.1.   Σν ύζηεκα Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ (ΑΗΒΑ SS) ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο  

ΑΗΒΑ. 
10.2. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ύζηεκα Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ, δελ ζα ηεξνύληαη θύιια 

βαζκνινγίαο Κξηηώλ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο 

θαηαγξάθνληαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ηππώλνληαη απηόκαηα ζην ηέινο ηνπ αγσλίζκαηνο. 

10.3.  Αλ ην ύζηεκα Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ παξνπζηάζεη πξόβιεκα, ε δηαδηθαζία ζα έρεη σο εμήο: 
 

Ο Πξόεδξνο ζα ζηακαηήζεη ηνλ αγώλα γηα έλα (1) ιεπηό. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ 

ην ζύζηεκα δελ επηδηνξζσζεί, ε βαζκνινγία θαηά ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ην πξόβιεκα 

απνζεθεύεηαη θαη νη πέληε (5) θξηηέο ρξεζηκνπνηνύλ θνξεηέο ζπζθεπέο βαζκνιόγεζεο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηνλ αγώλα γηα ηελ ππόινηπε δηάξθεηα ζε θύιια βαζκνιόγεζεο. ην ηέινο ηνπ 

αγσλίζκαηνο, ν Πξόεδξνο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα ζπιιέμεη ηα θύιια βαζκνιόγεζεο από ηνπο 

πέληε (5) Κξηηέο θαη ζα πξνζζέζεη ηα απνηειέζκαηα ζηηο βαζκνινγίεο από ην ύζηεκα 

Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ έσο ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ην πξόβιεκα θαη κεηά ηελ εμέηαζε από ηελ 

Κξηηηθή Δπηηξνπή, ν ληθεηήο ζα αλαθνηλσζεί αληίζηνηρα. Αλ ην ύζηεκα Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ δελ 

κπνξεί λα επηδηνξζσζεί, ηόηε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαο 

/ ηνπξλνπά, επηηξέπνληαο ζηνπο Κξηηέο λα βαζκνινγήζνπλ ηνπο αγώλεο κε θνξεηέο ζπζθεπέο 

βαζκνιόγεζεο θαη θύιια βαζκνιόγεζεο αγώλσλ. 

10.4.  ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, ην ύζηεκα 

Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ ζα ρεηξίδνληαη άηνκα πνπ ζα επηιερζνύλ από ηελ ΑΗΒΑ θαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ κεραλήκαηνο βαζκνιόγεζεο ζα είλαη ππνρξεσηηθή.  

10.5  ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, ε θάκεξα επηζθόπεζεο είλαη αθέξαην κέξνο ηνπ 

πζηήκαηνο Βαζκνιόγεζεο ηεο ΑΗΒΑ, ππνρξεσηηθή γηα όιεο ηηο κεγάιεο εθδειώζεηο ηεο ΑΗΒΑ 

(Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα, Παγθόζκηα Κύπεια & Κύπεια Πξνέδξσλ, Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη 

Οιπκπηαθά Πξνθξηκαηηθά Σνπξλνπά) 
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10.6.  Δάλ ην ύζηεκα Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒA παξνπζηάζεη  ζθάικα  θαηά  ηε  δηάξθε ηα  αγσλίζκαηνο, 

ν Κξηηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη θνξεηό ππνινγηζηή βαζκνιόγεζεο ή ζπζθεπή θιίθεξ. ην ηέινο θάζε 

αγώλα, θάζε κέινο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ή ν Κξηηήο ζα γξάθνπλ ηε βαζκνινγία ηνπο θαη ζα 

ππνγξάθνπλ ηελ αληίζηνηρε θόξκα.  

10.7.   Δκθάληζε Βαζκνινγηώλ: 
 

Οη ζεαηέο θαη νη γσλίεο ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο βαζκνινγίεο ζε νζόλε, όκσο ν Γηαηηεηήο, νη πέληε Κξηηέο θαη 
νη ηαηξηθνί θξηηέο δελ ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο βαζκνινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

 
10.7.1.  ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, ε ρξήζε  

ζπζηήκαηνο δεκόζηαο πξνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή. 
 

 13 

ΚΑΝΟΝΑ 11. ΠΟΝΣΟΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

 
11.1.   Έγθπξνη Πόληνη Βαζκνινγίαο 

 
11.1.1.   Καηά ηε δηάξθεηα θάζε αγώλα, ν Κξηηήο ζα αμηνινγεί ηηο αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο θάζε  

ππγκάρνπ ζύκθσλα κε αξηζκό ρηππεκάησλ πνπ έιαβε ν θαζέλαο. Κάζε ρηύπεκα γηα 
λα έρεη αμία βαζκνιόγεζεο ζα πξέπεη, ρσξίο λα κπινθάξεηαη ή λα ακύλεηαη, λα 

θαηαιήγεη απεπζείαο κε ην ηκήκα ηνπ θιεηζηνύ γαληηνύ ζε ρηύπεκα, νπνηνπδήπνηε 
ρεξηνύ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξόζζηαο όςεο ηνπ ζώκαηνο ή ηεο πιεπξάο ηνπ 

θεθαιηνύ ή ηνπ ζώκαηνο πάλσ από ηε δώλε. Υηππήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ σο 
παξαπάλσ είλαη ρηππήκαηα βαζκνινγίαο. 

 

11.1.2.  Ζ απόδνζε ησλ πόλησλ ζα αθνινπζεί ηηο αξρέο ελόο πόληνπ γηα θάζε ζσζηό ρηύπεκα. 
 

11.1.3.  Οη πόληνη βαζκνιόγεζεο ζεκεηώλνληαη όηαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) από ηνπο πέληε (5) Κξηηέο  
θαηαγξάθνπλ ηαπηόρξνλα ρηύπεκα πνπ θαηά ηελ γλώκε ηνπο έρεη δνζεί ζσζηά ζηελ «πεξηνρή 
ζηόρνπ». 

 

11.2.   Με Έγθπξνη Πόληνη Βαζκνινγίαο 

 
           11.2.1. Καλέλαο έμηξα πόληνο δελ ζα δίλεηαη γηα knock-down (πξνζσξηλή αληθαλόηεηα ζπλέρηζεο). 
 

ΚΑΝΟΝΑ 12. ΦΑΟΤΛ 

 
12.1.   Σύπνη Φάνπι 

 
12.1.1. Υηύπεκα θάησ από ηε δώλε, θξάηεκα, ηξηθινπνδηέο, θισηζηά θαη ρηύπεκα ζην θεθάιη κε πέικα 

ή γόλαην. 
 

12.1.2.  Υηππήκαηα κε ην θεθάιη, ηνπο ώκνπο, ηνπο βξαρίνλεο, ηνπο αγθώλεο, θεθαινθιείδσκα 
ηνπ αληηπάινπ θαη πίεζε κε βξαρίνλα ή αγθώλα ζην πξόζσπν ηνπ αληηπάινπ, πίεζε 
ηνπ θεθαιηνύ ηνπ αληηπάινπ πίζσ έλαληη ησλ ζρνηληώλ. 

 
12.1.3.  Υηύπεκα κε αλνηρηό γάληη, ην εζσηεξηθό ηνπ γαληηνύ, ηνλ θαξπό ή ηελ πιεπξά ηνπ ρεξηνύ. 
 
12.1.4. Υηππήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ πιάηε ηνπ αληηπάινπ θαη εηδηθά νπνηνδήπνηε ρηύπεκα 

ζηνλ απρέλα ή ηελ πίζσ όςε ηνπ θεθαιηνύ θαη γξνζηά ζηνπο λεθξνύο. 

12.1.5.  Υηππήκαηα κε πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ ίδην άμνλα (pivot). 
 
12.1.6.  Δπίζεζε θξαηώληαο ηα ζρνηληά ή θάλνληαο άδηθε ρξήζε ηνπο. 
 
12.1.7.  Ξάπισκα, πάιε θαη πέηαγκα ζε αγώλα ζώκα κε ζώκα 
 
12.1.8.  Δπίζεζε ζε αληίπαιν πνπ είλαη θάησ ή πνπ πξνζπαζεί λα ζεθσζεί. 
 
12.1.9.  Κξάηεκα. 
 
12.1.10. Κξάηεκα θαη ρηύπεκα ή ηξάβεγκα θαη ρηύπεκα. 
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12.1.11. Κξάηεκα ή θιείδσκα ηνπ βξαρίνλα ή ηνπ θεθαιηνύ ηνπ αληηπάινπ ή ζπξώμηκν βξαρίνλα 

θάησ από ηνλ βξαρίνλα ηνπ αληηπάινπ. 
 
12.1.12. θύςηκν θάησ από ηε δώλε ηνπ αληηπάινπ κε ηξόπν επηθίλδπλν γηα ηνλ αληίπαιν. 

 
12.1.13. Απόιπηα παζεηηθή άκπλα κέζσ δηπιήο θάιπςεο θαη ζθόπηκνπ πεζίκαηνο, ηξεμίκαηνο ή 
ζηξέςηκν ηεο πιάηεο γηα απνθπγή ρηππήκαηνο. 
 
12.1.14. Αλάξκνζηεο, επηζεηηθέο ή πξνζβιεηηθέο θξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
 
12.1.15. Με νπηζζνρώξεζε όηαλ δίλεηαη εληνιή γηα παύζε. 

                       

 2.1.16. Πξνζπάζεηα ρηππήκαηνο ηνπ αληηπάινπ ακέζσο αθνύ ν Γηαηηεηήο έρεη δώζεη εληνιή γηα 
«παύζε» θαη πξηλ θάλεη έλα βήκα πίζσ. 

                              12.1.17. Δπίζεζε ή ζπκπεξηθνξά κε επηζεηηθό ηξόπν πξνο ηνλ Γηαηηεηή ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 
 

12.1.18. Απνβνιή πξνζηαηεπηηθνύ δνληηώλ. 
 

12.1.19. Σήξεζε ηνπ πξνσζεκέλνπ ρεξηνύ ίζηα γηα παξεκπόδηζε ηεο όξαζεο ηνπ αληηπάινπ. 
 

12.2.  πζηάζεηο, Πξνεηδνπνηήζεηο, Απνθιεηζκνί 

 
12.2.1. Ο αγσληδόκελνο πνπ δελ ηεξεί ηηο νδεγίεο ηνπ Γηαηηεηή, ιεηηνπξγεί ελάληηα ησλ θαλόλσλ ηεο 
ππγκαρίαο, αζιείηαη κε νπνηνδήπνηε κε αζιεηηθό ηξόπν ή πξνβαίλεη ζε θάνπι, κπνξεί, θαηά ηελ 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηαηηεηή, λα ιάβεη ζύζηαζε, λα πξνεηδνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί. Αλ έλαο 
Γηαηηεηήο ζθνπεύεη λα πξνεηδνπνηήζεη έλαλ ππγκάρν, ν Γηαηηεηήο ζα ζηακαηά ην αγώληζκα θαη ζα 
επηδεηθλύεη ηελ παξάβαζε. Ο Γηαηηεηήο ζα δείμεη έπεηηα ηνλ ππγκάρν θαη θαζέλαλ από ηνπο πέληε Κξηηέο. 
Ο Γηαηηεηήο πνπ έρεη επηδώζεη κία θνξά πξνεηδνπνίεζε γηα ζπγθεθξηκέλν θάνπι, δειαδή θξάηεκα, δελ 
κπνξεί λα εθδώζεη ζύζηαζε γηα ηνλ ίδην ηύπν αδηθήκαηνο. Σξίηε ζύζηαζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θάνπι απαηηεί 
ππνρξεσηηθά έθδνζε πξνεηδνπνίεζεο. Μόλν ηξεηο πξνεηδνπνηήζεηο κπνξνύλ λα δνζνύλ ζηνλ ίδην 
ππγκάρν ζε έλα αγώληζκα. Ζ ηξίηε πξνεηδνπνίεζε επηθέξεη απηόκαην απνθιεηζκό. 
 

12.3.  Όηαλ έλα ππγκάρνο ιάβεη πξνεηδνπνίεζε ηνπ Γηαηηεηή πνπ ε πιεηνςεθία ησλ Κξηηώλ ζπκθσλεί όηη 

ήηαλ ζσζηή, ηόηε ν αληίπαινο ηνπ πξνεηδνπνηεκέλνπ ππγκάρνπ ζα ιάβεη δύν (2) πόληνπο ζηελ 

βαζκνινγία ηνπ από ηνπο θξηηέο, παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί ζην πξόζεκα ηνπ πζηήκαηνο 

Βαζκνινγίαο ΑΗΒΑ. 

 
12.4.  Δάλ ν Γηαηηεηήο έρεη ιόγνπο λα ζεσξεί όηη έρεη γίλεη θάνπι πνπ ν ίδηνο δελ είδε, κπνξεί λα 

ζπκβνπιεπηεί ηνπο Κξηηέο. 

 
12.5.  Οη ππγκάρνη ζα θάλνπλ ρεηξαςία πξηλ ηελ αξρή θαη κεηά ηνλ αγώλα. Οπνηαδήπνηε άιιε ρεηξαςία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα απαγνξεύεηαη. 

12.6    Αλ πέζεη ε καζέια ηνπ ππγκάρνπ θάησ γηα πξώηε θνξά γίλεηαη ζύζηαζε από ηνλ Γηαηηεηή. Κάζε 

θνξά κεηέπεηηα πνπ πέθηεη ε καζέια ζα θαηαρσξείηαη πξνεηδνπνίεζε. 

12.7   Αλ ν ππγκάρνο επίηεδεο πεηάεη ηελ καζέια ηνπ απεπζείαο ζα ρξεώλεηαη κε πξνεηδνπνίεζε. 
 

 
ΚΑΝΟΝΑ 13. ΠΤΓΜΑΥΟ ΚΑΣΩ 

  13.1.   Οξηζκόο «Κάησ» 

 
13.1.1.  Δάλ ν ππγκάρνο αγγίμεη ην δάπεδν κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ εθηόο ησλ 

πεικάησλ ηνπ ιόγσ ρηππήκαηνο ή ζεηξάο ρηππεκάησλ. 
 

13.1.2.  Δάλ ν ππγκάρνο θξέκεηαη αβνήζεηνο ζηα ζρνηληά ιόγσ ρηππήκαηνο ή ζεηξάο ρηππεκάησλ. 
 

13.1.3.  Δάλ ν ππγκάρνο είλαη έμσ ή ελ κέξεη έμσ από ηα ζρνηληά ιόγσ ρηππήκαηνο ή ζεηξάο 

ρηππεκάησλ. 
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13.1.4.  Αλ κεηά από δπλαηό ρηύπεκα ν ππγκάρνο δελ έρεη πέζεη θαη έρεη απισζεί ζηα ζρνηληά, αιιά  

είλαη ζε εκη-ζπλεηδεηή θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηαηηεηή, λα ζπλερίζεη 
ηνλ αγώλα. 

 

13.2.  Μέηξεκα ζην «Κάησ» 
13.2.1. ηελ πεξίπησζε knock-down (πξνζσξηλή αληθαλόηεηα ζπλέρηζεο), ν Γηαηηεηήο ζα αξρίζεη 
ακέζσο λα κεηξάεη ηα δεπηεξόιεπηα. Όηαλ έλαο ππγκάρνο είλαη «θάησ», ν Γηαηηεηήο ζα κεηξήζεη από 
ην έλα έσο ην νθηώ αλ ν ππγκάρνο είλαη έηνηκνο θαη ζα κεηξήζεη από ην έλα έσο ην δέθα αλ ν 
ππγκάρνο είλαη ζπλερώο θάησ, κε δηαζηήκαηα ελόο δεπηεξνιέπηνπ κεηαμύ ησλ αξηζκώλ θαη ζα 
δειώλεη θάζε δεπηεξόιεπην κε ην ρέξη ηνπ, κε ηξόπν πνπ ν ππγκάρνο πνπ έρεη πέζεη θάησ λα 
αληηιεθζεί ηελ αξίζκεζε.  
Πξηλ κεηξεζεί ν αξηζκόο «έλα», ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη δηάζηεκα ελόο δεπηεξνιέπηνπ από ηε 
ζηηγκή όπνπ ν ππγκάρνο πέθηεη θάησ θαη ηελ ζηηγκή πνπ αλαθνηλώλεηαη ην «έλα».  
Αλ ν αληίπαινο δελ πξέπεη λα πάεη ζηελ νπδέηεξε γσλία κε εληνιή ηνπ Γηαηηεηή, ν Γηαηηεηήο ζα 
ζηακαηήζεη ην κέηξεκα κέρξη λα ην πξάμεη ν αληίπαινο. Σν κέηξεκα ζα ζπλερηζηεί έπεηηα από ην 
ζεκείν πνπ δηαθόπεθε. 

13.3.  Δπζύλεο Αληηπάισλ 

 

13.3.1  Αλ έλαο ππγκάρνο είλαη «θάησ», ν αληίπαινο ηνπ ππγκάρνπ πξέπεη ακέζσο λα πάεη ζηελ νπδέηεξε 
γσλία όπσο νξίδεηαη από ηνλ Γηαηηεηή. 
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13.4.  Τπνρξεσηηθό Μέηξεκα Οθηώ 
 

13.4.1  Όηαλ έλαο ππγκάρνο είλαη «θάησ» σο απνηέιεζκα ρηππήκαηνο, ν αγώλαο δελ ζα ζπλερηζηεί 
κέρξη ν Γηαηηεηήο λα θηάζεη ην κέηξεκα ηνπ νθηώ, αθόκε θαη αλ ν ππγκάρνο είλαη έηνηκνο λα ζπλερίζεη 

πξηλ από απηό. 
 

13.5.  Ννθ-Άνπη 
     
    13.5.1. Αθνύ ν Γηαηηεηήο πεη «δέθα» θαη ηελ ιέμε «άνπη», ν αγώλαο ηειεηώλεη θαη θξίλεηαη σο «λνθ-άνπη».  

 
13.6.  Ππγκάρνο «Κάησ» ζην Σέινο ηνπ Αγώλα 

 

13.6.1  ε πεξίπησζε πνπ ν ππγκάρνο είλαη «θάησ» ζην ηέινο ηνπ αγώλα ζε Δγθεθξηκέλν 
Αγώληζκα ηεο ΑΗΒΑ, ν Γηαηηεηήο ζα ζπλερίζεη λα κεηξάεη. Δάλ ν Γηαηηεηήο κεηξήζεη έσο ην δέθα, 

απηόο ν ππγκάρνο ζα ζεσξείηαη όηη έρεη ράζεη ηνλ αγώλα κε «λνθ-άνπη». 

 
13.7.   Γεύηεξε Φνξά Ππγκάρνπ «Κάησ» ρσξίο Νέν Υηύπεκα 

 
13.7.1.  Αλ έλαο ππγκάρνο είλαη «θάησ» σο απνηέιεζκα ρηππήκαηνο θαη ν αγώλαο ζπλερηζηεί αθνύ πεξάζεη 
ην κέηξεκα νθηώ, αιιά ν ππγκάρνο πέζεη μαλά ρσξίο λα έρεη δερηεί λέν ρηύπεκα, ν Γηαηηεηήο ζα ζπλερίζεη 
ην κέηξεκα από ην κέηξεκα ησλ νθηώ πνπ ζηακάηεζε ν Γηαηηεηήο. 

13.8.  Καη νη δύν Ππγκάρνη «Κάησ» 
 
13.8.1.  Αλ θαη νη δύν ππγκάρνη πέζνπλ «θάησ» ηαπηόρξνλα, ην κέηξεκα ζα ζπλερηζηεί όζν έλαο από 
απηνύο είλαη αθόκε «θάησ». Αλ θαη νη δύν ππγκάρνη παξακέλνπλ «θάησ» κέρξη ην δέθα, ν αγώλαο ζα 
ζηακαηήζεη θαη νη δύν ππγκάρνη ζα ράζνπλ κε «λνθ-άνπη». 
13.8.2.  Αλ απηό ζπκβεί ζε Ζκηηειηθνύο ή Σειηθνύο, ν ππγκάρνο κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία ηε ζηηγκή ηνπ 
«θάησ» είλαη ληθεηήο. 

13.9.  Τπνρξεσηηθό όξην κεηξήκαηνο 
 
13.9.1.  ε επίπεδν Διίη, όηαλ ν ππγκάρνο έρεη 3 ππνρξεσηηθά κεηξήκαηα ζηνλ ίδην γύξν ή 4 θνξέο 

γηα νιόθιεξν ηνλ αγώλα, ν Γηαηηεηήο ζα ζηακαηήζεη ην αγώληζκα (RSC.ή RSCH). 
 

13.9.2.  ε όια ηα άιια επίπεδα, ν αγώλαο ζα ζηακαηά κεηά από 2 ππνρξεσηηθά κεηξήκαηα ζηνλ ίδην 
γύξν ή 3 θνξέο γηα νιόθιεξν ηνλ αγώλα.  

 
13.9.3.  Έλα «θάησ» ή κέηξεκα από νπνηνδήπνηε θάνπι δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ππνρξεσηηθό όξην 
κεηξήκαηνο. 
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ΚΑΝΟΝΑ 14. ΔΓΚΡΗΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΒΑ  

 
14.1.   πλζήθεο Έγγξηζεο από ΑΗΒΑ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηηο νδεγίεο έγθξηζεο  δηνξγαλώζεσλ ηεο ΑΗΒΑ 
(παξάξηεκα Γ) 

 

 
 
ΚΑΝΟΝΑ 15. ΥΩΡΟ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ 
 

 
15.1.   Πεδίν Αγώλα 

     
   15.1.1. Ζ επίζεκε δηάηαμε ηεο ΑΗΒΑ γηα ην Πεδίν Αγώλα ζε πεξίπησζε ελόο (1) ή δύν (2) ξηλγθ κπνξεί λα 
βξεζεί ζην παξάξηεκα Η 

 
 

15.2.  Απαξαίηεηεο Δγθαηαζηάζεηο Υώξνπ 
 

Δθηόο από ηελ νξγάλσζε ηνπ / ησλ ξηλγθ, ν νξγαλσηήο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνεηνηκάζεη ηηο παξαθάησ 
εγθαηαζηάζεηο ρώξνπ θαη δσκαηίσλ: 

 
15.2.1.  Αίζνπζα Αλακνλήο γηα Γηαηηεηέο & Κξηηέο 

 

15.2.2. Απνδπηήξηα Ππγκάρσλ 
 

15.2.3. Αίζνπζα Αληηληόπηλγθ 
 

15.2.4. Αίζνπζα Ηαηξηθήο Δμέηαζεο (Αίζνπζα Γηαηξνύ) 
 

15.2.5. Αίζνπζα Πξνζέξκαλζεο Ππγκάρσλ 
 

15.2.6. Απνζήθεπζε γηα Δμνπιηζκό Ππγκαρίαο 
 

15.2.7.  Γξαθεία γηα ΑΗΒΑ, Σνπηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Σερληθό Δθπξόζσπν 
 

15.2.8. Αίζνπζα Μέζσλ / Γξαθείνπ Σύπνπ, Αίζνπζα πλεληεύμεσλ, Μηθηή Εώλε ζύκθσλα κε ηηο 

Οδεγίεο γηα ηνλ Σύπν ηεο ΑΗΒΑ 
 

15.2.9. Αίζνπζα πζθέςεσλ γηα ΓΣ θαη Γηαηηεηέο & Κξηηέο 
 

15.2.10.   αιόλη VIP 
 

 
15.3.  Δπηπξόζζεηεο Απαηηήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ Υώξνπ 

 
15.3.1. Οη νξγαλσηέο ζύλζεησλ γεγνλόησλ όπνπ άληξεο θαη γπλαίθεο αγσλίδνληαη, ζα θξνληίζνπλ γηα 

ηελ ύπαξμε μερσξηζηώλ δσκαηίσλ όπνπ ζα δηεμαρζνύλ νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη νη δπγίζεηο μερσξηζηά γηα 
άληξεο θαη γπλαίθεο. 

 
15.3.2. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο γπλαηθώλ ππγκάρσλ ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο 

αζιεηηθήο ηαηξηθήο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Ηαηξηθό Δγρεηξίδην ηεο ΑΗΒΑ. 
 

 
ΚΑΝΟΝΑ 16. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΑΝΣΗ-ΝΣΟΠΗΝΓΚ ΑΗΒΑ 
 

16.1.  Όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην Αληη-Νηόπηλγθ βξίζθνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Αληη-Νηόπηλγθ ηεο 
ΑΗΒΑ. 
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ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ 
 

 
ΚΑΝΟΝΑ 1. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ (ΣΔ) 

 
1.1. Πξνζόληα 

 
1.1.1. Ο Σερληθόο Δθπξόζσπνο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη αλώηεξεο εγεηηθέο θαη δηεπζπληηθέο 

δεμηόηεηεο δηαζέηνληαο δηαπίζηεπζε Γ&Κ ηεο ΑΗΒΑ θαη / ή Άδεηα ΓΣ ηεο ΑΗΒΑ. 
1.1.2.  Οη Δλεξγνί Πξνπνλεηέο, Γηαηηεηέο, Κξηηέο θαη Γηεπζπληέο Οκάδαο δελ κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ 

σο Σερληθνί Δθπξόζσπνη. 

 
1.2. Οξηζκόο & Γηνξηζκόο 

 
1.2.1.  Γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, ε Σερληθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπή 

Καλόλσλ ηεο ΑΗΒΑ, νξίδεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη ν Πξόεδξνο ηεο ΑΗΒΑ εγθξίλεη, δηνξίδεη θαη 

απνιύεη ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη από δηαθνξεηηθή ρώξα/  ήπεηξν 

απ’ απηή όπνπ ιακβάλεη ρώξα ε εθδήισζε.  

 
1.2.2. Γηα όια ηα Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα, ε Ζπεηξσηηθή Δπηηξνπή Σερληθώλ θαη 

Καλνληζκώλ νξίδεη ηνπο ππνςήθηνπο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Ζπεηξσηηθήο πλνκνζπνλδίαο 

εγθξίλεη, δηνξίδεη θαη απνιύεη ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη από 

δηαθνξεηηθή ρώξα από ηελ νπνία δηνξγαλώλνληαη νη αγώλεο.  

 
1.3. Καζήθνληα Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ 

 
Σα θαζήθνληα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζην Παξάξηεκα Α. 

 

 
ΚΑΝΟΝΑ 2. ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ 

 
       2.1     Οξηζκόο  

 

2.1.1. Γηα όια ηα γεγνλόηα ηεο ΑΗΒΑ όπνπ ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ αζιεηώλ ππεξβαίλνπλ ηνπο 500, 
κεηά ηελ ηειηθή εκεξνκελίαο ζπκκεηνρήο, θαη γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, ε ΑΗΒΑ κπνξεί λα δηνξίδεη έλαλ 
αλαπιεξσηή  Σερληθό Δθπξόζσπν. 

2.2.2. Πξνζόληα 

   

 2.2.1. Ο Αλαπιεξσηήο Σερληθόο Δθπξόζσπνο πξέπεη λα επηδπθλείεη πςειά εγεηηθά θαη νξγαλσηηθά 

πξνζόληα έρνληαο ην Γίπισκα ηνπ Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ ηεο ΑΗΒΑ  

  

 2.2.2.  Δλεξγόο πξνπνλεηήο, Γηαηηεηήο, Κξηηήο θαη Αξρεγόο Οκάδαο δελ κπνξεί λα νξηζζεί σο 

αλαπιεξσηήο Σερληθόο Δθπξόζσπνο.   
 

2.2.3.  Ο  αλαπιεξσηήο Σερληθόο Δθπξόζσπνο κπνξεί λα είλαη από ηελ ίδηα ρώξα από ηελ νπνία     
δηεμάγεηαη ε δηνξγάλσζε. 

 
2.3. Καζήθνληα ηνπ Αλαπιεξσηή Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ. 
     

2.3.1.  Ο Αλαπιεξσηήο Σερληθόο Δθπξόζσπνο πξέπεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζύκθσλα κε ηηο     
νδεγίεο ηνπ Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ. 
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ΚΑΝΟΝΑ 3.  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΩΝΩΝ (ΓΟ) 
  

 3.1.  Ο Γηεπζπληήο Αγώλσλ πξέπεη λα νξηζηεί από ηελ Γηνξγαλώηξηα Οκνζπνλδία θαη λα εγγξηζεί από ηελ 
πλνκνζπνλδία ηεο ΑΗΒΑ αλάινγα αλ ε δηνξγάλσζε είλαη εγθεθξηκκέλε από ηελ πλνκνζπνλδία ή από ηελ 
ΑΗΒΑ. 

         
3.2.  Ο Γηεπζπληήο  Αγώλσλ είλαη ππεύζπλνο λα αθνινπζεί νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ 
γηα λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα Α. 

        
3.3.   Ο Γηεπζπληήο Αγώλσλ πξέπεη λα έρεη άξηζην επίπεδν αγγιηθήο γιώζζαο. 

 
 
ΚΑΝΟΝΑ 4. ΓΗΔΘΝΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ (ΓΣ) 

 
4.1. Οξηζκόο 

 
Όια ηα ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη εληόο ηνπ πεδίνπ αγώλα (ΠΑ) εθηόο ηνπ Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ(-σλ), ησλ 
Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, νλνκάδνληαη ΓΣ. Σα ΓΣ 
απνηεινύληαη από ηα παξαθάησ κέιε:  

 
4.1.1. Μέιε Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 
 
4.1.2.   Μέιε Δπηηξνπήο Κιήξσζεο 
 
4.1.3.   Μέιε Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο 

 

4.1.4.   Γηεπζπληήο ππγκαρηθνύ πιηθνύ αγώλσλ 
 
4.1.5.  Δθπξόζσπνο Γηαηηεηώλ – Κξηηώλ 
 
4.1.6.  Άιιεο ζέζεηο πνπ νξίδεη ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο πνπ ζα εξγαζζνύλ κέζα ζηνλ αγσληζηηθό 
ρώξν 

 
4.2. Οξηζκόο & Γηνξηζκόο 

 
4.2.1.    Σα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ, νη Πξόεδξνη ησλ Δπηηξνπώλ ΑΗΒΑ, ηα  

κέιε Σερληθήο Δπηηξνπήο & Δπηηξνπήο Καλόλσλ ηεο ΑΗΒΑ, ηα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ 

Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ θαη ηα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο είλαη νη θύξηνη ππνςήθηνη γηα 

δηνξηζκό ΓΣ. Ο Δλεξγόο Πξνπνλεηήο, ν Γηαηηεηήο, ν Κξηηήο θαη ν Γηεπζπληήο 

Οκάδαο δελ κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ σο ΓΣ. 
 

4.2.2.   Γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο δηνξίδεη ηνπο 

ππνςήθηνπο θαη ν Πξόεδξνο ΑΗΒΑ εγθξίλεη, δηνξίδεη θαη απνιύεη ηα ΓΣ. 
 

4.2.3. Γηα όια ηα Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα, ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο δηνξίδεη ηνπο 

ππνςήθηνπο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Ζπεηξσηηθήο πλνκνζπνλδίαο εγθξίλεη, δηνξίδεη θαη 

απνιύεη ηα ΓΣ. 
4.2.4.   ΓΣ δελ κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ από 2 κέιε ηεο ίδηαο εζληθόηεηαο ζηελ ίδηα δηνξγάλσζε.       

Απηά ηα ΓΣ  ηεο ίδηαο εζληθόηεηαο δελ νξίδνληαη ζηελ ίδηα αλακέηξεζε. 
   
  4.2.5. Ζ δηνξγαλώηξηα Οκνζπνλδία δελ κπνξεί λα ζηείιεη θαλέλα ΓΣ γηα ηε δηθή ηεο δηνξγάλσζε.
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ΚΑΝΟΝΑ 5. ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ 
5.1. Γηνξηζκόο 

5.1.1. Γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηα Γηεζλή Πξσηαζιήκαηα, ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα 

απνηειείηαη από κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζηνλ Γηεζλή Καηάινγν 

Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ, καδί κε ηα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ Σερληθώλ Θεκάησλ & Καλόλσλ 

θαη Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ. 
 

5.1.2. ηελ πεξίπησζε ησλ Ζπεηξσηηθώλ Πξσηαζιεκάησλ, ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα 

απνηειείηαη από κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ζπεηξσηηθήο πλνκνζπνλδίαο 

ζηνλ Γηεζλή Καηάινγν Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ, καδί κε ηα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ Σερληθώλ 

Θεκάησλ & Καλόλσλ θαη Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ.  
 

5.2. ύλζεζε Μειώλ ζην Αγώληζκα 

 
5.2.1.   ε θάζε αγώλα ππγκαρίαο (εθηόο ησλ ηειηθώλ) ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη από 3 
άηνκα,  έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν Πξόεδξνο. 

 
5.3. Θέζε θαη Δλαιιαγή Μειώλ ζην Αγώληζκα 

 
5.3.1.  Καλέλα άιιν κέινο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο δελ ζα βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ηεο Κξηηηθήο 
Δπηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Ζ ελαιιαγή ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα θάζε 
ζπλεδξία ζα δηαθαλνλίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα από ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν. Σα κέιε πνπ 
επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ ζέζεηο ζηελ ελαιιαγή ζα πξέπεη πξώηα λα ιακβάλνπλ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ 
Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ. 

 
5.4. Γηαδηθαζία Λήςεο Απνθάζεσλ 

5.4.1.  Ο Πξόεδξνο ζα αλαθνηλώζεη όιεο ηηο απνθάζεηο εθ κέξνπο όισλ ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο      
Δπηηξνπήο. 

 
5.5. Σα Καζήθνληα 

5.5.1. Ο Πξόεδξνο ζα ελεκεξώλεη ηνλ εθθσλεηή γηα ην όλνκα ηνπ ππγκάρνπ πνπ αλαθέξεηαη 

σο ληθεηήο ζηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα. 
 

5.5.2.   Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηε βαζκνινγία θαη ηηο 
απνδόζεηο Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ θαη λα αλαζηέιινπλ άκεζα νπνηνλδήπνηε αλάξκνζηε θξίζε / 
πξάμε Γηαηηεηή & Κξηηή γηα ηα ππόινηπα αγσλίζκαηα ηεο εκέξαο. ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ αγσληζκάησλ, ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο θαη 3 κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 
ζα ζπδεηνύλ ηπρόλ πεξαηηέξσ ζπζηάζεηο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηελ 
επηβνιή πνηλώλ γηα ηνλ ελ ιόγσ Γηαηηεηή & Κξηηή. 

 

5.5.3.   Αλ έλα ζηέιερνο πνπ νξηζηεί γηα αγώλα απνπζηάδεη, ν Πξόεδξνο κπνξεί λα δηνξίζεη  

από ηνλ θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ ζηειερώλ θαηάιιειν κέινο γηα λα αληηθαηαζηήζεη 

απηό πνπ απνπζηάδεη, αλαθέξνληαο απηή ηελ αιιαγή ζηελ ζρεηηθή Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ή ηελ Ζπεηξσηηθή πλνκνζπνλδία όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα. 
 

5.5.4.  Αλ πξνθύςνπλ ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε θαηά ηεο 

δηεμαγσγήο αγσλίζκαηνο κε ζσζηέο ζπλζήθεο θαη εάλ έλαο Γηαηηεηήο δελ ιάβεη ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ν Πξόεδξνο κπνξεί λα δώζεη εληνιή 

γηα παύζε ηνπ αγώλα κέρξη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπλέρηζή ηεο. 
 

5.5.5.   Ο Πξόεδξνο κπνξεί επίζεο λα ιάβεη άκεζε ελέξγεηα πνπ ζεσξεί απαξαίηεηε γηα λα  

αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δξάζνπλ θαηά ηεο ζσζηήο δηαγσγήο ηεο 

ππγκαρίαο ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία. 

 

5.5.6.   Δάλ ν ππγκάρνο βξεζεί έλνρνο ζνβαξώλ θαη ζθόπηκσλ παξαπησκάησλ αληίζεηα κε ην 

πλεύκα ηνπ αζιεηηζκνύ, ν Πξόεδξνο, ν δηαηηεηήο, ε θξηηηθή επηηξνπή, ηα ΓΣ θαη ην 

Γξαθείν ΔΔ έρνπλ ην δηθαίσκα παξαπνκπήο ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή γηα επηβνιή 

πηζαλήο θύξσζεο.  
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5.5.7. Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα δξάζνπλ σο κέιε ζε αγώλεο κε 

ππγκάρνπο από ηηο δηθέο ηνπο ρώξεο.  
 

5.6. Αλαηξνπή Απνθάζεσλ Γηαηηεηή 
 

5.6.1.   Οη απνθάζεηο ηνπ Γηαηηεηή κπνξνύλ λα αλαηξαπνύλ από ηνλ Πξόεδξν όηαλ ν Γηαηηεηήο έρεη 
εθδώζεη απόθαζε πνπ είλαη μεθάζαξα ελάληηα ζηα Άξζξα θαη ηνπο Καλόλεο ηεο ΑΗΒΑ. Όηαλ 
εμεηάδεηαη έλα ηέηνην πεξηζηαηηθό, ηα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε 
εγγξαθήο ζε βηληενθαζέηα. 

 
5.7. Γηέλεμε πκθεξόλησλ 

5.7.1.  Σα κέιε ηεο Κξηηηθή Δπηηξνπήο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, Παγθόζκηα   
Πξσηαζιήκαηα, Παγθόζκην Κύπειιν, AIBA Challenge Matches θαη Ζπεηξσηηθά 
Πξσηαζιήκαηα δελ ζα ιεηηνπξγνύλ σο Γηαηηεηέο & Κξηηέο ζε απηνύο ηνπο Αγώλεο ή ηα 
Πξσηαζιήκαηα. 

 
5.8. Οπδεηεξόηεηα 

5.8.1.  Σα κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζε δηεζλή ηνπξλνπά ππγκαρίαο ζα πξνέξρνληαη από 
δηαθνξεηηθέο ρώξεο. 

 
5.9. Σα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε «Σξέρνπζα Βαζκνινγία». Ο ρεηξηζηήο ηνπ 

πζηήκαηνο Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ ζα παξέρεη άκεζε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Κξηηώλ ζε 

θάζε αγώλα πξνο ηα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

5.10.  Ο Πξόεδξνο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα δηεπζύλεη ηε ζπλάληεζε ησλ Γηαηηεηώλ – Κξηηώλ 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ.  

ΚΑΝΟΝΑ 6. ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΔ & ΚΡΗΣΔ 
6.1. Οξηζκόο θαη Οπδεηεξόηεηα  

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νπδεηεξόηεηα, ηα νλόκαηα ηνπ Γηαηηεηή θαη ησλ πέληε Κξηηώλ γηα θάζε αγώληζκα ζα 
επηιέγνληαη από Πξόγξακκα Λνγηζκηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή θαη/ή Δπηηξνπή Κιήξσζεο. 

 
6.1.1. Καζέλα από απηά ηα ζηειέρε ζα είλαη εγθεθξηκέλνο Γηαηηεηήο & Κξηηήο. 

 

6.1.2.    Καζέλα από απηά ηα ζηειέρε ζα είλαη από δηαθνξεηηθή ρώξα θαη Οκνζπνλδία ν έλαο 

από ηνλ άιιν θαη από θαζέλαλ από ηνπο ππγκάρνπο πνπ ιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ζην 

αγώληζκα. 
 

6.1.3. Καζέλα από απηά ηα ζηειέρε δελ ζα είλαη πνιίηεο ή θάηνηθνο νπνηαζδήπνηε ρώξαο 

πνπ είλαη επηθξάηεηα, απνηθία ή δηνηθεηηθή ππαγσγή ηεο ρώξαο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

ππγκάρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αγώληζκα.  
 

6.1.4. ε πεξίπησζε αιιαγήο ρώξαο νπνηνπδήπνηε ζηειέρνπο, ην ελ ιόγσ ζηέιερνο δελ ζα 

ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε αγώληζκα ζην νπνίν ππγκάρνο ηεο αξρηθήο ρώξαο ηνπ 
ζηειέρνπο ζπκκεηάζρεη ή ιεηηνπξγεί Γηαηηεηήο & Κξηηήο απηήο ηεο ρώξαο. 

 

6.1.5. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαην γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ λα εθαξκόζεη 

ηηο παξαπάλσ νδεγίεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε δπζθνιία απηή ζα επηιύεηαη 
δηαζθαιίδνληαο όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ηελ νπδεηεξόηεηα θαη ακεξνιεςία ησλ 

δηνξηζκέλσλ ζηειερώλ θαη ην δήηεκα ζα αλαθέξεηαη όζν γίλεηαη γξεγνξόηεξα ζηελ 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

 

6.1.6. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαην γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο, ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ελόο ζηειέρνπο ή 
ζηειερώλ κπνξνύλ λα επηιερζνύλ κε θιήξν από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαηηεζίαο & Κξίζεσλ ή άηνκν πνπ ζα ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο ηνπ, γηα ην ζρεηηθό 

αγώληζκα. 
 

6.1.7. Έλαο Κξηηήο κπνξεί λα επηιερζεί από ηελ ήπεηξν θάζε ππγκάρνπ θαη ηξεηο (3) Κξηηέο 

λα επηιερζνύλ από άιιεο επείξνπο. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππάξρνπλ 
πεξηζζόηεξα από δύν ζηειέρε ζην ίδην αγώληζκα από ηελ ίδηα ήπεηξν. 
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6.1.8. Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξεηο άιινπο θξηηέο, δελ είλαη δπλαηό λα επηιερζνύλ δύν θξηηέο από 

ηελ ίδηα ήπεηξν. Ζ Δπηινγή Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ κε θιήξσζε ζα δηαζθαιίζεη ηελ 
νπδεηεξόηεηα, ηεξώληαο ηνπο εμήο όξνπο: 

 

6.1.8.1. Θα είλαη από δηαθνξεηηθέο επείξνπο θαη ηξεηο ζα είλαη από ηξεηο (3) 

δηαθνξεηηθέο επείξνπο θαη από δηαθνξεηηθέο ρώξεο από ηνπο ππγκάρνπο. 
 

6.1.8.2. Απαγνξεύεηαη ε εθηέιεζε θαζεθόλησλ αλ ν ππγκάρνο είλαη από ρώξα πνπ 
ήηαλ ζην παξειζόλ ε θύξηα ρώξα ηνπ Γηαηηεηή & Κξηηή. 

6.2. Γηέλεμε πκθεξόλησλ 
 

6.2.1. Οη Γηαηηεηέο & Κξηηέο ζε νπνηνδήπνηε αγώληζκα ή ζεηξά αγσληζκάησλ δελ ζα ιεηηνπξγνύλ ζε 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ αγσλίζκαηνο ή αγσληζκάησλ, σο δηεπζπληέο νκάδσλ, 
εθπαηδεπηέο ή βνεζνί ζε νπνηνλδήπνηε ππγκάρν ή νκάδα ππγκάρσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην παξαπάλσ 
αγώληζκα ή ζεηξά αγσληζκάησλ νύηε ζα ιεηηνπξγνύλ έηζη ζε αγώληζκα ζην νπνίν ζπκκεηέρεη 
αγσληδόκελνο ηεο εζληθόηεηάο ηνπο. 

 
6.3. Πεηζαξρηθή Δλέξγεηα 

 
6.3.1. Απόθαζε αλαζηνιήο ζρεηηθή κε θξηηέο ή δηαηηεηέο ζα ιακβάλεηαη από ηελ Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή.  
      6.4. Κώδηθαο Δπηθνηλσλίαο 
                        6.4.1.  Όινη νη Γηαηηεηέο / Κξηηέο πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνλ θώδηθα επηθνηλσλίαο ηεο ΑΗΒΑ                  
(Παξάξηεκα Β). 
 
ΚΑΝΟΝΑ 7. ΓΗΑΗΣΖΣΔ 

       7.1. Οξηζκόο θαη πκκεηνρή 
 

7.1.1.  ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, θάζε αγώληζκα ζα 
ειέγρεηαη από Γηαηηεηή δηνξηζκέλν από ηελ ΑΗΒΑ πνπ ζα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζην ξηλγθ, θαη δελ ζα 
βαζκνινγεί ηνλ αγώλα.  

 
7.2. Καζήθνληα 

 
7.2.1.    Ζ θξνληίδα ηνπ ππγκάρνπ ζα είλαη θύξην κέιεκα ηνπ Γηαηηεηή. 
 
7.2.2.   Να θξνληίδεη νη θαλόλεο θαη ην fair play λα ηεξνύληαη απζηεξά 

 
7.2.3.   Να δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ αγσλίζκαηνο ζε θάζε ζηάδην. 
 
7.2.4.   Να πξνιακβάλεη ηελ ιήςε αδηθαηνιόγεησλ θαη κε απαξαίηεησλ ρηππεκάησλ από  

θαηαπνλεκέλν ππγκάρν. 
7.2.5.   Να θάλεη ρξήζε ηξηώλ ιέμεσλ εληνιώλ: 

7.2.5.1. «ηνπ» όηαλ δίλεη εληνιή ζηνπο ππγκάρνπο λα ζηακαηήζνπλ λα ππγκαρνύλ. 
7.2.5.2.  «Ππγκαρία» όηαλ δίλεη εληνιή ζηνπο ππγκάρνπο λα ζπλερίζνπλ λα  

ππγκαρνύλ.  2 

4 

     7.2.5.3.   «Παύζε» όηαλ ζπάεη κηα κάρε ζώκα κε ζώκα. Με ηε ιήςε απηήο ηεο εληνιήο 

θάζε ππγκάρνο ζα θάλεη έλα βήκα πίζσ πξηλ ζπλερηζηεί ν αγώλαο. 
 

7.2.6.   Να δειώλεη ζε έλαλ ππγκάρν κε θαηάιιεια επεμεγεκαηηθά ζεκάδηα ή ρεηξνλνκίεο ηπρόλ 
παξάβαζε θαλνληζκώλ. 

 

7.2.7.    ε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ δύν ή θαη νη δύν ππγκάρνη είλαη θσθνί, ν Γηαηηεηήο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη άγγηγκα κε ην ρέξη ζηνλ ώκν ή ζηνλ βξαρίνλα γηα λα «ζηακαηήζεη» θαη 
λα δώζεη «παύζε» ζηνλ αγώλα. 

 

7.2.8.   Ο Γηαηηεηήο δελ ζα αλαθέξεη ηνλ ληθεηή, ζεθώλνληαο ην ρέξη ηνπ ππγκάρνπ ή κε άιιν 

ηξόπν, πξνηνύ γίλεη ε αλαθνίλσζε. Όηαλ αλαθνηλσζεί ν ληθεηήο ηνπ αγώλα, ν Γηαηηεηήο 
ζα ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ ληθεηή ππγκάρνπ. 
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7.2.9.   Όηαλ ν Γηαηηεηήο έρεη απνθιείζεη ππγκάρν ή ζηακαηήζεη ηνλ αγώλα, ν Γηαηηεηήο ζα 
ελεκεξώλεη πξώηα ηνλ Πξόεδξν ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ππγκάρν πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί ή ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζηακάηεζε ν αγώλαο, ώζηε ν Πξόεδξνο ηεο 
Κξηηηθήο Δπηηξνπήο λα κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ εθθσλεηή λα γλσζηνπνηήζεη ηελ 

απόθαζε ζσζηά ζην θνηλό. 
7.3. Αξρέο ηνπ Γηαηηεηή 

 
7.3.1. Να ζηακαηά ηνλ αγώλα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αλ ν Γηαηηεηήο ηνλ ζεσξεί κνλόπιεπξν. 
7.3.2.   Να ζηακαηάεη ηνλ αγώλα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εάλ έλαο από ηνπο ππγκάρνπο έρεη δερζεί 

ηξαπκαηηζκό ιόγσ ηνπ νπνίνπ ν Γηαηηεηήο θξίλεη όηη ν ππγκάρνο δελ πξέπεη λα ζπλερίζεη. 

7.3.3.   Να ζηακαηάεη ηνλ αγώλα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εάλ ν Γηαηηεηήο ζεσξεί όηη νη 
δηαγσληδόκελνη δελ είλαη έληηκνη. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν Γηαηηεηήο κπνξεί λα απνθιείζεη 

έλαλ ή θαη ηνπο δύν αγσληδόκελνπο. 

7.3.4.   Να εθδώζεη ζύζηαζε ζε ππγκάρν ή λα ζηακαηά ηελ ππγκαρία θαηά ηε δηάξθεηα αγώλα  

θαη λα ρνξεγεί πξνεηδνπνίεζε ζε ππγκάρν ιόγσ θάνπι ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν πξνο 
ην ζπκθέξνλ ηνπ fair play ή λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ. 

7.3.5.   Να απνθιείεη ππγκάρν πνπ δελ θαηαθέξλεη λα ηεξήζεη άκεζα ηηο εληνιέο ηνπ Γηαηηεηή ή 
θέξεηαη πξνο ηνλ Γηαηηεηή κε πξνζβιεηηθό ή επηζεηηθό ηξόπν αλά πάζα ζηηγκή. 

7.3.6.   Να εθδίδεη ζπζηάζεηο, λα απνκαθξύλεη θαη λα απνθιείεη βνεζό πνπ έρεη παξαβηάζεη ηνπο  
θαλόλεο. 

7.3.7. Με ή ρσξίο πξνεγνύκελε πξνεηδνπνίεζε, λα απνθιείεη αγσληδόκελν γηα δηάπξαμε θάνπι. 

6.3.8.   ε πεξίπησζε knock-down, λα αλαζηείιεη ηε κέηξεζε, αλ ν ππγκάρνο δελ θαηαθέξεη ζθόπηκα  

λα επηζηξέςεη ζηελ νπδέηεξε γσλία ή θαζπζηεξήζεη λα ην πξάμεη. 
7.3.9.   Να εξκελεύεη ηνπο θαλνληζκνύο ζηνλ βαζκό πνπ εθαξκόδνληαη ή είλαη ζρεηηθνί κε ην  

αγώληζκα ή λα απνθαζίδεη θαη λα ιακβάλεη ελέξγεηεο ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ηνπ 
αγσλίζκαηνο πνπ δελ θαιύπηνληαη από θαλόλεο. 

7.3.10.  Ηαηξηθή Δμέηαζε – Ο Γηαηηεηήο, πξνηνύ εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζε νπνηνδήπνηε 
δηεζλέο ηνπξλνπά δηεμάγεηαη κε απηνύο ηνπο θαλόλεο, ζα ππνβάιιεηαη ζε ηαηξηθή εμέηαζε 
ζρεηηθά κε ηε θπζηθή επξσζηία ηνπ γηα ηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Γηαηηεηή ζην ξηλγθ. Ζ 

όξαζε ηνπ Γηαηηεηή ζα πξέπεη λα είλαη δηνξζώζηκε ζε 20/80 ή θαιύηεξε. Ζ ρξήζε 
γπαιηώλ από ηνλ Γηαηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα δελ επηηξέπεηαη, αιιά επηηξέπεηαη 

ε ρξήζε θαθώλ επαθήο. Δίλαη ππνρξεσηηθό ν Γηαηηεηήο λα ζπκκεηάζρεη ζε ζύζθεςε πνπ 
νξγαλώλεηαη από ηελ Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή πξηλ από θάζε Πξσηάζιεκα. 

 

7.4. Γηθαίσκα Διέγρνπ Ππγκάρνπ 
7.4.1. Δμνπιηζκόο θαη ηνιή – ν Γηαηηεηήο δελ ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε 

αγώληζκα ππγκάρνπ πνπ αξλείηαη λα  θνξέζεη θάζθα, πξνζηαηεπηηθό ζπαζνπάξ (κόλν 

γηα άληξεο) θαη πξνζηαηεπηηθό δνληηώλ -  παξόια απηά απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα 

δηνξζσζεί από ηνλ Γηαηηεηή κέζα ζε έλα ιεπηό εηδάιισο ζα απνθιεηζηεί ν ππγκάρνο. 

Καλέλα άιιν αληηθείκελν δελ επηηξέπεηαη λα θνξηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γάληη ηνπ ππγκάρνπ ή έλδπκά ηνπ ιπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππγκαρίαο, ν Γηαηηεηήο ζα ζηακαηά ην αγώληζκα γηα λα δηνξζσζεί ην πξόβιεκα. 

 

7.5. Γηθαίσκα Διέγρνπ Κξηηώλ 
  

  7.5.1.    Ο Γηαηηεηήο ζα ειέγρεη ηηο ζσζηέο ζέζεηο ησλ θξηηώλ πξηλ ηνλ αγώλα. 
  25 
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ΚΑΝΟΝΑ 8. ΚΡΗΣΔ 

 
8.1. Οξηζκόο θαη πκκεηνρή 

 
8.1.1. ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, θάζε αγώληζκα 

ζα βαζκνινγείηαη από πέληε Κξηηέο ηεο ΑΗΒΑ πνπ ζα θάζνληαη μερσξηζηά από ην θνηλό 

θαη ακέζσο θνληά ζην ξηλγθ. 

8.1.2. Γύν από ηνπο Κξηηέο ζα θάζνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ξηλγθ ζε αξθεηή απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπο θαη θαζέλαο από ηνπο ππόινηπνπο ηξεηο Κξηηέο ζα θάζεηαη ζην θέληξν 

κίαο από ηηο άιιεο ηξεηο πιεπξέο ηνπ ξηλγθ.  

 

Όηαλ ν αξηζκόο δηαζέζηκσλ ζηειερώλ είλαη αλεπαξθήο, 3 θξηηέο αληί γηα 5 κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αιιά θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη ζε Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, Παγθόζκηα 

Πξσηαζιήκαηα ή Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα. 
 

8.2. Καζήθνληα 

 
8.2.1. Κάζε Κξηηήο ζα θξίλεη αλεμάξηεηα ηα πξνζόληα ησλ δύν αγσληδόκελσλ θαη ζα 

απνθαζίδεη ηνλ ληθεηή ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο. 

8.2.2.   Κάζε Κξηηήο ζα θάλεη ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Βαζκνιόγεζεο ηεο ΑΗΒΑ γηα ηελ θξίζε ησλ  
πξνζόλησλ ησλ ππγκάρσλ. 

8.2.3.   Κάζε Κξηηήο δελ ζα κηιάεη ζε αγσληδόκελν ή άιιν Κξηηή ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο. 

8.2.4.  Κάζε Κξηηήο κπνξεί, εάλ είλαη απαξαίηεην, ζην ηέινο θάζε γύξνπ, λα θέξλεη ζηελ 

πξνζνρή ηνπ Γηαηηεηή ηπρόλ πεξηζηαηηθό πνπ ν Γηαηηεηήο εκθαλίδεηαη λα κελ έρεη 

πξνζέμεη, όπσο παξεθηξνπή βνεζνύ, ραιαξόηεηα ζρνηληώλ θιπ.  

8.2.5.   Καλέλαο Κξηηήο δελ ζα απνρσξεί από ηε ζέζε ηνπ κέρξη λα αλαθνηλσζεί ε εηπκεγνξία ζην  
θνηλό. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 9. ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ & ΚΡΗΣΩΝ 

 
9.1. Οιν ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ Γηαηηεηώλ /Κξηηώλ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ζ. 

 
  
ΚΑΝΟΝΑ 10.  ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ 
 
     10.1 Πηζηνπνηεηηθό 
  10.1.1. Οινη νη ησξηλνί πξνπνλεηέο ζηηο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ην επίζεκν 
πηζηνπνηεηηθό ηεο ΑΗΒΑ γηα λα επηηξέπεηαη λα ζπλνδεύζνπλ αζιεηέο ζηηο δηάθνξεο εγθεθξηκκέλεο  από ηελ ΑΗΒΑ 
δηνξγαλώζεηο. 

10.1.2. Ζ βαζκνιόγεζε ησλ πξνπνλεηώλ ζα ρσξηζηεί ζε 3 επίπεδα θαη ζα αθνινπζήζεη ηηο 
παξαθάησ αξρέο: 
10.1.2.1.  1 Αζηέξη επίπεδν πξνπνλεηώλ θαη πάλσ επηηξέπεηαη λα ζπλνδεύνπλ ηηο 
δηνξγαλώζεηο ηνπ 1 αζηεξηνύ. 
10.1.2.2.  2 Αζηέξηα επίπεδν πξνπνλεηώλ θαη πάλσ επηηξέπεηαη λα ζπλνδεύνπλ ηηο 
δηνξγαλώζεηο ησλ 2 αζηεξηώλ. 
10.1.2.3.  Μόλν 3 αζηέξηα επίπεδν πξνπνλεηώλ επηηξέπεηαη λα ζπλνδεύνπλ ηηο δηνξγαλώζεηο 
ησλ 3 αζηεξηώλ. 

  
10.2. Μέρξη λα ηνπνζεηεζεί ην λέν ζύζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ πξνπνλεηώλ κία πεξίνδνο ράξηηνο ζα δνζεί κέρξη ην 
ηέινο Γεθεκβξίνπ 2012 πνπ ζα επηηξέπεη ελόο ρακειώηεξνπ επηπέδνπ αζηεξηώλ πξνπνλεηή λα εθηειεί θαζήθνληα 
πξνπνλεηή ζε πςειόηεξνπ επηπέδνπ δηνξγαλώζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ε εζληθή Οκνζπνλδία δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθνύ 
επηπέδνπ αζηεξηώλ πξνπνλεηέο. 
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ΚΑΝΟΝΑ 11. ΒΟΖΘΟΗ 

 
11.1. Αξηζκόο Βνεζώλ 

11.1.1. Κάζε αγσληδόκελνο δηθαηνύηαη δύν βνεζνύο πνπ ζα δηέπνληαη από ηνλ παξαθάησ 

θαλόλα: Μόλν νη δύν βνεζνί ζα αλεβαίλνπλ ζην πεξηθάιπκκα ηνπ ξηλγθ θαη κόλν έλαο 

κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ξηλγθ. 

11.2. Καζήθνληα  

11.2.1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππγκαρίαο, θαλέλαο από ηνπο βνεζνύο δελ ζα παξακέλεη ζηελ 

πιαηθόξκα ηνπ ξηλγθ. Πξηλ μεθηλήζεη έλαο γύξνο, ζα απνκαθξύλνπλ ζέζεηο, πεηζέηεο, 

θνπβάδεο θιπ. από ηελ πιαηθόξκα ηνπ ξηλγθ. 

11.2.2.  Οη βνεζνί, ελώ ζα ηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηελ γσλία, ζα δηαζέηνπλ πεηζέηα  γηα 

ηνλ ππγκάρν. Έλαο βνεζόο κπνξεί λα δειώζεη παξαίηεζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

αγσληδόκελνπ όηαλ απηόο ν βνεζόο ζεσξεί όηη ν ππγκάρνο βξίζθεηαη ζε δπζθνιία, λα 

πεηάμεη ηελ πεηζέηα ζην ξηλγθ, εθηόο αλ ν Γηαηηεηήο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

κέηξεζεο. 

                        11.2.3.   Οη βνεζνί είλαη νη πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί ζηηο Δζληθέο  Οκνζπνλδίεο  
ηνπο θαη πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνπο Καλόλεο ηεο ΑΗΒΑ θαη θάζε ππγκάρνο είλαη  
ππεύζπλνο κε ηνλ ηδην ηξόπν γηα ηνπο βνεζνύο. 

 

 
11.3. Απαγνξεπκέλεο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

11.3.1. Κάζε βνεζόο πνπ ελζαξξύλεη  ή ππνθηλεί ζεαηέο  κε ιόγηα ή κε ζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέιημεο ηνπ αγώλα δελ ζα επηηξέπεηαη λα ζπλερίζεη λα ελεξγεί σο βνεζόο ζην 

ηνπξλνπά όπνπ ε πξνζβνιή έγηλε.  
 
 

11.3.2.   Όηαλ έλαο βνεζόο απνκαθξπλζεί από ηε γσλία από ηνλ Γηαηηεηή, ζα απνρσξεί από ηελ  
αίζνπζα ππγκαρίαο γηα ηελ ππόινηπε ζπλεδξία. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνπξλνπά, ν βνεζόο 
απνκαθξπλζεί γηα δεύηεξε θνξά, ζα αλαζηέιιεηαη κόληκα από ιεηηνπξγία σο βνεζόο ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηνπξλνπά. 
11.3.2.  Ζ ρξήζε νπνηαζδήπνηα ζπζθεπήο επηθνηλσλίαο δελ επηηξέπεηαη ζηνλ αγσληζηηθό 
ρώξν όπσο   θαη όρη κόλν θηλεηά ηειέθσλα , αζύξκαηνη δέθηεο , αθνπζηηθά, ξαδηνθσληθνί 
δέθηεο θ.η.ι. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 12. ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
12.1.   Πηζηνπνίεζε 

  

12.1.1. Πηζηνπνηεκέλνο Γηαηξόο, κε άδεηα ζε ηζρύ ζηε ρώξα ηνπ θαη πηζηνπνηεκέλνο από ηελ ΑΗΒΑ, ζα 
δηνξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ. Αλ είλαη δπλαηό, αδεηνδνηεκέλνο Γηαηξόο 
Ρηλγθ πηζηνπνηεκέλνο από ηελ ΑΗΒΑ ζα δηνξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ. 
 
12.1.2. ε όιεο ηηο εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ , Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, Οιπκπηαθά ηνπξλνπά 
πξόθξηζεο, κόλν κέιε ηεο Ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ επηηξέπεηαη λα ππεξεηνύλ σο κέιε ηεο ηαηξηθήο 
θξηηηθήο επηηξνπήο, Γηα όιεο ηηο εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ηεο πλνκνζπνλδίαο κόλν ηα κέιε ηεο Ηαηξηθή 
Δπηηξνπήο ηεο πλνκνζπνλδίαο επηηξέπεηαη λα ππεξεηνύλ σο κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. 
 
12.1.3.  ε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο Ο Σερληθόο Δθπξόζσπνο κπνξείλ λα νξίζεη ηνπηθνύο ή γηαηξνύο 
νκάδαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα άιια κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο επηηξνπήο. 
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12.2.  Παξνπζία ζην Αγώληζκα 
 

12.2.1. Ο ζπγθεθξηκέλνο Γηαηξόο ζα πξέπεη λα είλαη παξώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγσλίζκαηνο θαη λα 
κελ απνρσξεί από ηε ζέζε ηνπ πξηλ ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ γύξνπ θαη κέρξη ν Γηαηξόο λα έρεη δεη θαη ηνπο 
δύν ππγκάρνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ γύξν. Ζ Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα θνξά ρεηξνπξγηθά 
γάληηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γύξνπ. 

 
12.3.  Αξηζκόο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

 
12.3.1.  ε πεξίπησζε ελόο ξηλγθ, ζε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ,  

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηα Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα, 
απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο 
Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ. Ωζηόζν, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από δύν (2) 
κέιε Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζε έλα ρώξν ξηλγθ. 

 

12.3.2. ε πεξίπησζε δύν ξηλγθ, ζε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ,  
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηα Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα, απαηηείηαη 
κέγηζηνο αξηζκόο δύν (2) κειώλ ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ΑΗΒΑ γηα θάζε ξηλγθ. 

 
 

12.4.  Απαίηεζε  Κξηηηθήο Δπηηξνπήο Αληη-Νηόπηλγθ 
 

12.4.1  Γηα θαζέλα από ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, έλαο (1) εηδηθόο αληη-ληόπηλγθ 
ζα πξέπεη λα είλαη παξώλ γηα λα ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία αληη-ληόπηλγθ ππό ηελ επίβιεςε κειώλ ηεο 
Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ. 

 
12.5.  Βαζηθά Καζήθνληα Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

12.5.1. Γεληθά Καζήθνληα 
12.5.1.1.  Οη έιεγρνη ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ΑΗΒΑ έρνπλ ζθνπό λα παξέρνπλ 

Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα εμήο: 
• όηη νη αγσληδόκελνη έρνπλ αξθεηό ρώξν 

• όηη ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα δύγηζεο 
• όηη ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζέξκαλζε (αλ απαηηείηαη), επαξθήο θσηηζκόο θαη 

θαιόο εμαεξηζκόο 

• όηη ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο θαξεθιώλ θαη γξαθείσλ. 

12.5.1.2.  Έλα κέινο ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζα είλαη παξόλ ζηελ αξρηθή  

Ηαηξηθή Δμέηαζε θαη όιεο ηηο επαθόινπζεο εμεηάζεηο πξηλ ηνλ αγώλα γηα 
ππγκάρνπο ζε όια ηα δηεζλή αγσλίζκαηα. 

12.5.1.3.  Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζα βνεζνύλ ηα ηαηξηθά ζηειέρε από 

δηάθνξεο ρώξεο.  
 

12.5.1.4.  Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ άπνςε γηα 

ηξαπκαηηζκνύο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ππγκάρνη. Ζ άπνςε απηή ζα ζεσξείηαη 
σο ηειεζίδηθε. 

 

12.5.1.5.  Ζ Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ παξέρεη έλαλ γηαηξό γηα επίβιεςε ησλ 
δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ ληόπηλγθ θαη επηζεσξεί ηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο 
ειέγρνπ ληόπηλγθ γηα λα θαζνξίζεη ηελ επάξθεηά ηνπο ζε ζέζε, εμνπιηζκό, 

όξνπο θαη θόξκεο. 
 

12.5.1.6.  Ζ Ηαηξηθή θξηηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ παξέρεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα Γηαηηεηέο & 

Κξηηέο ηεο ΑΗΒΑ. 
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12.5.1.7.  Ζ Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ εμεηάδεη ηα επείγνληα ζρέδηα ησλ 

νξγαλσηώλ ηνπξλνπά 
• ειέγρεη ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη θνξείνπ, άιινπ εμνπιηζκνύ αλάλεςεο, 

εμνπιηζκνύ εθθέλσζεο, νδώλ εθθέλσζεο 
• ειέγρεη όηη ππάξρεη αζζελνθόξν γηα ην αγώληζκα θαη λνζνθνκείν νξηζκέλν 

γηα ηελ πεξίζαιςε αζιεηώλ. 
 

12.5.1.8.  Ζ Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ ζα ειέγρεη γηα επαξθείο πξνκήζεηεο 
ηξνθίκσλ θαη ελπδάησζεο γηα ηνπο αζιεηέο θαη ζα ηηο ζπζηήλεη ζηνλ Σερληθό 

Δθπξόζσπν γηα έγθξηζε. 
 

12.5.2. Καζήθνληα Αγσλίζκαηνο 
 

12.5.2.1.  Σνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζα βξίζθεηαη 

θαλνληθά ζην ρώξν ηνπ ξηλγθ γηα νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
12.5.2.2. Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΑΗΒΑ ζα θαζνδεγνύλ ηνλ Γηαηηεηή ζηελ  
                 αμηνιόγεζε ηξαπκαηηζκώλ.. 

                                         12.5.2.3. Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζα ελεκεξώλνπλ ηνλ Πξόεδξν ηεο  
Κξηηηθήο Δπηηξνπήο Αγσλίζκαηνο λα ζηακαηάεη ηνλ αγώλα ζε πεξίπησζε πνπ 
νπνηνζδήπνηε αζιεηήο δείρλεη λα κε κπνξεί λα ζπλερίζεη. 

 

12.5.3. Γηαδηθαζία Μεηά από Ννθ-Άνπη θαη RSCH 
 

12.5.3.1.  Ληπόζπκνο Ππγκάρνο – Αλ έλαο ππγκάρνο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, κόλν ν 

Γηαηηεηήο θαη ν Γηαηξόο πνπ θαιείηαη ζα παξακέλνπλ ζην ξηλγθ, εθηόο αλ ν 
Γηαηξόο ρξεηάδεηαη επηπξόζζεηε βνήζεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 

ππγκάρνο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ γηα πεξηζζόηεξν από έλα (1) ιεπηό, ζα 
πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν (αλ είλαη δπλαηό κε 
λεπξνρεηξνπξγηθό ηκήκα) γηα πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε. Κάζε ππγκάρνο κε 

δηάζεηζε κπνξεί λα ζηαιεί ζην λνζνθνκείν από ηνλ Γηαηξό. 

12.5.3.2. Ηαηξηθή Πξνζνρή – ζε πεξίπησζε λνθ-άνπη ρσξίο απώιεηα αηζζήζεσλ ή  

ζηελ πεξίπησζε RSCH, ν ππγκάρνο ζα εμεηάδεηαη από Γηαηξό ακέζσο κεηά 
ζηα απνδπηήξηα γηα λα θαζνξηζηεί ε αλάγθε θαη ε θύζε πεξαηηέξσ ηαηξηθήο 

παξαηήξεζεο θαη / ή λνζειείαο. 
12.5.3.3. Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζα παξέρνπλ πξώηεο 

βνήζεηεο ζηνλ ιηπόζπκν ππγκάρν κέρξη λα κεηαθεξζεί ε θξνληίδα ηνπ ζηελ 
ηνπηθή νκάδα ηαηξηθήο ππνζηήξημεο γηα νξηζηηθή δηαρείξηζε. 

12.5.3.4. Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ κπνξεί λα ζπζηήλνπλ ζεξαπεία  
γηα ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ππγκάρνπο. 

12.5.3.5. Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ ζα αλαζηέιινπλ θαη ζα 

πεξηνξίδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ππγκάρνπο όπσο θξίλνπλ απαξαίηεην. 
 
ΚΑΝΟΝΑ 13. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟΤ 

 
13.1.   Καζήθνληα 

13.1.1.  Σν θύξην θαζήθνλ ηνπ Τπεύζπλνπ Σήξεζεο Υξόλνπ είλαη λα ξπζκίδεη ηνλ αξηζκό θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ γύξσλ θαη ηα δηαζηήκαηα κεηαμύ ηνπο. Σα δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ γύξσλ 
ζα έρνπλ δηάξθεηα ελόο νιόθιεξνπ ιεπηνύ. 

 

13.1.2.  Πέληε δεπηεξόιεπηα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε γύξνπ, ν Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα 

αδεηάδεη ην ξηλγθ κε ηελ εληνιή «εθθέλσζε ξηλγθ» ή «έμσ νη βνεζνί». 

13.1.3.  Ο Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα μεθηλάεη θαη ζα νινθιεξώλεη θάζε γύξν ρηππώληαο ην  

γθνλγθ ή ην θακπαλάθη. 
 

13.1.4.  Ο Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα αλαθνηλώλεη ηνλ αξηζκό θάζε γύξνπ ακέζσο πξηλ ηελ 

έλαξμή ηνπ. 
 

13.1.5.  Ο Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα ζηακαηά / μεθηλά ην ξνιόη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ  
Γηαηηεηή. 
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13.1.6.   Ο Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα ξπζκίδεη όιεο ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο κε ξνιόη ρεηξόο ή ηνίρνπ. 

 

13.1.7.  ε «knock-down», ν Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα δίλεη έλα ερεηηθό ζήκα ζηνλ 

Γηαηηεηή δειώλνληαο ηα δεπηεξόιεπηα πνπ πεξλνύλ ελώ ν ηειεπηαίνο κεηξάεη. 
 

13.1.8.  Αλ ζην ηέινο ηνπ γύξνπ έλαο ππγκάρνο είλαη «θάησ» θαη ν Γηαηηεηήο είλαη ζηε 

δηαδηθαζία κεηξήκαηνο, δελ ζα ρηππάεη ην γθνλγθ δειώλνληαο ην ηέινο ηνπ γύξνπ ησλ 

δύν ιεπηώλ. Σν γθνλγθ ζα ρηππάεη κόλν όηαλ ν Γηαηηεηήο δίλεη ηελ εληνιή «ππγκαρία» 

δειώλνληαο ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα. Όηαλ ν Γηαηηεηήο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

κεηξήκαηνο, ν ρξόλνο ηνπ γύξνπ δελ κπνξεί λα ηειεηώζεη, επεηδή ε εληνιή «ζηνπ» 

δίλεηαη από ηνλ Γηαηηεηή.  

13.2.   Θέζε 
 

         13.2.1.Ο Τπεύζπλνο Σήξεζεο Υξόλνπ ζα θάζεηαη απεπζείαο ζηνλ ρώξν ηνπ ξηλγθ. 
 

 

 
ΚΑΝΟΝΑ  14. ΔΠΗΖΜΟ ΔΚΦΩΝΖΣΖ 

 
14.1.   Πξνζόληα  

 
        14.1.1.Γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, ν Δπίζεκνο εθθσλεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηα 
παξαθάησ πξνζόληα:  

14.1.1.1.  Να κηιάεη πνιιέο γιώζζεο (ηα Αγγιηθά είλαη ππνρξεσηηθά) 
 

14.1.1.2..  Δμαηξεηηθή θαηαλόεζε ησλ Σερληθώλ Καλόλσλ θαη Καλόλσλ Αγώλα ηεο ΑΗΒΑ.. 
 

14.1.1.3.  Θα δηαζέηεη ειάρηζηε πείξα ηξηώλ (3) εηώλ ζην πεδίν ηεο εθθώλεζεο αγσληζκάησλ ζε  

αζιεηηθέο εθδειώζεηο. 
 

14.2.  Γηνξηζκόο 

 
Ζ Δπηηξνπή Οξγάλσζεο Δθδειώζεσλ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξόζιεςε επαγγεικαηία εθθσλεηή γηα όια ηα 
αγσλίζκαηα. 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΓΩΝΗΜΑΣΩΝ 

 

 
ΚΑΝΟΝΑ 1. ΣΟ ΡΗΝΓΚ ΚΑΗ Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 
1.1. Όια νη νδεγίεο ηνπ ξηλγθ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Θ. 

 
 

1.2. Δγθεθξηκέλε ήκαλζε 
1.2.1. Γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα θάλεη ρξήζε 

ησλ ξηλγθ πνπ παξαζθεπάδνληαη από έλαλ από ηνπο Δπίζεκνπο Αδεηνδόρνπο ηεο ΑΗΒΑ. 

1.2.2.   Όια ηα ππάξρνληα ξηλγθ ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ην 2010. Ωζηόζν, κεηά ην  
2011, γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη λέν ξηλγθ κε 
εγθεθξηκέλεο ζεκάλζεηο από ηελ ΑΗΒΑ. 

 

 
ΚΑΝΟΝΑ 2.  ΓΑΝΣΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 
 

2.1. Όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε γαληηώλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ από έλαλ από ηνπο Δπίζεκνπο Αδεηνδόρνπο Δμνπιηζκνύο Ππγκαρίαο ηεο 
ΑΗΒΑ. 

2.2.    Οη αγσληδόκελνη ζα θνξνύλ θόθθηλα ή κπιε γάληηα, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε γσλία  
ππγκάρνπ. 

 

 

                          2.3. Σα γάληηα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη από ηνλ νξγαλσηή θαη λα εγθξίλνληαη από ηνλ 

Σερληθό Δθπξόζσπν ηεο ΑΗΒΑ. Οη ππγκάρνη δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ δηθά ηνπο γάληηα. 
 

          2.4. Οη ππγκάρνη πξέπεη λα θνξνύλ ηα γάληηα ηνπο πξηλ εηζέιζνπλ ζην ξηλγθ. 

 
2.5.     Σα γάληηα πξέπεη λα βγαίλνπλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη πξηλ από ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο. 
 

2.6.     Ζ επέλδπζε ησλ γαληηώλ δελ ζα πξέπεη λα εθηνπίδεηαη ή λα έρεη ζπάζεη. 
  
 

2.7.      Θα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν θαζαξά θαη επηζθεπάζηma γάληηα. 
 
2.8.      Γηεπθξηλήζεηο 
  2.8.1. Αλαιπηηθέο δηεπθξηλήζεηο ησλ ππγκαρηθώλ γαληηώλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην 
παξάξηεκα Κ. 

 

ΚΑΝΟΝΑ 3.  ΚΑΚΔ 

 
3.1.    ε όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν νη θάζθεο πνπ     

παξαζθεπάδνληαη από έλαλ από ηνπο Δπίζεκνπο Αδεηνδόρνπο Δμνπιηζκνύ Ππγκαρίαο ηεο ΑΗΒΑ. 
3.2      Ζ ρξήζε θάζθαο είλαη ππνρξεσηηθή.  

3.3. Οη ππγκάρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θόθθηλε θαη κπιε θάζθα πνπ ζα θνξνύλ γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα 
Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ. 

3.4.    ε όια ηα Δγθεθξηκκέλα αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ νη θάζθεο ζα παξέρνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη 
πξέπεη λα εγθξίλνληαη από ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν. Οη ππγκάρνη δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ ηηο δηθέο ηνπο 
θάζθεο. 

3.5. Οη ππγκάρνη ζα θνξνύλ ηελ θάζθα ηνπο κόλν αθνύ εηζέξρνληαη ζην ξηλγθ.  
3.6. Ζ θάζθα ζα αθαηξείηαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα θαη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

απόθαζεο.  
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3.7. Γηεπθξηλήζεηο 

  3.7.1  Λεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο θάζθεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην παξάξηεκα Κ. 
 

ΚΑΝΟΝΑ 4.  ΔΠΗΓΔΜΟΗ 

 
4.1. Υξήζε επηδέζκσλ 

4.1.1. Όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ ζα θάλνπλ ρξήζε επηδέζκσλ από έλαλ από ηνπο 
Δπίζεκνπο Αδεηνδόρνπο Δμνπιηζκνύ Ππγκαρίαο ηεο ΑΗΒΑ. 

4.1.2.   ε  όιεο  ηηο δηνξγαλώζεηο 3 αζηεξηώλ, ε Οξγαλσηηθή επηηξνπή ζα παξέρεη ζε θάζε αγώλα 

λένπο επηδέζκνπο ζηνλ ππγκάρνο κε ηελ άθημή ηνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν γηα ηε 

ζπλεδξία γηα ηελ νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ζπκκεηέρεη. 

4.1.3.   Οη επίδεζκνη πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηα απνδπηήξηα παξνπζία ηνπ επίζεκνπ ηεο 

Γηνξγαλώηξηαο Οκνζπνλδίαο. Οη επίδεζκνη ζε θάζε ππγκάρν πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη 

λα ζεκεηώλνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Δμνπιηζκνύ ζην γξαθείν ειέγρνπ εμνπιηζκνύ. 
 

4.2. Πξνδηαγξαθέο 

 
4.2.1. Ο επίδεζκνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη όρη καθξύηεξνο από 4.5 m θαη όρη βξαρύηεξνο από 2.5 m. Ο 

επίδεζκνο ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 5.7 cm (2 ¼ ίληζεο). Πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη από ειαζηηθό πιηθό θαη 
λα έρνπλ κία εγθεθξηκκέλε από ηελ ΑΗΒΑ ζπζθεπαζία. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 5.  ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΓΟΝΣΗΩΝ 

 
5.1. Σα πξνζηαηεπηηθά δνληηώλ ζα θνξηνύληαη. Απηά ζα πξέπεη λα είλαη εθαξκνζηά. Σα εθαξκνζηά 

πξνζηαηεπηηθά δνληηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα από ηελ δηνξγαλώηξηα ρώξα γηα 

νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα πνπ δελ έρεη δηθά ηνπ, έλαληη πιεξσκήο από ηνλ αληίζηνηρν 

ππγκάρν ή ηελ Δζληθή Οκνζπνλδία / ύλδεζκό ηνπ. Γελ ζα θνξνύληαη πξνζηαηεπηηθά δνληηώλ 

θόθθηλνπ ρξώκαηνο. 
 
 

5.2. Θα απαγνξεύεηαη ν ππγκάρνο λα αθαηξεί ζθόπηκα ην πξνζηαηεπηηθό δνληηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
αγσλίζκαηνο θαη εάλ ην πξάμεη, ζα δερζεί πξνεηδνπνίεζε ή ζα απνθιεηζηεί. Αλ ην πξνζηαηεπηηθό 
δνληηώλ ελόο ππγκάρνπ πεηαρηεί έμσ, ν Γηαηηεηήο ζα θέξεη ηνλ ππγκάρν ζηε γσλία ηνπ, ζα δεηήζεη λα 
πιπζεί ην πξνζηαηεπηηθό δνληηώλ θαη λα επηζηξαθεί ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε. Όζν γίλεηαη απηό, ν Βνεζόο 
δελ επηηξέπεηαη λα κηιάεη ζηνλ ππγκάρν. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 6.  ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΑΟΤΑΡ 

 
6.1  Γηα αγώλεο αληξώλ ζα θνξηέηαη πξνζηαηεπηηθό ζπαζνπάξ από ηνπο ππγκάρνπο θαηά ηε δηάξθεηα όισλ 
ησλ αγώλσλ θαη θειεπίδεζκνο κπνξεί λα θνξεζεί επηπξνζζέησο. Σν πξνζηαηεπηηθό ζπαζνπάξ δελ ζα 
πξέπεη λα θαιύπηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πεξηνρήο ζηόρνπ. 

    
6.2.  Γηα γπλαηθείνπο αγώλεο ζηεζόδεζκνο θαη πξνζηαηεπηηθό ζώξαθα ζα θνξηέηαη από ηηο γπλαίθεο 
ππγκάρνπο. 
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ΚΑΝΟΝΑ 7.  ΣΟΛΖ ΑΓΩΝΑ 

 
7.1. ηνιή Ππγκάρνπ 

 
7.1.1. Οη αγσληδόκελνη ζα ππγκαρνύλ κε ειαθξηέο κπόηεο ή παπνύηζηα (ρσξίο θαξθηά ή ηαθνύληα), 

θάιηζεο, ζνξηο (πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην κήθνο ησλ γνλάησλ) θαη γηιέθν πνπ ζα θαιύπηεη ην 
ζηήζνο θαη ηελ πιάηε. 

 

7.1.2.    Γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, νη ππγκάρνη ζα θνξνύλ θόθθηλε ή κπιε  
θαλέια, αλάινγα κε ην ρξώκα ηεο γσλίαο ηνπο, πνπ ζα είλαη δηθή ηνπο επζύλε.Ζ  γξακκή ηεο 
δώλεο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη θαζαξά κε ρξήζε ειαζηηθνύ επηδέζκνπ πιάηνπο 10 cm. (Ζ 
γξακκή ηεο δώλεο είλαη κηα λνεηή γξακκή από ηνλ αθαιό έσο ηελ θνξπθή ησλ γνθώλ). 

      7.2. Γηεπθξηλήζεηο 
  7.2.1   Λεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηε ζηνιή ησλ αζιεηώλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην παξάξηεκα Ε. 7.3.
  Δλδπκαζία Δπηζήκσλ (Γηαηηεηέο & Κξηηέο) 

 
7.3.1.  Οη Γηαηηεηέο & Κξηηέο ζα είλαη ληπκέλνη κε ιεπθό παληειόλη, ιεπθό πνπθάκηζν θαη 

ειαθξηά παπνύηζηα ή κπόηεο ρσξίο ηαθνύληα, 

7.3.2.  ε ζπγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ ή δηνξγαλώζεηο όπνπ νη Γ/Κ ρνξεγνύληαη κε 

θόξκεο από ηελ ΑΗΒΑ πξέπε λα θνξνύλ απηέο ηηο θόξκεο. 

7.3.3. Οη επίζεκνη κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ρεηξνπξγηθώλ γαληηώλ όηαλ ηεινύλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. 

 
ΚΑΝΟΝΑ 8. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΗΒΑ 

 
8.1.   Γηα όια ηα Δγθεθξηκέλα Αγσλίζκαηα ηεο ΑΗΒΑ, πιήξεο ζεη πζηήκαηνο Βαζκνιόγεζεο ΑΗΒΑ, εγθεθξηκέλνπ 

από ηελ ΑΗΒΑ θαη ρεηξηζηήο πζηήκαηνο Βαζκνιόγεζεο ηεο ΑΗΒΑ, είλαη ππνρξεσηηθά. 

 
8.2. Τπνινγηζηέο Υεηξόο, θιίθεξ ρεηξόο 

 

8.2.1.   Οη Κξηηέο ζα θάλνπλ επίζεο ρξήζε πέληε (5) κεραλώλ βαζκνιόγεζεο ρεηξόο 

(ππνινγηζηέο ρεηξόο – θιίθεξο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πζηήκαηνο Βαζκνιόγεζεο ηεο ΑΗΒΑ. 
 34  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  A 

 
 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ & ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 
 

1. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ 

1.1. Να πξνβαίλεη ζε επίζθεςε (ή επηζθέςεηο) επηζεώξεζεο γηα λα εμεηάδεη ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο 

Σνπηθήο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεπέδνπ, 

παξνρέο ησλ αγώλσλ ,ηα πξνγξάκκαηα ησλ αγώλσλ, ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ ησλ απνζηνιώλ , θ.η.ι. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηεο ΑΗΒΑ ή ηεο πλνκνζπνλδίαο ην πξνζσπηθό γξαθείσλ.  
 
 
1.2 Να εθηηκά ηελ εμέιημε ησλ πξνεηνηκαζηώλ ησλ αγώλσλ θαη λα ελεκεξώλεη ηα γξαθεία ηεο ΑΗΒΑ. 
 
1.3   Να θηάλεη εγθαίξσο γηα ηελ εθδήισζε ώζηε λα παξαθνινπζεί θαη λα βνεζά ηνπο νξγαλσηέο κε ηηο ηειηθέο 
πξνεηνηκαζίεο. Ο Σερληθόο Δθπξόζσπνο ζα επεκβαίλεη ζην έξγν ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο  κόλν ζε πεξίπησζε 
παξάβαζεο ησλ θαλνληζκώλ ηεο ΑΗΒΑ ή όηαλ ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο έρεη δεηεζεί γηα λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ. 
 

1.4.   Να δηεμάγεη ηελ Σερληθή ύζθεςε γηα αξρεγνύο νκάδσλ, πξνπνλεηέο, Γηαηξνύο, Γηαηηεηέο & Κξηηέο θαη 

επίζεκνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο. 

 

1.5.  Να επηβιέπεη / παξαθνινπζεί ηελ νξγάλσζε γηα ηελ θιήξσζε, ην δύγηζκα, ηελ ηαηξηθή εμέηαζε θαη ην 

εκεξήζην πξόγξακκα ησλ αγσληζκάησλ. 

 
1.6.  Να αλαζέηεη ηα θαζήθνληα ζηα δηνξηζκέλα ΓΣ ζην αγώληζκα. 
 
1.7.  Να επηβιέπεη / παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνύ γηα ηα παξαθάησ ζηειέρε / θαζήθνληα: έιεγρνο 

δηαβαηεξίσλ θαη έιεγρνο δειηίνπ θαηαγξαθήο ζπκκεηνρώλ ζε αγώλεο, δπγαξηέο δύγηζεο, Γηαηηεηέο & Κξηηέο, 

επηηξνπέο θιεξώζεσλ, ελεκέξσζε δειηίνπ θαηαγξαθήο ζπκκεηνρώλ ζε αγώλεο ζηνλ ρώξν ηνπ ξηλγθ, κέιε 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, δηαδηθαζίεο εθέζεσλ. 
 

1.8.  Να δηελεξγεί θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηνπο Πξνέδξνπο ηεο Κξηηηθή Δπηηξνπήο Αγώλσλ θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Κιήξσζεο ώζηε λα εθηηκά ηελ παξνπζία ησλ Γηαηηεηώλ / Κξηηώλ θαη λα παίξλεη ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο ζε 
όια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο Γηαηηεηέο / Κξηηέο βαζηζκέλεο ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αγώλσλ. 
 
1.9. Να παξαδίδεη ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο  ησλ αγώλσλ  ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΑΗΒΑ ή ηεο 
πλνκνζπνλδίαο. 

             2.   ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΩΝΩΝ 
 
2.1 Να επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ αγσλίζκαηνο θαη λα παξέρεη ην ζεκείν εζηίαζεο γηα ηηο επαθέο ηελ ΑΗΒΑ ζε ζρέζε 

κε ηα αγσληζηηθά δεηήκαηα. 
 

 
2.2.  Να δηαζθαιίδεη όηη ην αγώληζκα νξγαλώλεηαη θαη δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηνπο 

θαλνληζκνύο ηεο ΑΗΒΑ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Σερληθνύ Δθπξόζσπνπ (-σλ) ηεο ΑΗΒΑ. 
 

 
2.3.  Να ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο κε άιινπο ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο γηα λα δηαζθαιίδεη ηε ζπληνληζκέλε 

παξάδνζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο όπσο δηαπίζηεπζε, αζθάιεηα, κεηαθνξά, ηαηξηθά, κέζα, 

ιεηηνπξγίεο ρώξνπ, ρώξνη, νηθείνο εθθσλεηήο θαη εζεινληέο. 

2.4.  Να ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο ηαθηηθά κε ηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν (-νπο) ηεο ΑΗΒΑ θαη ηελ Γηνξγαλώηξηα 
Δζληθή Οκνζπνλδία / ύλδεζκν θαη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 
αγσλίζκαηνο. 

 
2.5.  Να αλαθέξεηαη ζηελ ΑΗΒΑ θαη ζηνλ Σερληθό Δθπξόζσπν ζε ηαθηηθή βάζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

εθδήισζεο. 
 

 
2.6.   Να εδξαηώλεη έλαλ θαηάινγν εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη γηα ππγκαρηθά αγσλίζκαηα. 
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 2.7     Να παξέρεη ζπγθεθξηκέλε αζιεηηθή άπνςε ζε ζρεδηαζκό ρώξνπ θαη ρεηξηζκνύο γηα όινπο ηνπο ρώξνπο 
αγσληζκάησλ θαη πξνπόλεζεο. 
 
2.8.  Να ζπζηήλεη θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή θαη ηα θαηάιιεια επίπεδα ζηειέρσζεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

αγσλίζκαηνο. 
 

 
2.9.  Να εθπαηδεύεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη πξνζσπηθό θαη εζεινληέο ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 
2.10.  Να ζπλεξγάδεηαη κε Γηνξγαλώηξηεο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο θαη Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πνπ αθνξά ηελ 

επηινγή θαη ηελ εθπαίδεπζε Δζληθώλ Σερληθώλ ηειερώλ. 

 
2.11.  Να νξγαλώλεη θαη λα δηεμάγεη ζπλεδξίεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ελεκέξσζεο γηα όιν ην πξνζσπηθό, ηα 

ηερληθά ζηειέρε θαη ηνπο εζεινληέο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο. 
 

 
2.12.  Να δηαζθαιίδεη ηε δηαζθάιηζε θαη επαξθή ζπληήξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

έρεη εθρσξεζεί ζε έλαλ ηνκέα. 
 

 
2.13.  Να δηαζθαιίδεη όηη ηεξνύληαη όιεο νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Οξγαλσηηθή Δπηηξνπήο, όηη ππάξρνπλ 

δηαδηθαζίεο επείγνπζαο αλάγθεο ζηνλ ρώξν θαη ζρεηηθά δεηήκαηα (π.ρ. πεηζαξρία, αζθάιεηα, ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θιπ.) επηβάιινληαη ζσζηά, ηεθκεξηώλνληαη θαη νη παξαηππίεο αλαθέξνληαη.  
 

 
2.14.  Να παξεπξίζθεηαη ζε ζπλαληήζεηο θαη λα αλαιακβάλεη κεζνιάβεζε πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε 

σο Γηεπζπληήο Αγσληζκάησλ, αλαθέξνληαο θαη ιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΑΗΒΑ ΚΩΓΗΚΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

Ζ  ΑΗΒΑ δεηάεη ηελ ζπκθσλία ηνπ παξαθάησ «Κώδηθα Δπηθνηλσλίαο» ε νπνία ζα πξνζθνκηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα όιεο 
ηεο πεξηόδνπ ηνπ (Ολνκαζία Γηνξγάλσζεο, Ζκεξνκελία Γηνξγάλσζεο). 
 
Κώδηθαο 1: Γελ ζα παξαιάβσ κεηξεηά θαη δελ ζα δερηώ δώξα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο δσξνδνθία από θαλέλαο 
εμαηξόληαο απηά πνπ παξειήθζεζαλ από ηα γξαθεία ηεο ΑΗΒΑ σο αλακλεζηηθά. 
 
Κώδηθαο 2. : Γελ ζα είκαη θάησ από ηελ επήξξεηα αιθνόι θαζ΄ όιε  ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ (Ολνκαζία Αγώλσλ). 
 
Κώδηθαο 3. : Γελ ζα παξαβηάζσ θαλέλα πξόηππν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κε κέιε ηεο ηνπηθώλ θαηνίθσλ θαη ησλ 
επηζθεπηώλ. 
 
Κώδηθαο 4. : Γελ ζα ρξεζηκνπνηώ ή ζα κεηαθέξσ ην θηλεηό κνπ ηειέθσλν κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 
 
Κώδηθαο 5. : Θα είκαη δηαζέζηκνο λα παξαθνινπζώ ηηο θαζεκεξηλέο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ησλ Γηαηηεηώλ / 
Κξηηώλ γηα όιε ηελ δηάξθεηα ησλ (Ολνκαζία δηνξγάλσζεο) 
 
Κώδηθαο 6. :  Θα είκαη ππεύζπλνο λα εθπιεξώζσ ηα θαζήθνληά κνπ γηα ηνπο αγώλεο όπσο κνπ έρεη δεηεζεί από ηνλ 
Σερληθό Δθπξόζσπν. 
 
Κώδηθαο 7. : Γελ ζα ζπλεξγαζηώ κε θακία πιεπξα πνπ ζα παξαβηάδεη ηνπο ηερληθνύο αγώλεο ηεο ΑΗΒΑ 
 
Κώδηθαο 8. : Γελ ζα ζπλεξγαζηώ κε θακία πιεπξά πνπ παξαβηάδεη ηελ θξίζε κνπ θαη θαη ηα θαζήθνληά κνπ σο ΑΗΒΑ 
Γηαηηεηήο / Κξηηήο. 
 
Κώδηθαο 9. : Όηαλ εθηειώ  ηα θαζήθνληά κνπ σο ΑΗΒΑ Γηαηηεηήο / Κξηηήο , δελ ζα κηιώ κε θαλέλαλ γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηνπο αγώλεο κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη / ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζεζία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 
αγώλσλ , εηδηθά ζε αλζξώπνπο ηεο δηθήο κνπ ρώξαο όπσο κέιε ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο, Γηεζλείο Σερληθνύο 
Δπίζεκνπο, κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο , δεκνζηνγξάθνπο ή θνηλό. 
 
Κώδηθαο 10. : Γελ ζα επηθνηλσλώ  κε θαλέλαλ ηξόπν πνπ είλαη ζε δηάζηαζε κε ηελ ΑΗΒΑ. 
 
Κώδηθαο 11. : Γελ ζα θαπλίδσ κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 
 
Κώδηθαο 12. : Θα ζέβνκαη θαη δελ ζα παξαβηάδσ ηνλ θώδηθα δενληνινγίαο ηεο ΑΗΒΑ κε θαλέλαλ ηξόπν. Απνδέρνκαη ην 
γεγνλόο όηη θάζε παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ θαλόλσλ ζα αλαθέξεηαη ζηελ Πεηαζξρηθή Δπηηξνπή / Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή θα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απεπζείαο  επηβνιή θπξώζεσλ ελαληίνλ κνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, κε ην παξώλ 
ζπκθσλώ ζηελ αίηεζε ηεο ΑΗΒΑ. 
 

 
Ζκεξνκελία …………………/……………./……………. 

 
 

………………………………………….    …………………………….   ………………………………….. 
ΟΝΟΜΑ                                                  ΔΝΔΡΓΔΗΑ                          ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ  
1. AIBA ΔΓΚΔΚΡΗΜΜΔΝΔ  ΔΚΓΖΛΩΔΗ 
 
1.1.  AIBA Δγθεθξηκκέλεο εθδειώζεο ππνζηείδνληαη από AIBA κέζσ ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ, ησλ ρνξεγηώλ, 
Σερληθώλ Δθπξνζώπσλ, Γηαηηεηώλ / Κξηηώλ   αλάινγα κε ην θαζνξηζκέλν επίπεδν ηεο εθδήισζεο, όπσο 
απαξηζκνύληαη ζην 1,10. 
 
1.2. ε θάζε έηνο, ε AIBA ζα νξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ AIBA εγθεθξηκκέλσλ εθδειώζεσλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ δηάξθεηα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηιεζηηθήο επηηξνπήο. 
 
1.3. Μηα εγθεθξηκκέλε από ηελ AIBA  εθδήισζε δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ηελ ίδηα εκέξα κε κηα άιιε, εθηόο εάλ ηα δύν 
γεγνλόηα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη  δελ έρνπλ θνηλά ζύλνξα. 
 
1.4. Καη 'αξρήλ, όρη παξαπάλσ από 1 εγθεθξηκκέλε δηνξγάλσζε δελ είλαη δπλαηόλ λα δηεμαρζεί ζηελ ίδηα πόιε ζε έλα 
ρξόλν. 
 
1.5. Σν πνιύ ηξεηο (3) εγθεθξηκκέλεο από ηελ AIBA δηνξγαλώζεηο  κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ ζε κία κόλν ρώξα, 
αλάινγα κε ηε ζπλεπή αξηζηεία ηνπο θαη ηελ παξάδνζή ηνπο. 
 
1.6. Ζ  AIBA ζα ιάβεη ππόςε κόλν  αηηήζεηο γηα ηελ Καηάζηαζε AIBA από ηηο ρώξεο εθείλεο πνπ έρνπλ δηεμάγεη 
πξνεγνπκέλσο έλα Γηεζλέο Σνπξλνπά ζε ηαθηηθή βάζε θαη νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δζληθή Οκνζπνλδία. 
 
1.7. Οη αηηήζεηο γηα ηελ Καηάζηαζε AIBA ζα ππνβάιινληαη από ηηο εζληθέο νκνζπνλδίεο έσο ην επηέκβξην ηνπ έηνπο 
πνπ πξνεγείηαη ηεο εθδήισζεο. 
 
1.8. Κάζε Δζληθή Οκνζπνλδία πνπ ζα  ππνβάιεη  αίηεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θαζεζηώηνο πξέπεη λα ππνβάιεη, κε 
ηελ αίηεζή ηεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηνπξλνπά θαη ιεπηνκέξεηεο γηα λα ζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα αλαβάζκηζε. 
 
1.9. Κάζε αηηνύκελε Οκνζπνλδία γηα νπνηαδήπνηε  εγθεθξηκκέλεεθδήισζε ηεο AIBA ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο AIBA, όπσο πξνϋπνινγηζκό, ηέινο,  ζπκκόξθσζε κε ηνπο Σερληθνύο  & Καλόλεο Αγώλσλ,  ηνλ Κώδηθα 
Αληη-ληόπηλγθ, ηελ ηειενπηηθή θάιπςε. Σν επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ζα εμαξηεζεί από ηελ θαηάζηαζε ηεο 
εγθεθξηκκέλεο δηνξγάλσζεο. 
 
1.10. Οη εγθεθξηκκέλεο από ηελ AIBA εθδειώζεηο ρσξίδνληαη  ζε ηξία επίπεδα (1 Star - 2 Αζηέξσλ - 3 Αζηέξσλ 
Δθδειώζεηο) αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ κπόμεξ πνπ ζπκκεηέρνπλ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη ην επίπεδν ησλ 
κπόμεξ (Παγθόζκηα Καηάηαμε Boxers): 
 

1.10.1. AIBA 3 αζηέξηα εθδειώζεηο - AIBA Γηεζλέο Σνπξλνπά: 
 
1.10.1.1.1. Όιεο νη ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ από ηελ AIBA ειέγρνληαη σο εμήο, ηηο  νπνίεο 

δηαρεηξίδεηαη ε AIBA θαη ηα δηθαηώκαηα αλήθνπλ ζηελ AIBA: 
 

 Παγθόζκην πξσηάζιεκα AIBA  
 

 ΑΗΒΑ Κύπειιν Πξνέδξνπ 
 

 Παγθόζκην Κύπειιν AIBA 
 

 Όια νη Πξνθξηκαηηθέο δηνξγαλώζεηο γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηελ Οιπκπηάδα Νέσλ. 
 

1.10.1.2. Γηεζλείο θαη επεηξσηηθέο εθδειώζεηο κε ηε ζπκκεηνρή πάλσ από 20 ρώξεο κε πάλσ από 150 
κπόμεξ 
 

1.10.1.3.   5  Πξσηαζιήκαηα πλνκνζπνλδίαο 
 
     1.10.2.    AIBA 2 αζηέξηα δηνξγαλώζεηο - AIBA Ζπεηξσηηθά Σνπξλνπά: 
 

1.10.2.1.   Γηεζλείο θαη επεηξσηηθέο δηνξγαλώζεηο  κεηαμύ 13 - 19 ρώξεο  κε ζπκκεηνρή πάλσ από 100 
ππγκάρνπο. 
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1.10.3. AIBA 1  αζηέξη δηνξγαλώζεηο  - AIBA Πεξηθεξεηαθά Σνπξλνπά: 
 

1.10.3.1. Γηεζλείο θαη επεηξσηηθέο δηνξγαλώζεηο  κεηαμύ 1 - 12 ρσξώλ ζπκκεηνρή. 
 
1,11. Ο θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη σο εμήο: 
 

1.11.1. Ζ AIBA Σερληθνί & θαλόλεο αγώλσλ εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ  πνπ 
εγθξίζεθαλ. 
 
1.11.2. Οη Αληη-ληόπηλγθ θαλόλεο εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο AIBA εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο , εθηόο 
από απηέο,  όπνπ  ε ΓΟΔ, ή  άιινο δηεζλήο νξγαληζκόο αλαγλσξηζκέλνο από AIBA γηα ην ζθνπό απηό, 
δηελεξγεί έιεγρν ληόπηλγθ ζε κία δηνξγάλσζε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ, όπσο νη Οιπκπηαθνί 
Αγώλεο, θαη απηνί νη  θαλόλεο  ζα δηέπνπλ ζην κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη. 

 

2. Γηαδηθαζία έγθξηζεο δηνξγάλωζεο 
 
2.1. Δζληθνύ Δπηπέδνπ δηνξγαλώζεηο: 
 

2.1.1. Γηα Δζληθνύ Δπηπέδνπ δηνξγαλώζεηο ε έγθξηζε πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία γηα ηελ : 
 

2.1.1.1. Έγθξηζε Δζληθήο Οκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή 
 
2.1.1.2. ‘Δγθξηζε πλνκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή 
 
2.1.1.3. ‘Δγθξηζε AIBA κπνξεί λα δεηεζεί 

 
 

2.1.2. Όια νη άιιεο δηνξγαλώζεηο κπνξεί  λα είλαη AIBA εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ή όρη, γηα ηηο νπνίεο ε 
δηνξγαλώηξηα Οκνζπνλδία έρεη ηελ ειεπζεξία λα επηιέμεη. Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ κε εγθεθξηκέλσλ 
δηνξγαλώζεσλ , νη Σερληθνη & θαλόλεο  αγώλσλ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη. 
 
2.1.3. Ζ έγθξηζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη όρη αξγόηεξα από 3 κήλεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο. 

 
2.1.4. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε πξσηάζιεκα, Dual Αγώλεο, Πξνζθιήζεηο (νκάδα ή 
κεκνλσκέλα) ή θάζε άιιε πεξηθεξεηαθή δηνξγάλσζε. 
 

2.2. Ζπεηξσηηθέο  δηνξγαλώζεηο: 
 

2.2.1. Γηα επεηξσηηθέο δηνξγαλώζεηο , ε έγθξηζε πξέπεη λα δνζεί από ηε πλνκνζπνλδία ή / θαη από AIBA. 
 

2.2.2. Απηό κπνξεί λα γίλεη γηα ηε ζπλνκνζπνλδηαθά Πξσηαζιήκαηα,  επεηξσηηθέο εθδειώζεηο θαη δηεζλή 
πνιύ-επεηξσηηθέο δηνξγαλώζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  
Οδεγίεο Παγθόζκηαο θαηάηαμεο  

 
1. Παγθόζκηα θαηάηαμεο  ΖΜΔΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
 

1.1. Σα Παγθόζκηα ζεκεία Καηάηαμεο γηα θάζε ππγκάρν ζπζζσξεύνληαη ζε πάλσ από δύν ρξόληα 
«θπιηόκελεο» πεξηόδνπ.  
 

1.2. Σα  Παγθόζκηα ζεκεία θαηάηαμεο ζα απνλέκνληαη ζε θάζε δηνξγάλσζε  θαη ζα δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην 
γηα ηέζζεξηο (4) δηνξγαλώζεηο (γηα λα δνζεί  αθόκε κεγαιύηεξε έκθαζε ζε πξόζθαηεο δηνξγαλώζεηο).  
 

1.3. Σα Παγθόζκηα ζεκεία Καηάηαμεο ηεο 5
εο

 δηνξγάλσζεο  θαη κεηά  ζηε ζπλέρεηα ζα κεησζνύλ θαηά 25% ζε 
ίζάμηεο κεηώζεηο γηα ηηο ππόινηπεο δηνξγαλώζεηο  (θαη 'αλώηαην όξην, 7 δηνξγαλώζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην 
ζύζηεκα θαηάηαμεο).  

 
1.4. Ζ Δπίζεκε AIBA Παγθόζκηα θαηάηαμε εθδίδεηαη κεηά από θάζε κέηξεζε δηνξγάλσζεο ζην ζύζηεκα θαηάηαμεο.  

 
1.5. Κάζε ππγκάρνο πνπ ζπκκεηέρνεη ζε έλα 3 Star Event, όπσο παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα Γ , ζα ηαμηλνκεζεί ζηε 
δηνξγάλσζε  θαη ζα απνθηήζεη πόληνπο αλάινγα κε ην ηειηθό απνηέιεζκα θαη ηε ζέζε.  
 
1.6. Ζ θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα θεξδίζεη είλαη ε εμήο:  
 
ΓΗΟΡΓΑΝΩΔΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ       ΠΟΝΣΟΗ ΚΔΡΓΗΜΔΝΟΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΖ ΑΚΟΛΟΤΘΖ ΘΔΖ 

 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο 8νο 9νο 10νο 

Παγθόζκηα πξση/καηα 1200 800 700 650 500 450 400 350 100 90  

Οιπκπηαθνί αγώλεο 1300 900 800 750 600 550 500 450 100 0 

Οιπκπηαθά ηνπξλνπά 
πξόθξηζεο 

750 550 450 400 250 200 150 100 0 0 

πλνκνζπνλδηαθά 
πξση/καηα 

800 600 500 450 300 250 200 150 0 0 

Παγθόζκηα πξση/καηα 
Νέσλ 

800 600 500 450 300 250 200 150 0 0 

 
1.7. Γηα ηα Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα (ην πξώην Οιπκπηαθό πξνθξηκαηηθό ηνπξλνπά) θαη ην Οιπκπηαθό ηνπξλνπά 
πξόθξηζεο ζε θάζε ήπεηξν, AIBA ζα επηηξέςεη ηα ζεκεία πνπ είλαη ηα πςειόηεξα κεηαμύ απηώλ ησλ ζπκκεηνρώλ.  
 
2. EXTRA ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 
      2.1. Κάζε ππγκάρνο πνπ αιιάδεη θαηεγνξία βάξνπο ζα έρεη ην 75% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεκείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 
ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία βάξνπο.  
 
2.2. Γύν ππγάρνη κε ηνπο ίδηνπο πόληνπο ζα θαηαηάζζνληαη ΠΡΩΣΑ από ηνλ αξηζκό ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηνπο νπνίνπο 
έρνπλ ζπκκεηάζρεη.  
 
2.3. ε πεξίπησζε πνπ δύν ππγκάρνη έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό βαζκώλ θαη ηνλ ίδην αξηζκό αγώλσλ, ζα θαηαηάζζνληαη 
ζύκθσλα κε ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ζηελ πςειόηεξε δηνξγάλσζε θαηάηαμεο σο εμήο:  
 

2.3.1. Οιπκπηαθνί Αγώλεο  
 

2.3.2. Παγθόζκην Πξσηάζιεκα  
 

2.3.3. Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Νέσλ 
 

2.3.4. Οιπκπηαθό πξόθξηζεο 
 
2.3.5. Πξσηάζιεκα πλνκνζπνλδίαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΛΖΡΩΖ 
1.  Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ  ΚΛΗΡΩΗ. 

1.1. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ηζάμηα δύλακε ζε όιε ηελ θιήξσζε θαη λα απνθεπρζεί νη θαιύηεξνη ηαμηλνκεκέλνη 

αζιεηέο παγθνζκίσο λα ζπλαληεζνύλ ζηνπο πξώηνπο γύξνπο, ε θιήξσζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ή λα 

δηνξγαλσζεί ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε δηαθνξεηηθή εγθεθξηκκέλε δηνξγάλσζε 

ηεο  AIBA: 

1.1.1. Παγθόζκην Πξσηάζιεκα 

 

1.1.1.1. Οθηώ δηαρσξηζκνί αλά θαηεγνξία βάξνπο γηα Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Elite Αλδξώλ 

 

1.1.2. Οιπκπηαθνί Αγώλεο 

1.1.2.1. Σν πνιύ δύν δηαρσξηζκνί , εάλ ππάξρνπλ ιηγόηεξα από 16 ζπκκεηνρέο ζηελ 

θαηεγνξία βάξνπο. 

1.1.2.2.  Μέγηζην ηεζζάξσλ  δηαρσξηζκώλ, εάλ ππάξρνπλ 16 κε 31 ζπκκεηνρέο ζηελ 

θαηεγνξία βάξνπο 

1.1.2.3.  Αλώηαην όξην  νθηώ δηαρσξηζκώλ, εάλ ππάξρνπλ 32 κε 63 ζπκκεηνρέο ζηελ 

θαηεγνξία βάξνπο 

 

1.1.3. πλνκνζπνλδίαο Πξσηάζιεκα 

1.1.3.1. Σν πνιύ δύν δηαρσξηζκνί, εάλ ππάξρνπλ ιηγόηεξεο από 16 ζπκκεηνρέο  ζηελ 

θαηεγνξία βάξνπο 

1.1.3.2. Μέγηζην ηεζζάξσλ δηαρσξηζκώλ, εάλ ππάξρνπλ 16 κε 31 ζπκκεηνρέο ζηελ θαηεγνξία 

βάξνπο 

1.1.3.3. Αλώηαην όξην  νθηώ δηαρσξηζκώλ, εάλ ππάξρνπλ 32 κε 63 ζπκκεηνρέο  ζηελ 

θαηεγνξία βάξνπο? 

 

1.2. Γηα ηηο εγθεθξηκέλεο δηνξγαλώζεοη πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλόλα 1.1., ν δηαρσξηζκόο  ηεο 

θιήξσζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη από ηελ AIBA. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, όιεο νη ζπκκεηνρέο  ζα πξέπεη 

λα δηαβηβάδεηαη από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ζηα γξαθεία ηεο  AIBA. 

 

1.3. Ζ θιήξσζε ζα δηεμαρζεί σο εμήο: 

 

1.3.1. Ο αξηζκόο ησλ byes πξέπεη λα νξηζηεί θαη ηνπνζεηείηε  σο εμήο: 

1.3.1.1.  Όηαλ ν αξηζκόο ησλ ππγκάρνο είλαη 4, 8, 16, 32, 64, 128, ή νπνηνδήπνηε 

κεγαιύηεξν πνιιαπιάζην  ηνπ 2, πξέπεη λα ζπλαληεζνύλ ζε  δεπγάξηα  κε ηε ζεηξά 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 1, γηα νθηώ ππγκάρνπο. 

 

1.3.1.2. Όηαλ ν αξηζκόο ησλ ππγκάρσλ δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, πξέπεη λα 

ππάξρεη bye ζηνλ πξώην γύξν ησλ αγώλσλ. Ο αξηζκόο ησλ byes πξέπεη λα είλαη ίζνο 

κε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ηειεπηαίνπ πςειόηεξνπ πνιιαπιάζηνπ ηνπ 2 θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ ππγκάρσλ  (π.ρ. κε 17 ππγκάρνη, ππάξρνπλ 32 - 17 = 15 byes). 

 

1.3.1.3. Σα  byes πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ όπσο ζην Γηάγξακκα 2. 

 

1.3.2. ηηο δηαρσξηζκέλεο ζπκκεηνρέο ζα επηιέγνληαη νη  θαιύηεξνη  ηαμηλνκεκέλνη ππγκάρνη 

ηεο AIBA ηεο δηνξγάλσζεο. 

1.3.3. Οη Γηαρσξηζκέλεο ζπκκεηνρέο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη όπσο πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξώο ζην Γηάγξακκα 2. Οη δηαρσξηζκέλεο θαηαρσξήζεηο ζην πάλσ κηζό ηεο θιήξσζεο 

ηνπνζεηνύληαη  ζηελ θνξπθή θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ηνκέα ηνπο (π.ρ. νγδννη  ή δέθαηνη 

έθηνη), θαη ζην θάησ κηζό ηεο θιήξσζεο ζην θάησ θαη ην πάλσ κέξνο ηνπ ηνκέα ηνπο.  
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1.3.3.1. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ δηαρσξηζκώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ θαλόλα 1.1., 

νη θνξπθαίεο 2 θαη 4 δηαρσξηζκέλσλ ζπκκεηνρώλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εμήο θαη 

θαίλεηαη ζην ρήκα 2 θαη Γηάγξακκα 3 (π.ρ. 1 δηαρσξηζκόο, 2 δηαρσξηζκόο, 3 δηαρσξηζκόο, 4 

δηαρσξηζκόο) 

 

• Ο αξηζκόο 1 ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο θιήξσζεο. 

• Ο Αξηζκόο 2 ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηεο θιήξσζεο. 

• Ο Αξηζκόο 3 ηνπνζεηείηαη ζην άλσ ήκηζπ ηνπ θαηώηαηνπ ζεκείνπ ηεο θιήξσζεο. 

• Ο Αξηζκόο 4 ηνπνζεηνύληαη ζην θάησ ήκηζπ ηνπ ζηελ θνξπθή ηεο θιήξσζεο. 

 

1.3.3.2. Οη άιινη δηαρσξηζκνί  πξέπεη λα εμεηάδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαλόλα 1.1. 

 

1.3.3.3. Οη αξηζκνί 5 έσο 8 ζα ζρεδηάδνληαη  από κηα αλεμάξηεηε νκάδα παξαηεξεηώλ, 

όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2 θαη Γηάγξακκα 3 (π.ρ. 5-8 δηαρσξηζκνί). 

 

1.3.3.4. Οη ππόινηπεο ζέζεηο ζα πξέπεη λα γεκίδνληαη κε κε δηαρσξηζκέλνπο 

ππγκάρνπο  ηπραία από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θιήξσζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ 

ΟΔΗΓΙΕ ΦΟΡΜΑ ΠΤΓΜΑΥΩΝ 

 

1. Φαλέια  θαη ΤΝΣΟΜΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1.1. Δζληθή εκαία: 

 

1.1.1. Ζ ζεκαία ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κόλν κία θνξά γηα ηε 

θαλέια θαη κία θνξά ζην ζνξηο. 

 

1.1.2. Ζ ζεκαία δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πξνζδηνξηζκό θαηαζθεπαζηή, δηαθήκηζε ρνξεγνύ, ηα 

ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή άιια ζηνηρεία. 

 

1.1.3. Ζ ζεκαία κπνξεί λα εθηππσζεί, λα θεληεζεί  ή λα ξαθηεί . 

 

1.1.4. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην ζρήκα ηεο ζεκαίαο, αιιά νη αθόινπζεο 

κεηξήζεηο θαη ηνπνζέηεζε πξέπεη λα ηεξνύληαη: 

 

1.1.4.1. Φαλέια: Μέγηζηε 50 εθαηνζηά (πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά), κπξνζηά 

από ην θαλέια, ζην ύςνο ηεο θαξδηάο θαη πιάγηα. 

 

1.1.4.2. νξηο: Μέγηζηε 50 εθαηνζηά (πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά), κπξνζηά από 

ην αξηζηεξό πόδη. 

 

1.2. Καηαζθεπαζηώλ Λνγόηππν: 

 

1.2.1. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα εθηππσζεί, λα θεληεζεί ή λα ξαθηεί  πάλσ ζηε 

θαλέια  θαη δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηα άιια ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζληθή νκνζπνλδία 

(π.ρ. ζεκαία). Οη αθόινπζεο πνζόηεηεο, ε ζέζε θαη νη κεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνύληαη: 

 

1.2.1.1.  Φαλέια: 

• Ζ αλαγλώξηζε ινγόηππνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη κία θνξά ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ 

γηιέθνπ ζην ύςνο ηνπ ζώξαθνο ζηε δεμηά πεξηνρή. 

• Μέγηζηε 20 εθαηνζηά (είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά). 

 

1.2.1.2. νξηο: 

• Ζ αλαγλώξηζε ινγόηππνπ επηηξέπεηαη κία θνξά λα ηνπνζεηεζεί ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ 

δεμηνύ  πνδηνύ. 

• Μέγηζηε 20 εθαηνζηά  (είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά). 

 

1.3. Δζληθή Οιπκπηαθή  ύληκεζε ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο 

 

1.3.1. Ζ Δζληθή Οιπκπηαθή ύληκεζε ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κόλν κία 

θνξά ζην πίζσ κέξνο ηνπ γηιέθν. 

1.3.2. Σα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ Δζληθή Οιπκπηαθή ύληκεζε ηεο Δζληθήο 

Οκνζπνλδίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνζηά (δέθα εθαηνζηά) ζε ύςνο. 

1.3.3. Σα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ Δζληθή Οιπκπηαθή ύληκεζε ηεο Δζληθήο 

Οκνζπνλδίαο πξέπεη λα είλαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα ρξώκαηα ηεο θαλέιαο. Γηα ηελ θαιύηεξε 

αλάγλσζε, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα νπδέηεξν ρξώκα  απηνθόιεην ή λα θπθισζεί από έλα 

πεξίγξακκα ή πεξίγξακκα ζθηά. 

1.3.4. Ζ Δζληθή Οιπκπηαθή ύληκεζε ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ  πξνζδηνξηζκνύ ησλ ππγκάρσλ (π.ρ. όλνκα κπόμεξ).  
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1.4. Όλνκα κπόμεξ: 

 

1.4.1. Κάζε ππγκάρνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε επώλπκν ή δεκνθηιέο όλνκα ζην πίζσ 

κέξνο ηεο θαλέιαο. Σν όλνκα πξέπεη λα είλαη ίδην κε εθείλν πνπ αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην. 

 

1.4.2. Σν όλνκα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίζσ ηκήκαηνο ηεο 

θαλέιαο,  κεηαμύ ησλ σκνπιαηώλ πεξηνρή. Σα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην όλνκα 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 5 εθαηνζηά (πέληε εθαηνζηώλ) ζην ύςνο θαη ην πιάηνο ηνπ 

νλόκαηνο  δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 εθαηνζηά (είθνζη εθαηνζηά). 

 

1.4.3. Σα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νλνκαζία πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληίζεζε 

ρξσκάησλ κε ηα ρξώκαηα ηεο θαλέιαο. Γηα ηελ θαιύηεξε αλάγλσζε, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

ζε έλα νπδέηεξν ρξώκα απηνθόιιεην  ή λα πεξηβάιιεηαη από έλα πεξίγξακκα ή πεξίγξακκα 

ζθηά. 

 

1.4.4. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη νπνηαδήπνηε αλαγλώξηζε θαηαζθεπαζηή, δηαθήκηζε ρνξεγνύ, 

ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή άιια ζηνηρεία. 

 

1.5.  Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Γηαθήκηζε Υνξεγώλ: 

 

1.5.1. Όιεο νη κνξθέο δηαθήκηζεο γηα ηνπο ρνξεγνύο ή γηα ηξίηνπο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

πξνζσπηθέο δειώζεηο ή άιισλ απαγνξεπκέλσλ θαηεγνξηώλ, όπσο ην αιθνόι (εμαίξεζε γηα 

ηελ κπύξα θαη θξαζί), ηνλ θαπλό, ην θαδίλν, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 

απαγνξεύνληαη ζε όια ηα αληηθείκελα κέζα ζηνλ αγσληζηηθό  ρώξν. 

 

1.5.2. Ζ δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνύ Δζληθήο Οκνζπνλδίαο  κπνξεί λα εθηππσζεί, λα θεληεζεί  ή 

λα ξαθεί  πάλσ ζηε θαλέια  θαη δελ πξέπεη λα εκπιέθεηαη κε  ηα άιια ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζληθή νκνζπνλδία (π.ρ. ηε ζεκαία). Οη αθόινπζεο πνζόηεηεο, ε ζέζε θαη 

νη  κεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνύληαη: 

 

1.5.2.1.  Φαλέια: 

 

• Ζ δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνύ επηηξέπεηαη κηα θνξά γηα λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ 

εκπξόζζηνπ ηκήκαηνο ηεο θαλέιαο , θάησ από ην επίπεδν ηνπ ζηήζνπο. 

 

• Μέγηζηε 150 εθαηνζηά  (εθαηόλ πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά). 
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Παξάξηεκα Ε 
ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ & ΚΡΗΣΩΝ  AIBA 

 
1.  Γηαρείξηζε πξνζόλησλ Γηαηηεηώλ / Κξηηώλ 
 

1.1. ηάληαξη θξηηήξηα γηα ζεκειηώδε πξνζόληα  Γηαηηεηώλ/ Κξηηώλ ΑΗΒΑ 
 

1.1.1. Κνηλσληθή Καηάζηαζε - Σα αθόινπζα πξόζσπα δελ κπνξνύλ λα είλαη ελεξγνί  Γηαηηεηέο / 
Κξηηέο: 
 

1.1.1.1.  Όια ηα εθιεγκέλα κέιε ηα νπνία είλαη ζηειέρε ησλ Δζληθώλ Οκνζπνλδηώλ, όπσο 
πξόεδξνη,  κέιε ηεο Δθηιεζηηθήο Δπηηξνπήο,  Γεληθνί Γξακκαηείο, θιπ. 
 
1.1.1.2. Οπνηδήπνηε ακεηβόκελνο εξγαδόκελνο ησλ εζληθώλ νκνζπνλδηώλ. 
 
1.1.1.3. Δλεξγνί αξρεγνί νκάδαο, πξνπνλεηέο, εθπαηδεπηέο, θιπ. 
 
1.1.1.4. Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη Κξίζεο, κέιε Δπηηξνπήο Σερληθνύ & Δζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ   
θαη κέιε ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο. 
 

1.1.2.  Καηάζηαζε Αζιήκαηνο: 
 

1.1.2.1. Οη Γ/Κ ζην WSB ηεο ππγκαρίαο κπνξνύλ λα είλαη ελεξγνί Γ/Κ ζηελ  AIBA θαη ην 
αληίζηξνθν. 
 
1.1.2.2. Έλα άηνκν δελ κπνξεί λα είλαη  δηαηηεηήο κόλν, αιιά κπνξεί λα είλαη Κξηηήο κόλν. 
 
1.1.2.3. Σα πξόζσπα πνπ δελ έρνπλ ππγκαρηθό ππόβαζξν ή πξώελ ππγκάρνη κπνξεί λα γίλεη 

Γ/Κ. 
 
1.1.3. Φπζηθή Καηάζηαζε: 

 
1.1.3.1. Όζνη έρνπλ αρξσκαησςία δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ Γ/Κ.. 
 
1.1.3.2. Έλαο θσθόο δελ κπνξεί λα είλαη  Γηαηηεηήο 
 

1.1.4. Ζζηθή Καηάζηαζε: 
 

1.1.4.1. Κάζε Γ/Κ πνπ απνβιήζεθε από ηελ AIBA γηα εζηθνύο ιόγνπο δελ ζα είλαη πιένλ 
απνδεθηόο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα  ηεο ππγκαρία. 
 

2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Γ/Κ 
 

2.1. Όιν νη Γ/Κ ζε θάζε επίπεδν ζα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη θαη λα θξίλνπλ ηηο αλακεηξήζεηο κόλν 
αθνινπζώληαο ην εγρεηξίδην ηεο ΑΗΒΑ. 
 

2.2. Ζ AIBA πηζηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ Γ/Κ γηα λα παξέρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη 
καζήκαηα θαηάξηηζεο ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 
 

2.3. Μόλν πηζηνπνηεκέλνη Γ/Κ ηεο ΑΗΒΑ  έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε νπνηνδήπνηε 
ππγκαρηθό  αγώλα θαη ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνύλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο AIBA. 
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3. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ / ΚΡΗΣΩΝ 
 

3.1. ΣΔΣ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ / ΚΡΗΣΩΝ: 
 

3.1.1. Νέα θξηηήξηα εμέηαζεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ 
 
3.1.2. Γξαπηή εμέηαζε 
 
3.1.3. Πξνθνξηθή εμέηαζε (δίλεηαη έλα ζελάξην, λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν γιώζζαο) 
 
3.1.4. Πξαθηηθή  εμέηαζε 
 
3.1.5. Σεζη Αληίδξαζεο  
 
3.1.6.Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο, όξαζε (αρξσκαηνςία) 
 
3.1.7. Γνθηκαζία επάξθεηαο 
 
3.1.8. Γηαηηεηήο & Κξηηήο εμεηάζεηο ρσξηζηά 
 

3.2. Μνλνπάηηαγηα λα γίλεηο ΑΗΒΑ Γ/Κ : 
 

3.2.1. Δλόηεηα 1 
 

3.2.1.1. ηνλ ππνςήθην ζα πξέπεη λα δνζεί ην εηζαγσγηθό βηβιηάξην δύν έσο ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ 
από ηελ Δμέηαζε. Σν βηβιηάξην απηό θαιύπηεη ηνπο θαλόλεο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα γλσξίδεη γηα λα 
μεθηλήζεη ην πξώην ζηάδην. 
 
3.2.1.2. Ζ δηαδηθαζία έληαμεο πξέπεη λα αξρίζεη κε έλα ζεκηλάξην ηεζζάξσλ σξώλ, 2 x 2 ώξεο 
ζπλεδξίεο, πνπ ζα θαιύπηεη όια ηα ζέκαηα ζην ραξηί εμέηαζεο θαη ζα δηεμάγνληαη από 
πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο Γ/Κ ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο. 
 
3.2.1.3. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ πξνζαξκνγήο θαη ην έγγξαθν ησλ εμεηάζεσλ, ν 
ππνςήθηνο ζα έρεη απνδείμεη επαξθή γλώζε ησλ θαλόλσλ γηα λα πξναρζεί ζηελ Δλόηεηα 2. 
 
3.2.1.4. εκηλάξηα εθπαίδεπζεο επηζήκσλ - Κξηηώλ 
 
θνπόο ηεο ζπλόδνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ γηα λα γίλνπλ Δζληθνύ Δπηπέδνπ Κξηηέο  
θαη λα ηνπο γλσξίζνπλ θαη λα  θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλόλεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα παξέρνπλ ζηνπο  
αζιεηέο  δίθαηεο θαη ζπλεπείο απνθάζεηο. 
 

3.2.2. Δλόηεηα 2 
 

3.2.2.1. Ο ππνςήθηνο ζα αλεηεζεί ζε έλα  "κέληνξα" (έλαλ ήδε δηαθεθξηκκέλν επίζεκν ηεο AIBA ζε 
πςειό επίπεδν), ν νπνίνο ζα επηβιέπεη ηελ πξόνδν θαζ 'όιε Δλόηεηα 2. 
 
3.2.2.2. Σν πξώην ζηάδην είλαη λα μνδέςνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 αλακεηξήζεηο δνπιεύνληαο  κε έλαλ 
πηζηνπνηεκέλν Υξνλνκέηξε. Πέληε σο βνεζόο Υξνλνκέηξε από πέληε σο Υξνλνκέηξεο ππό ηελ 
επίβιεςε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ Υξνλνκέηξε. 
 
3.2.2.3. Απηή ε νινθιεξσκέλε ελόηεηα παξέρεη πξαθηηθή εκπεηξία από ηηο ηξεηο δώλεο πνπ ρξεηάδεηαη 
λα εξγαζζνύλ κέζα ή γύξσ από ην ξηλγθ όπσο δηαηηεζία, θξίζε  θαη  εθηίκεζε ηεο ρξνλνκέηξεζεο. 
 
3.2.2.4. Σν δεύηεξν ζηάδην ζα δεη ηνλ ππνςήθην λα  εηζάγεηαη ζε πξαγκαηηθνύο δηαγσληζκνύο σο 
"ππεξάξηζκνο θξηηήο» κε ηε ρξήζε είηε ηνπ Scoring System ηεο ΑΗΒΑ ή κε κεραλή βαζκνιόγεζεο 
ρεηξόο  ή ζπζθεπή θιίθεξ. 
 
3.2.2.5. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα βαζκνινγήζεη ηνπιάρηζηνλ  30 αλακεηξήζεηο  ππό ηελ επνπηεία 
θαη ηελ θξηηηθή ηνπ κέληνξα ηνπ ππνςεθίνπ. 
 
3.2.2.6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ, ν ππνςήθηνο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, ζα  πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε ελόηεηα. 
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 3.2.3. Δλόηεηα 3 
3.2.3.1. Σν ζηάδην απηό ζα απαηηήζεη θάπνηα πξαθηηθή σο Κξηηήο ζε  θηιηθνύο  αγώλεο. 
3.2.3.2. Απηό ζπλήζσο κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο: 
 

• ε ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ Δζληθή Οκνζπνλδία 
 
• ε κηα εγθαηάζηαζε πνπ δηνξγαλώλεηαη θαη εγθξίλεηαη από ηνλ κέληνξα ηνπ 
ππνςεθίνπ 
 
• ε κηα ππγκαρηθή ιέζρε ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο. 
 

3.2.3.3. Όηαλ ν ππνςήθηνο ζεσξείηαη σο έηνηκνο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα εηζαρζεί σο 
Κξηηήο ζε junior δηαγσληζκνύο θαη λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ 30 αγώλεο, θαη πάιη ππό 
ηε δηαρείξηζε θαη ηελ θξηηηθή ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ ππνςεθίνπ. 
 

3.2.3.4. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη επίζεο αλακθίβνια λα έρεη 
νινθιεξώζεη πνιιέο αλακεηξήζεηο σο Κξηηήο θαη, θαηόπηλ ζπζηάζεσο ηνπ κέληνξα ηνπ ππνςεθίνπ, 
ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα εγθξηζεί ζε εζληθό επίπεδν. 
 

3.2.4. Δλόηεηα 4 - Δζληθό Δπίπεδν 
3.2.4.1. Δζληθό επίπεδν είλαη όπνπ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε όια ηα επίπεδα 
εληόο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζα πξέπεη λα νινθιεξώζεη ηηο αθόινπζεο πξνηεηλόκελεο ειάρηζηεο 
παξακέηξνπο: 
 
•  Κξηηήο 50 αγώλεο 
 
•  Γηαηηεηήο 30 αγώλεο 
 
•  Καη ηα δύν από ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ  ηνπιάρηζηνλ έλα Δζληθό 
Πξσηάζιεκα Elite Αλδξώλ. 
 
3.2.4.2. Όηαλ όια ηα παξαπάλσ έρνπλ νινθιεξσζεί ζε έλα απνδεθηό επίπεδν επάξθεηαο, ν 
ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνηαζεί από  ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο εθπαηδεπηή Γηαηηεηώλ θαη 
Κξηηώλ γηα ηελ είζνδν ζηηο  Δμεηάζεηο ηεο  AIBA. 
 

3.2.5. Δλόηεηα 5 - Δζληθό Δπίπεδν 
 

3.2.5.1. Οη ππνςήθηνη γηα έληαμε  ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ AIBA Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ δελ 
κπνξνύλ λα είλαη κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ή έκκηζζνη ππαιιήινη ησλ Δζληθώλ 
Οκνζπνλδηώλ. 
 
3.2.5.2. Ζ εμέηαζε γηα ηελ είζνδν ζηελ AIBA  κπνξεί λα γίλεη από ηελ Δζληθή Οκνζπνλδία ηνπ 
ππνςεθίνπ  ή ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε εμέηαζε πνπ θηινμελείηαη από κηα άιιε 
εζληθή νκνζπνλδία ή πνιύ πηζαλόλ  ζηελ ππγκαρηθή αθαδεκία ηεο AIBA. 
 
3.2.5.3. Ζ εμέηαζε γηα ηελ Δίζνδν ζηελ  AIBA ζα απνηειείηαη από ηέζζεξα κέξε: 
 

• Έλα εθηεηακέλν γξαπηό εξσηεκαηνιόγην πνπ θαιύπηεη AIBA Σερληθνύο  & 
Αγσληζηηθνύο  Καλόλεο 
• Πξνθνξηθή εμέηαζε γηα λα δηεπθξηληζηεί όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί ηνπο θαλόλεο 
απηνύο. 
• Κξηηήο ηνπιάρηζηνλ δέθα αγώλσλ ζε δηνξγάλσζε. 
• Γηαηηεηήο ηνπιάρηζηνλ πέληε αγώλσλ  ζε δηνξγάλσζε. 
 

3.2.5.4. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα επηδείμεη ζπλνιηθή επάξθεηα ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο εμέηαζεο γηα  λα 
δηαπηζηεπηεί σο AIBA 1 Αζηέξη Γηαηηεηήο / Κξηηήο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο απνδεηθλύεη 
εμαηξεηηθό ηαιέλην ζηνπο εμεηαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ν ππνςήθηνο ζα κπνξνύζε λα 
θιεζεί  λα παξαθνινπζήζεη   καζήκαηα ηεο AIBA  αθαδεκίαο  ηα  νπνία, εάλ νινθιεξσζνύλ ζε έλα 
πνιύ πςειό επίπεδν, ζα κπνξνύζαλ γξήγνξα λα νδεγήζνπλ ηνλ ππνςήθν 3 Αζηέξσλ Γηαηηεηή / 
Κξηηή.  
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3.2.5.5. Δπηιεμηκόηεηα: 
• Αγώλεο  Πξόθιεζεο 
• Πνιπεζληθά  Σνπξλνπά (γηα  Αμηνιόγεζε 2 Αζηεξηώλ). 

 
3.2.6. Δλόηεηα 6 - AIBA 2  Αζηέξηα Γηαηηεηέο / Κξηηέο 

 
3.2.6.1. Δπηιεμηκόηεηα: 
• Όια ηα Πνιπεζληθά  Σνπξλνπά 
• Δπηιεθηηθά  Πνιπεζληθά  Σνπξλνπά (γηα αμηνιόγεζε 3 αζηεξηώλ ). 
 

3.2.7. Δλόηεηα 7 - AIBA 3 Αζηέξηα Γηαηηεηέο / Κξηηέο 
 

3.2.7.1. Γεδνκέλνπ όηη απηό απνηειεί ηελ πςειόηεξε βαζκίδα έλνο Γηαηηεηή / Κξηηή  AIBA, ζα 
ρνξεγείηαη κόλν ζε ζηνπο θαιύηεξνπο πνπ έρνπλ επηδείμεη ζπλερώο πςειέο πξνδηαγξαθέο ζηελ θξίζε 
θαη ζηε δηαηηεζία θαη νινθιήξσζε κε επηηπρία ζε πςειό βαζκό επάξθεηαο ηελ αθαδεκία / εμεηάζε ηεο 
AIBA. 
 
3.2.7.2. Δπηιεμηκόηεηα: 
1. Οιπκπηαθνί Αγώλεο, Οιπκπηαθνί Αγώλεο Νέσλ, Οιπκπηαθά  Πξνθξηκαηηθά 
2. Όια ηα Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα AIBA  
3. Αγώλεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο, Παηρλίδηα ηεο Αζίαο,  Pan-American Αγώλεο, Αγώλεο ηεο Αθξηθήο 
4. πλνκνζπνλδίαο Πξσηάζιεκα 
5. Παγθόζκην Κύπειιν 
6. Κύπειιν Πξνέδξνπ 
7. Δγθεθξηκκέλα Παηρλίδηα Multi-Sports 
 
3.2.7.3. AIBA Γηαηηεηέο / Κξηηέο  2 θαη 3 Αζηέξσλ είλαη  απόδνζε πνπ  δηαηεξείηαη  θαη νπνηαδήπνηε 
κείσζε ησλ πξνηύπσλ ή ακθίβνιε απόδνζε από ηνλ δηθαηνύρν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα 
ζπληζηώκελε ππνβάζκηζε. 
 
3.2.7.4. Δίλαη επίζεο πηζαλό όηη έλαο  Γηαηηεηήο / Κξηηήο ηεο  AIBA ν νπνίνο ζεσξείηαη αλίθαλνο ζα 
πξέπεη ε θαηάζηαζε ηεο ΑΗΒΑ  Γ/Κ λα αλαθιεζεί πιήξσο. 
 
3.2.7.5. AIBA Γηαηηεηέο / Κξηηέο αιιά θαη όια ηα κέιε ηεο AIBA Οηθνγέλεηαο αλακέλεηαη λα 
ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξόπν πνπ πνηέ δελ ζα θέξεη  ηελ AIBA ζε αλππνιεςία. 
 

3.3. R & J Γηαδηθαζία δνθηκήο 
 

3.3.1. Test  1 Αζηεξηνύ 
 

3.3.1.1. Όηαλ κηα εζληθή νκνζπνλδία απνθαζίδεη λα δνθηκάζεη ηα κέιε ηεο γηα ηελ πξόζβαζε 
ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο AIBA 1 Αζηέξη Γηαηηεηώλ / Κξηηώλ , ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηελ αθόινπζε 
δηαδηθαζία: 
• Κάληε αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο AIBA καδί κε ηα  πιήξε ζηνηρεία ηνπ ηνπξλνπά, ηνλ ηόπν, 
εκεξνκελίεο, θιπ. 
• Οινθιήξσζε ηεο θόξκα αίηεζεο γηα θάζε ππνςήθην θαη λα ηε δηαβηβάδεη ζηα γξαθεία ηεο  
AIBA .  
• Μεηαθέξεηε ηα αλάινγα ηέιε δνθηκήο (US $ 100 αλά αηηνύληα) ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 
ηεο AIBA 
• Σα γξαθεία ηεο  AIBA ζα δηαβηβάζνπλ ην αίηεκά εμεηάζεο ζηελ Δπηηξνπή Γ/Κ ηεο AIBA. 
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 Ζ Δπηηξνπή ζα νξίζεη ηελ  Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πνπ απνηειείηαη από δύν κέιε: 
o Έλα κέινο από ηελ  Δπηηξνπή  Γ/Κ  από δηαθνξεηηθή ήπεηξν από ηνπο  εμεηαδόκελνπο 
o Έλαλ AIBA  εθπαηδεπηή.  
 

•   Ζ Δμεηαζηηθή  Δπηηξνπή ζα ελεκεξώζεη ηα γξαθεία ηεο  AIBA γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 
εμέηαζεο. 
 
• Σν γξαθείν ηεο  AIBA ζα δηαβηβάδεη ηα απνηειέζκαηα  ζηελ Δπηηξνπή Γ/Κ θαη ζηελ Δζληθή 
Οκνζπνλδία θαη πξνσζεί όια ηα απαξαίηεηα  πηζηνπνηεηηθά, ηα βηβιία θαηαγξαθήο, θνλθάξδεο, 
θιπ., ζηνπο ππνςεθίνπο. 
 

3.3.2. Απνθνίηεζε κε 2 Αζηέξηα 
 

3.3.2.1. Ζ ΑΗΒΑ Δπηηξνπή Γ/Κ , κε ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο AIBA, ζα νξίζεη 
ΠνιπΔζληθά Σνπξλνπά  ζε όιεο ηηο επείξνπο, όπνπ Γηαηηεηέο / Κξηηέο 1 Αζηεξηνύ  κπνξνύλ λα 
αμηνινγεζνύλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζε 2 Αζηέξσλ  κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 
 

• όιεο νη εζληθέο νκνζπνλδίεο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα ηνπξλνπά όπνπ ε Δπηηξνπή Γ/Κ 
δηόξηζε πξνζσπηθό πνπ ζα είλαη παξώλ γηα λα αμηνινγήζεη Γ/Κ 1 Αζηεξηνύ γηα ηελ αλαβάζκηζή 
ηνπ ζε 2 Αζηέξηα. 
•O αμηνινγεηήο , ζε ζπλεξγαζία κε ηα παξόληα κειε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζε απηά ηα ηνπξλνπά, 
ζα θάλνπλ θαη ζα πξνσζήζνπλ ηηο πζηάζεηο Αλαβάζκηζεο  πξνο ηελ AIBA ε νπνία κε ηε ζεηξά 
ηεο ζα ηελ πξνσζήζεη ζηελ Δπηηξνπή Γ/Κ ηεο ΑΗΒΑ. 
• Όηαλ έλαο Γηαηηεηήο / Κξηηήο 1 Αζηεξηνύ  είρε ηέζζεξηο από ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπζηάζεηο, ε 
πξνώζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί γηα  2 Αζηέξηα. 
• Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Γ/Κ ηεο AIBA  ζα εμεηάζεη όιεο ηηο ζπζηάζεηο θαη ζα εγθξίλεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά  αλαβαζκίζεο ζε εμακεληαία βάζε. 
 

3.3.3. Απνθνίηεζε ζε 3 Αζηέξσλ 
 

3.3.3.1.  3 Αζηέξηα  είλαη ε πςειόηεξε θαηάηαμε ησλ Γ/Κ ηεο  AIBA θαη σο εθ ηνύηνπ ην 
θαζεζηώο απηό ζα ρνξεγείηαη κόλν ζηνπο θαιύηεξνπο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ. 
 
3.3.3.2. Δθόζνλ ρνξεγεζεί, ε δηαηήξεζε απηνύ ηνπ βαζίδεηαη ζηελ απόδνζε θαη  ηπρόλ 
παξέθθιηζε  από ηα πξόηππα είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη έρεη σο απνηέιεζκα ππνβηβαζκό. 
 
3.3.3.3. Γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ε AIBA πάληα ζα έρεη επαξθή αξηζκό Γ/Κ 3 Αζηέξσλ, 
Δξγαζηήξηα Αλαβάζκηζεο  ζα δεκηνπξγνύληαη ζηελ αθαδεκία ηεο AIBA ζε εμακεληαία βάζε. 
 
3.3.3.4. Όηαλ έλαο Γ/Κ 2 Αζηεξηώλ ηεο  AIBA έρεη ιάβεη ηηο πζηάζεηο Αλαβάζκηζεο ησλ 3 
αζηεξηώλ  από ηνπο Αμηνινγεηέο ζην θαζνξηζκέλν ηνπξλνπά, ηόηε κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε 
γηα κηα ζέζε γηα ηηο Αθαδεκίεο αλαβάζκηζεο  3 Αζηέξσλ ηεο ΑΗΒΑ. 
 
3.3.3.5. Οη εζληθέο Οκνζπνλδίεο ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηα νξηζζέληα ηνπξλνπά.  
 
3.3.3.6. Μηα επηηξνπή ζα επαλεμεηάζεη όιεο ηηο αηηήζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Αθαδεκία 
Αλαβάζκηζεο  θαη ζα επηιέμεη από ηνπο θαηαιόγνπο ηνπο  πςειόηεξα βαζκνινγεκέλνπο 
ππνςήθηνπο γηα ηελ πιήξσζε ησλ είθνζη ζέζεσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα θάζε κάζεκα. 
 
3.3.3.7. Σα Δξγαζηήξηα  Αλαβάζκηζεο   ζα δηελεξγνύληαη  από ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο ΑΗΒΑ θαη 
θαηάιιεια κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γ/Κ ηεο ΑΗΒΑ  θαη ζα απνηειείηαη από κηα εκεξίδα  ηξηώλ  
εκέξώλ αθνινπζνύκελε από δύν εκέξεο εμέηαζεο. 
 
3.3.3.8. Μόλν νη πνιύ θαινί ππνςήθηνη ζα πξναρζνύλ  θαη απηνί πνπ απνηπγράλνπλ ζα 
παξακείλνπλ σο 2 Αζηέξσλ  θαη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ επηπιένλπζηάζεηο Αλαβάζκηζεο 3 
Αζηεξηώλ  πξηλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άιιε Ζκεξίδα Αλαβάζκηζεο ηεο αθαδεκίαο ηεο  
AIBA.  
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3.4. Ηζρύο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ 

 

3.4.1. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ Γ/Κ ηεο AIBA ηζρύεη γηα κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηώλ από ηελ έλαξμε 

θαη κεηά ηελ πεξίνδν απηή, ν Δπίζεκνο  ή  ε αληίζηνηρε εζληθή νκνζπνλδία πξέπεη λα κεξηκλήζεη 

γηα έλα ηεζη ειέγρνπ. 

 

3.4.2. ε πεξίπησζε πνπ ν Γ/Κ ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ζε έλα κεγάιν πξσηάζιεκα AIBA, 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, θ.ιπ., ηόηε ε πεξίνδνο ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζα επεθηαζεί ζε 

ηέζζεξα έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ  ελ ιόγσ ηνπξλνπά. 

 

4. ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΟΡΙΜΟΤ Δ/Κ  ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΣΡΗΕΙ  

 

4.1. Γηα όιεο ηηο ζεκαληηθέο δηνξγαλώζεηο ηεο  AIBA , ε Δπηηξνπή Γ/Κ  ζα θαηαξηίζεη κηα ιίζηα κε 

ηα θαηάιιεια πξνζόληα ησλ επηζήκσλ θαη ζα παξνπζηάζεη ηα νλόκαηα ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΑΗΒΑ γηα 

ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 

4.2. Γηα όιεο ηηο Δθδειώζεηο πλνκνζπνλδίαο, ε Δπηηξνπή Γ/Κ ηεο πλνκνζπνλδίαο ζα θαηαξηίζεη 

κηα ιίζηα κε ηα θαηάιιεια πξνζόληα ησλ επηζήκσλ θαη ζα παξνπζηάζεη ηα νλόκαηα ζηνλ Πξόεδξν 

ηεο ζπλνκνζπνλδίαο γηα ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 

4.3. Γηα ηα κεγάια γεγνλόηα, ν ππεύζπλνο ησλ Γ/Κ ζα πξέπεη λα νξηζηεί 

 

4.3.1. Γηα λα είλαη ν εγέηεο ζηελ νκάδα Γ/Κ 

 

4.3.2. Γηα λα είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο νκάδαο Γ/Κ 

 

4.3.3. Γηα λα είλαη ν ζπλνδόο / άηνκν ζπλδέζκνπ γηα ηελ νκάδα Γ/Κ 

 

4.4. Όπνηε ε  AIBA είλαη ππεύζπλε γηα ην θόζηνο ησλ Γ/Κ, ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηα αθόινπζα 

 

4.4.1. πλνιηθά έμνδα ηαμηδίνπ 

4.4.2. Γηακνλή / γεύκαηα 

4.4.3. Σέινο ζεώξεζεο βίδαο 

4.4.4. Ζκεξεζία ακνηβή 

4.4.5. Γίπισκα Πηζηνπνίεζεο θαη αμηνιόγεζε (αιιά όρη αλ έρεη αλαζηαιεί ή  αθαηξεζεί). 

 

4.5. Δγθεθξηκκέλα  Γεγνλόηα πνπ πξέπεη λα θαιύπηνληαη από ηελ AIBA 

 

4.5.1. Οιπκπηαθά Πξνθξηκαηηθά Σνπξλνπά 

 

4.5.2. Όια ηα Παγθόζκηα Πξσηαζιήκαηα AIBA 

 

4.5.3. πλνκνζπνλδίαο Πξσηάζιεκα 

 

4.5.4. Παγθόζκην Κύπειιν 

 

4.5.5. Κύπειιν Πξνέδξνπ 
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5.  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Γ/Κ –  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Γ/Κ  

5.1.  Οη Γ/Κ ζα αμηνινγνύληαη ζε θάζε εθδειώζε από 
 

5.1.1. Αλάπηπμε  ελόο  λένπ ειεθηξνληθνύ  ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο (καδί κε ην λέν ζύζηεκα 
βαζκνιόγεζεο) 
 

5.1.2. Δθηόο από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ππνινγηζηή, κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αγώλσλ πξέπεη λα 
δώζνπλ κηα μερσξηζηή αμηνιόγεζε πνπ λα βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο  AIBA. 
 

5.2. Αμηνιόγεζε ησλ Γηαηηεηώλ & Κξηηώλ ρσξηζηά. 
 

5.3. Βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο ζε θάζε εκέξα, ν Σερληθόο Δθπξόζσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ή λα 
αλαζηείιεη ηνπο Γ/Κ από ηα θαζήθνληά ηνπο. 

6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Γ/Κ  εληόο αγώλωλ 
 

6.1. Δλνπνίεζε ησλ Γ/Κ  πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε δηεζλήο δηνξγάλσζεο κε  ηελ νξγάλσζε ελόο 
ππνρξεσηηθνύ  ζεκηλαξίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από νξηδόκελν Δπηζεσξεηή ηεο ΑΗΒΑ. 
 
6.2. πλεδξηάζε / Δθηηκήζεηο Γ/Κ 

 
6.2.1. Κάζε κέξα, ην θύιιν αγώλα ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεηαη από ηνλ 
πξόεδξν ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γ/Κ 
θαη ηα ιάζε ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη. 
 
6.2.2. Οη Γ/Κ  δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ ηα θύιια αγώλα. 

 
6.2.3. Ζ ζπλάληεζε ησλ Γ/Κ  ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  από ηνλ πξόεδξν ηεο Κξηηηθήο 
Δπηηξνπήο - γηα ηηο AIBA δηνξγαλώζεηο, ν Πξόεδξνο ή έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γ/Κ ζα δηεμάγεη ηε 
ζύζθεςε. 
6.2.4. Γηα ηηο ππόινηπεο δηνξγαλώζεηο, ε ζπλεδξίαζε ησλ Γ/Κ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ 
Σερληθό εθπξόζσπν. 
6.2.5. ε θακία πεξίπησζε ν Σερληθόο εθπξόζσπνο λα εγθξίλεη ην Record Book  ησλ Γ/Κ  κε ηε γλώκε 
ηεο απόδνζεο γηα ην ηνπξλνπά – Ο Σερληθόο Δθπξόζσπνο ζα νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ αγώλσλ γηα θάζε 
Γ/Κ . 
6.2.6. Σν κεραλνγξαθεκέλν ζύζηεκα Αμηνιόγεζεο ζα δηαβηβάδεηαη ζηα γξαθεία ηεο  AIBA καδί κε ηα 
εληύπα αμηνιόγεζεο ησλ Γηαηηεηώλ θαη ηα γξαθεία ηεο ΑΗΒΑ ζα δηαηεξήζεη αξρεία. 
 

6.3. Σν αιόλη Γ/Κ 
 

6.3.1. Σν ζαιόλη  Γ/Κ θαη ε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη άλεηα, λα έρνπλ θαηάιιειεο 
θαξέθιεο θαη ηξαπέδηα θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά. 
6.3.2. Σν ζαιόλη πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα εγθξίλεηαη από ηνλ ηερληθό εθπξόζσπν πξηλ από ηελ 
εθδήισζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ. 
 

6.4. Ξελνδνρείν Γηακνλή 
 

6.4.1.  Ζ δηακνλή ησλ Γ/Κ ζε μελνδνρείν ζα πξέπεη λα είλαη μέρσξα  από ηηο απνζηνιέο, αιιά ζα 
κπνξνύζε λα είλαη ην ίδη κε ηελ Οηθνγέλεηα ηεο  AIBA θαη ηα ITOs. 
 

6.5. Γηαπίζηεπζε - νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο πξόζβαζεο 
 

6.5.1.  Οη Γ/Κ πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε κόλν ζην γήπεδν θαη ζην ζαιόλη Γ/Κ.. 
 
6.6.  Κώδηθαο  έλδπζεο 

 
6.6.1. Όια  νη Γ/Κ ζε εγθεθξηκκέλεο από ηελ AIBA δηνξγαλώζεηο  ζα θνξνύλ ζηνιέο πνπ παξέρνληαη 

από ηελ AIBA. 
 
6.7. Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

 
6.7.1.  Ο θώδηθαο  δενληνινγίαο ηεο ΑΗΒΑ πξέπεη λα ππνγξαθεί ζε θάζε δηνξγάλσζε από ηνπο Γ/Κ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ. 
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7.  Γηαρείξηζε Βάζεωλ Γεδνκέλωλ Γ/Κ 
 

7.1. πληήξεζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Γ/Κ  AIBA 
 

7.1.1. Σν γξαθείν ηεο  AIBA δηαηεξεί  όια ηα αξρεία ησλ Γ/Κ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή, ηελ αμηνιόγεζή 
ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. 
 
7.1.2. Δθηόο από ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ ηνπο, όιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ θνηλνύ. 
 

7.2. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο AIBA 
 

7.2.1. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο  Γ/Κ ηεο AIBA θαη ηεο πλνκνζπνλδίαο πεξηνξίδνληαη  κόλν ζε 
πξόζσπα πνπ ήηαλ ελεξγά  ζηηο ιίζηεο Γ/Κ ηεο ΑΗΒΑ κε θαηάζηαζε 3 Αζηεξηώλ. 
  
7.2.2. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο  Γ/Κ ηεο AIBA πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 
ππεξεηήζεη επί δύν ηνπιάρηζηνλ ρξόληα ζηελ επηηξνπή ησλ Γ/Κ ηεο πλνκνζπνλδίαο. 
 
7.2.3. Δλεξγνί Γ/Κ ηεο ΑΗΒΑ δελ κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ  νπνηαδήπνηε Δπηηξνπώλ Γ/Κ.. 

 
7.2.4. Οη Πξνεδξεύνληεο Δπηηξνπήο Γ/Κ ηεο πλνκνζπνλδίαο λα είλαη κέξνο ηεο Δπηηξνπήο Γ/Κ ηεο 
AIBA. 
 
7.2.5. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο  αληίζηνηρεο εζληθήο νκνζπνλδίαο. 

 
7.2.6. Όιεο νη αηηήζεηο γηα έληαμε ζηηο Δπηηξνπέο Γ/Κ ηεο AIBA ή πλνκνζπνλδίαο ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζνύλ ζηα γξαθεία ηεο  AIBA ή ηεο πλνκνζπνλδίαο  ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ από ην 
αληίζηνηρν Κνγθξέζν. 
 

8. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Γ/Κ WSB ΠΤΓΜΑΥΩΝ 
 

8.1. Δπηιεμηκόηεηα 
 

8.1.1. Μόλν 3 Αζηέξσλ Γ/Κ AIBA είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ λα γίλνπλ Γ/Κ  WSB ππγκαρίαο. 
 
8.1.2. Καλέλαο Γ/Κ πνπ  έρεη  ζπκκεηάζρεη  ζηελ επαγγεικαηηθή ππγκαρία είλαη δεθηόο. 

 
8.2. Δπηινγή  WSB Γ/Κ 

 
8.2.1. Ζ Δπηηξνπή Γ/Κ ηεο AIBA εγθξίλεη ηελ επηινγή θαη ηελ απνζηνιή ησλ Γ/Κ γηα ην Πξόγξακκα 
Πηζηνπνίεζεο WSB  Γ/Κ ην νπνί δηαρεηξίδεηαη  ε WSB.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ 
ΡΗΝΓΚ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΔ 

1. ΣΟ ΡΗΝΓΚ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ 
 

1.1. Μέγεζνο θαλβά 
 

1.1.1. Γηα όιεο ηηο εγθεθξηκκέλεο AIBA δηνξγαλώζεηο  ην ξηλγθ ησλ αγώλσλ πξέπεη λα είλαη 6.10 
ηεηξ.κέηξα εληόο ησλ  ζρνηληώλ. 
 
1.1.2. Γηα όιεο ηηο άιιεο δηνξγαλώζεηο, ην ειάρηζην κέγεζνο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ κέζα από ηα ζρνηληά 
πξέπεη λα είλαη  4,90 η.κ. θαη ην κέγηζην κέγεζνο  6.10m η.κ. 
 
1.1.3. Σν κέγεζνο ηνπ θαλαβάηζνπ ζα παξαηείλεηαη  γηα 85 εθαηνζηά (33,5 ίληζεο) έμσ από ηε γξακκή 
ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζε θάζε πιεπξά γηα ηηο εγθεξηκκέλεο από ηελ ΑΗΒΑ αλακεηξήζεηο  θαη 
ηνπιάρηζηνλ 46 εθαηνζηά (18 ίληζεο) εθηόο ηεο γξακκήο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζε θάζε πιεπξά γηα 
όινπο ηνπο άιινπο αγώλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  επηπιένλ θακβά απαξαίηεην γηα λα ην  εληζρύζεη 
θαη λα ην αζθαιίζεη. 
 

1.2. Ύςνο Ring 
 

1.2.1. Γηα όιεο ηηο εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο από ηελ ΑΗΒΑ, ην ύςνο ηνπ ξηλγθ πξέπεη λα είλαη 100 
εθαηνζηά (3,3 πόδηα) από ην έδαθνο. 
 
1.2.2. Γηα όιεο ηηο άιιεο δηνξγαλώζεηο, ην ξηλγθ ηνπ αγώλα  δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 91 
εθαηνζηά (3 πόδηα) ή άλσ ησλ 1,22 κ. (4 πόδηα) πάλσ από ην έδαθνο ή βάζε. 
 

1.3. Πιαηθόξκα θαη γσλίεο 
 

1.3.1. Ζ πιαηθόξκα πξέπεη λα είλαη αζθαιώο θαηαζθεπαζκέλε,  ζε επίπεδν  θαη απαιιαγκέλε από 
νπνηαδήπνηε παξεκπόδηζε. 
 
1.3.2. Γηα όιεο ηηο εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ, ε πιαηθόξκα πξέπεη λα είλαη 7.80η.κ. (25,6 
πόδηα) 
 
1.3.3. Γηα όιεο ηηο άιιεο δηνξγαλώζεηο, ην ειάρηζην κέγεζνο ηεο πιαηθόξκαο πξέπεη λα είλαη 5.82η.κ. 
(19,1 πόδηα) θαη ην κέγηζην κέγεζνο - 7.80η.κ.  (25,6 πόδηα) 
 
1.3.4. Θα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηέζζεξηο γσλίεο πνπ πξέπεη λα είλαη θαιά παξαγεκηζκέλεο ή 
αιιηώο θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ηξαπκαηηζκόο ησλ ππγκάρσλ. 
 
1.3.5. Σα επηζέκαηα ησλ γσληώλ  ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν: ηε θνληηλή αξηζηεξή  
γσλία πνπ θνηηάδεη ηνλ  πξόεδξν ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο – θόθθηλε.  ηελ καθξηλή αξηζηεξή γσλία – 
ιεπθό.  ηε καθξηλή δεμηά γσλία – κπιε.  Καη ζηε θνληηλή δεμηά  γσλία - ιεπθό. 
 

1.4. Δπηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ Ring 
 

1.4.1. Σν δάπεδν πξέπεη λα θαιύπηεηαη κε επέλδπζε θανπηζνύθ ή άιιν θαηάιιεια εγθεθξηκέλν πιηθό 
πνπ έρεη  ηελ ίδηα πνηόηεηα ηεο ειαζηηθόηεηαο θαη όρη ιηγόηεξν από 1,3 εθαηνζηά (κηζή ίληζα) νύηε 
πεξηζζόηεξν από 1,9 εθαηνζηά (ηξία ηέηαξηα ηεο ίληζαο) πάρνπο ζην νπνίν ν θακβάο πξέπεη λα είλαη 
ηελησκέλνοθαη αζθαιήο ζηε ζέζε ηνπ. 
 
1.4.2. Ο θακβάο θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο πιαηθόξκαο θαη πξέπεη λα  είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από κε 
νιηζζεξό πιηθό. 
 

1.5. ρνηληά 
1.5.1.ε  όια ηα εγθεθξηκκέλα γεγνλόηα ηεο ΑΗΒΑ  πξέπεη λα ππάξρνπλ 4 μερσξηζηά ζρνηληά ζε θάζε 
πιεπξά ηνπ ξηλγθ. Θα πξέπεη λα είλαη 4 εθαηνζηά πάρνο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ην θάιπκα. 
 
1.5.2. Σα ύςε ησλ ηεζζάξσλ (4) ζρνηληώλ πξέπεη λα είλαη 40,6 εθαηνζηά (16 ίληζεο), 71,1 εθαηνζηά 
(28 ίληζεο), 101,6 εθαηνζηά (40 ίληζεο) θαη 132,1 εθαηνζηά (52 ίληζεο) από ηνλ θακβά.  
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1.5.3. Σα ηέζζεξα ζρνηληά πξέπεη λα δέλνληαη ζε θάζε πιεπξά ηνπ ξηλγθ, ζε ίζεο απνζηάζεηο, κε δύν 
θνκκάηηα ηνπ πιηθνύ (θνληά ζηελ πθή ηνπ θακβά) 3 κε 4 εθαηνζηά (1.2 έσο 1.6 ίληζεο) πιάηνο. Σα δπν 
θνκκάηηα δελ πξέπεη λα γιηζηξάλε θαηά κήθνο ηνπ ζρνηληνύ. 
1.5.4. Ζ έληαζε ζε θάζε ηκήκα ηνπ ζρνηληνύ πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα απνξξνθήζεη ηνλ 
αληίθηππν ηεο επαθήο ησλ ππγκάρσλ  κε ην ζρνηλί. Ωζηόζν, ζε θάζε πεξίπησζε, ν Γηαηηεηήο δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα λα πξνζαξκόζεη ηελ έληαζε αλ είλαη απαξαίηεην. 
 

1.6. θάιεο 
 

1.6.1. Ο δαθηύιηνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηξεηο ζθάιεο. Γύν ζθάιεο ζηηο απέλαληη γσλίεο γηα 
ηε ρξήζε ησλ ππγκάρσλ  θαη ησλ βνεζώλ, θαη κία ζθάια πξνο ηελ νπδέηεξε γσλία γηα ηε ρξήζε ησλ 
δηαηηεηώλ θαη ησλ γηαηξώλ. 
 

1.7.  αθνύιεο ζθνππηδηώλ 
 

1.7.1. ηηο δύν νπδέηεξεο γσλίεο έμσ από ην ξηλγθ, κηα κηθξή πιαζηηθή ζαθνύια  ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
θάζε γσλία ζηελ νπνία ε Ηαηξηθή Δπηηξνπή, γηαηξνί ή δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα ξίρλνπλ ηα γάδεο ή ηα 
βακβάθηα  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα ηηο αηκνξξαγίεο. 
 

1.8. Δγθεθξηκέλε εηηθέηα 
 

1.8.1. Γηα όιεο ηηο εθεθξηκκέλεο από ηελ ΑΗΒΑ αλακεηξήζεηο, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεί ηα ξηλγθ πνπ θαηαζθεπάδνληαη από έλα από ηνπο επίζεκνπο δηθαηνδόρνπο ηεο AIBA. 
  
1.8.2. Όια ηα ππάξρνληα ξηλγθ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ην 2010. Ωζηόζν, κεηά ην 2010, 
γηα όιεο ηηο εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ,  ξηλγθ κε εγθεθξηκέλεο εηηθέηεο ηεο AIBA πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη. 
 

2. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΛΔΤΡΩΝ ΣΟΤ ΡΗΝΓΚ 
 
2.1.  Σα παξαθάησ νξίδνληαη σο ηα αμεζνπάξ ησλ πιεπξώλ ηνπ ξηλγθ πνπ απαηηνύληαη γηα όιεο ηηο 
εγθεθξηκκέλεο δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ: 
 

2.1.1. Γθνλγθ ή θακπάλα. ηελ πεξίπησζε ησλ δύν (2) ξηλγθ, έλα ξηλγθ ζα έρεη γθνλγθ  θαη ην άιιν 
ξηλγθ ζα  έρεη κηα θακπάλα κε δύν ζαθείο ήρνπο. 
 
2.1.2. Γύν ζέζεηο γηα ρξήζε ησλ ππγκάρσλ θαηά ηε δηαθνπή. 

 
2.1.3. Γύν πιαζηηθέο θνύπεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα πηεη θαη γηα λα  πιύλεη ην ζηόκα ηνπ 
κόλν, θαη όπνπ ην λεξό δελ δηνρεηεύεηαη απεπζείαο ζηηο πιεπξέο ηνπ ξηλγθ, δύν πιαζηηθά κπνπθάιηα 
ζπξέη θαη δύν κηθξά πιαζηηθά κπνπθάιηα γηα πόζηκν. Γελ επηηξέπεηαη άιινο  ηύπνο κπνπθάιη λεξό 
ζην ξηλγθ γηα ρξήζε από ηνλ ππγκάρν ή ηνλ βνεζό. 
 
2.1.4. Σξαπέδηα θαη θαξέθιεο γηα ηνπο ππαιιήινπο. 

 
2.1.5. Έλα (θαηά πξνηίκεζε δύν) ρξνλόκεηξα. 
 
2.1.6. Έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. 
 
2.1.7. Έλα κηθξόθσλν ζπλδεδεκέλν κε ην ζύζηεκα ερείσλ. 
 
2.1.8. Γύν (2) δεπγάξηα γάληηα αγώλσλ  (έλα ζε θόθθηλν θαη έλα κπιε ρξώκα). 
 
2.1.9. Έλα θνξείν. 
 
2.1.10. Γύν (2) θάζθεο (έλα ζε θόθθηλν θαη έλα κπιε ρξώκα).  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

 
ΓΑΝΣΗΑ ΚΑΗ ΚΑΚΔ  πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο  

1. Ππγκαρηθά Γάληηα  

 

1.1. Σα γάληηα ηνπ κπνμ ζα πξέπεη λα δπγίδνπλ 10 νπγθηέο (284 γξακκάξηα), κε αλνρή 5% επάλσ ή  

θάησ, ησλ νπνίσλ ε πνζόηεηα δέξκαηνο δελ πξέπεη λα δπγίδεη πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ ηνπ 

ζπλνιηθνύ βάξνπο, θαζώο θαη ε αλαινγία γεκίζκαηνο δελ ζα πξέπεη λα δπγίδεη ιηγόηεξν από ην ήκηζπ 

ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο. Σν πεξηζώξην ηνπ 5% ζα εθαξκόδεηαη επίζεο πξνο ηα θάησ θαη πξνο ηα πάλσ, 

αληίζηνηρα.  

1.2. Σν κέγεζνο ηνπ ππγκαρηθνύ γαληηνύ πξέπεη λα ηεξεί ηηο κεηξήζεηο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

γξάθεκα παξαθάησ.  

1.3. Μόλν γάληηα ηνπ κπνμ κε Velcro ζπζηήκαηα θιεηζίκαηνο ζα επηηξέπνληαη ζηηο εγθεθξηκκέλεο 

δηνξγαλώζεηο ηεο ΑΗΒΑ. 

1.4. Σν δέξκα γηα ηα γάληηα ππγκαρίαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πςειήο πνηόηεηαο 

δέξκα, όπσο  

1.4.1. Γέξκα Βννεηδνύο  

1.4.2. Α΄ πνηόηεηαο δέξκα  

1.4.3. Άιινη ηζνδύλακεο πνηόηεηαο πνπ ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο AIBA.  

 

1.5. Ο αληίρεηξαο πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζην θύξην ζώκα ηνπ ππγκαρηθνύ γαληηνύ από ην πάλσ κέξνο 

θαη κε κέγηζηε δηαθνξά ησλ 10 ρηιηνζηώλ  

 

1.6. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εθδήισζεο κπνξεί λα εθηππσζεί θαη λα εκθαληζηεί ζηελ αθόινπζε 

ηνπνζέηεζε θαη κέηξεζε:  

 

1.6.1. Μέγηζηε 50 ηεηξ. εθαηνζηά  (πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά) ζην κπξνζηηλό πάλσ 

κέξνο ηνπ θάζε γαληηνύ.  

 

1.7. Σν ινγόηππν ηνπ πξνκεζεπηή  κπνξεί λα εθηππσζεί θαη λα εκθαλίδεηαη ζηελ αθόινπζε 

ηνπνζέηεζε θαη κεηξήζεηο:  

 

1.7.1. Μέγηζηε 50 ηεηξ. εθαηνζηά  (πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά) ζηνλ θαξπό ηνπ ρεξηνύ 

ηνπ θάζε γαληηνύ.  

 

1.8. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δηαθήκηζεο, απαγνξεύεηαη, όπσο θαη κε πεξηνξηζκέλν ζηελ 

παξάζηαζε ινγόηππν, ζήκα ζρεδηαζκέλν, ζελάξην θαη  όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, θ.ιπ.  

2. HEADGUARD  

 

2.1. Ζ θάζθα πξέπεη λα δπγίδεη ην πνιύ 450 γξακκάξηα.  

2.2. Ζ θάζθα επηηξέπεηαη ζε αγώλεο ζε 3 ππνρξεσηηθά κεγέζε (S = Μηθξό, M = Μεζαία, L = 

κεγάιε).  

2.3. Μόλν θάζθεο κε Velcro ζπζηήκαηα θιεηζίκαηνο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο εγθεθξηκκέλεο 

από ηελ ΑΗΒΑ  αλακεηξήζεηο.  

2.4. Οη κεηξήζεηο ηεο θάζθαο πξέπεη λα ζέβνληαη ηε δηάζηαζε, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην γξάθεκα 

παξαθάησ.  

2.5. Ζ επέλδπζε  ηεο θάζθαο πξέπεη λα ηεξεί έλα ειάρηζην πάρνο 2 εθαηνζηά έσο 3,5 εθαηνζηά . 

2.6. Σν ηκήκα δέξκαηνο ηεο θάζθαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο πνηόηεηαο δέξκα, 

όπσο:  

2.6.1.  Γέξκα Βννεηδνύο. 
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2.6.2. Α΄πνηόηεηαο δέξκα. 

 

2.6.3. Άιιν ηζνδύλακεο πνηόηεηαο πνπ ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο AIBA. 

 

2.7. Ο πξνζδηνξηζκόο εθδήισζεο κπνξεί λα εθηππσζεί θαη λα εκθαληζηεί ζηελ αθόινπζε ηνπνζέηεζε θαη 

κέηξεζε: 

 

2.7.1. Μέγηζηε 50 ηεηξ. εθαηνζηά  (πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά) ζην κπξνζηηλό ηκήκα ηεο 

θάζθαο. 

 

2.8. Σν ινγόηππν ηνπ πξνκεζεπηή ππαιιήινπ κπνξεί λα εθηππσζεί θαη λα λα εκθαληζηεί ζηελ αθόινπζε 

ηνπνζέηεζε θαη κέηξεζε: 

 

2.8.1. Μέγηζηε 40 ηεηξ. εθαηνζηά (πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά) ζηνλ θαξπό ηνπ ρεξηνύ ηνπ θάζε 

γαληηνύ. 

 

2.9. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δηαθήκηζεο, απαγνξεύεηαη, όπσο θαη κε πεξηνξηζκέλν ζηελ παξάζηαζε 

ινγόηππν, ζρεδηαζκό ζήκαηνο, ηελ γξαθή, ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, θ.ιπ. 
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