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Τετάρτη, 23η Φεβρουαρίου 2017 | Αθήνα, Ελλάδα 

Αγαπητοί προπονητές, 
Εκ μέρους του Γυμναστικού Συλλόγου Γαλατσίου «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ» και του Δήμου Γαλατσίου έ χ ω
τ η ν  τ ι μ ή  ν α  π ρ ο σ κ α λ έ σ ω  ε σ ά ς  κ α ι  τ ο υ ς  α θ λ η τ έ ς  σ α ς  , στο 
“INTERNATIONAL  FIGHT CLUB  OPEN 2017”. ‘Ένα διεθνές τουρνουά Kick Boxing και Muay Thai που 
απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικους, γυναίκες και άνδρες, αρχάριους και προχωρημένους αθλητές.  

Το διεθνές μας πρωταθλημα, θα είναι και αυτή τη φορά μονοήμερο, και τα χρηματικά έπαθλα ακόμα 
περισσότερα. Ο αθλητής θα μπορέσει να επιλέξει αν θα παίξει μονό αγώνα σε ένα από τα στυλ της 
διοργάνωσης (Kick Light, Low Kicks, K1 και Muay Thai) για να κερδίσει βαθμούς για την ομάδα του ή αν θα 
μπει σε μια από τις 4 κατηγορίες του τουρνουά Κ1,  για να κερδίσει, παράλληλα με τους βαθμούς, και 
το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 1000€ για το νικητή κάθε κατηγορίας.  

Το “INTERNATIONAL  FIGHT CLUB  OPEN 2017” – ELITE KICK BOXING & MUAY THAI TOURNAMENT  θα 
πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, στην Αθήνα, την Κυριακή 2 Απριλίου 
2017, σε 6 αγωνιστικούς χώρους (3  τ α τ ά μ ι  κ α ι  3  ρ ι ν γ κ  ). Ηλεκτρονικό σύστημα scoring θα 
χρησιμοποιηθεί  σε όλα τα τερέν από πιστοποιημένους κριτές ,  διαιτητές και  supervisor.

Το “INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN 2017” , με την προσθήκη μιας ακόμη κατηγορίας στο τουρνουά Κ1,  
θα αναδείξει τους καλύτερους στα -63,5kg, -71kg, -75kg και -81kg, με όρους K1, και χρηματικό έπαθλο 
1.000€ για τον κάθε πρωταθλητή, την καλύτερη ομάδα σε τρείς κατηγορίες ομαδικού Kick Light (-74kg, 
+74kg Ανδρών και +50kg Γυναικών) με χρηματικό έπαθλο 200€ για την κάθε πρωταθλήτρια ομάδα, καθώς 
και τους καλύτερους Συλλόγους, με δωροεπιταγές 1.000€ για τον 1ο, 500€ για τον 2ο και 300€ για τον 3ο. 

Αναμένουμε να λάβουμε τις συμμετοχές σας στο info@fightclubgalatsi.gr έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου του 
2017. 

Με εκτίμηση, 

Ιωάννης  Θεοφάνους 
Προπονητής “Fight Club Galatsi”/ Ομοσπονδιακός Προπονητής KICK BOXING (Π.Ο.Κ.) 

mailto:info@fightclubgalatsi.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (σελ. 4-6) 

Β. ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ1 (σελ. 7-8) 

Γ. ΜΟΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (σελ. 9-10) 

Δ. ΟΜΑΔΙΚΟ KICK-LIGHT (σελ. 10) 

Ε. ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (σελ. 11) 



INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN 2017 | PART I  4 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Γ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ‘’ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ’’ - FIGHT CLUB GALATSI 
/ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Τηλ. Επικοινωνίας : +30 210 2915489 mob. +30 6932 
600483 
Email : info@fightclubgalatsi.gr  

Α.2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχών :  Δευτέρα 
27 Μαρτίου 2017 

Αποστολή συμμετοχών στο info@fightclubgalatsi.gr 
(Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της 
προθεσμίας ) 

Α.3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο: 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Λεωφόρος Βεΐκου - Γαλάτσι 

Α.4.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Κυριακή,  2 Απριλίου, 2017 

Α.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
• KICK LIGHT - LOW KICKS - K1: Π.Ο.Κ – WAKO
• MUAY THAI – ΚΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ Π.Ο.Κ.

Α.6. ΖΥΓΙΣΗ 

Η ζύγιση για τους ΜΟΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ και το ΟΜΑΔΙΚΟ 
KICK LIGHT, θα γίνει στο στάδιο που θα 
πραγματοποιηθούν οι αγώνες, την ημέρα των αγώνων 
(2/4/2017). Ώρες Ζύγισης: 08.00 – 10.00 πμ

Α.7.  ΣΚΟΡΙΝΓΚ Όλα τα ρινγκ και τα τατάμι θα λειτουργήσουν με 
ηλεκτρονικό σύστημα scoring.

H ζύγιση είναι υποχρεωτική για όλους. 

Η ζύγιση για τις πυραμίδες Κ1, θα γίνει στο FIGHT CLUB 
GALATSI (Λεωφ. Βεϊκου 121-125, Γαλάτσι, Αθήνα) το 
Σάββατο, 1 Απριλίου 2017. Ώρες Ζύγισης: 15.00 – 20.00

• K1 TOURNAMENT - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ F.C. OPEN
(υπεύθυνος ροής,  κανονισμών και ζευγαρωμάτων για το muay thai 
είναι ο Kru ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ).

mailto:info@fightclubgalatsi.gr
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Α.9. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να 
φορέσουν τα γάντια και τις κάσκες της 
διοργάνωσης για να αγωνιστούν. Παρέχεται επίσης 
η κάσκα θώρακα , η οποία είναι υποχρεωτική μόνο 
για την Γ’ κατηγορία του Muay Thai) 

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τα εξής προστατευτικά: 

1. Μασελάκι. (Στοματικός Νάρθηκας)
2. Μπαντάζ  (Επίδεσμοι)
3. Επικαλαμίδες
4. Παπουτσάκι Safe (Τατάμι)
5. Σπασουάρ αντρικό
6. Σπασουάρ στήθους για τις γυναίκες
7. Επιγονατίδες (K1)
8. Επιαγκονίδες (Muay Thai)

Α.10. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για κάθε αθλητή  το κόστος συμμετοχής στους μονούς 
αγώνες είναι 25 € ανά στυλ. (τα 5 ευρώ θα επιστραφούν 
στους συλλόγους για τα οδοιπορικά τους). Για 2 στυλ, το 
κόστος ανέρχεται στα 40€. 

ΟΜΑΔΙΚΑ Kick Light: 50€ ανά ομάδα. 

Το παράβολο συμμετοχής θα καταβάλλεται  μετρητοίς  την 
ημέρα των αγώνων με το check in των ομάδων στο στάδιο. 

Α.11. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 
χαρτί γιατρού που θα πιστοποιεί ότι ο αθλητής έχει 
εξεταστεί και έχει κριθεί υγιής ώστε να αγωνιστεί σε 
αγώνες KICK BOXING για το έτος 2017. 
Ο αθλητής που θα προσκομίσει το αθλητικό του 
δελτίο υπογεγραμμένο από γιατρό για το 2017 είναι 
επίσης καλυμμένος. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. 
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.  
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. 

Α.12. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με 

δική τους ευθύνη. Κάθε ομάδα θα παραλάβει κατά την 

διάρκεια του Check-in υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε 

αθλητή στις οποίες θα αναγράφεται πως  αναλαμβάνει 

όλη την ευθύνη και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον 

διοργανωτή για ότι τυχόν συμβεί στους αγώνες. 

Για τη συμμετοχή στις πυραμίδες Κ1 και τη διεκδίκηση 
του χρηματικού επάθλου των 1000€, το κόστος ανέρχεται 
στα 40€, χωρίς δυνατότητα απόδοσης-επιστροφής.
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Α.13.  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Κάθε ομάδα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από τον προπονητή 
και έναν βοηθό. Ανάλογα το μέγεθος της ομάδας ο προπονητής μπορεί 
να έχει περισσότερους βοηθούς ώστε να μη καθυστερεί η ροή των 
αγώνων.  
Στις δηλώσεις συμμετοχών, ο προπονητής θα πρέπει να δηλώσει τον 
ακριβή αριθμό και ονόματα βοηθών γωνίας για την παροχή των 
απαραίτητων πιστοποιήσεων εισόδου κατά το check in. Σε κανένα δε 
θα επιτρέπεται η είσοδος στην αρένα χωρίς την απαραίτητη 
πιστοποίηση.
Οι αθλητές έχουν μόνο 2 λεπτά μετά την αναγγελία του ονόματος τους 
από τα μεγάφωνα να παρουσιαστούν στον αγωνιστικό χώρο που 
αγωνίζονται. Μετά το πέρας του χρόνου ο αθλητής θα χάνει με walk 
over. 

Α.14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για όλους τους αγώνες , ο επίσημος  προπονητής του κάθε 

συλλόγου επιτρέπεται να συμπληρώσει το έντυπο 

διαμαρτυρίας (ένσταση) στον υπεύθυνο διαιτησίας μαζί 

με το παράβολο ένστασης των 50 ευρώ. Ο υπεύθυνος 

διαιτησίας, αφού διερευνήσει την ένσταση, θα 

ανακοινώσει την απόφασή του, η οποία θα είναι 

τελεσίδικη. Το παράβολο της ένστασης επιστρέφεται μόνο 

αν ο προπονητής που την υπέβαλλε, δικαιωθεί. 

Α.15. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  

ΤΗΝ Π.Ο.Κ., ΤΗΝ W.A.K.O ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
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Β. ΤΟΥΡΝΟΥΑ K1 

Β.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ • ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ (SINGLE ELIMINATION)

Β.2. ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΓΚΡΟΥΠ • ΑΝΔΡΕΣ (18+)

Β.3. ΕΠΙΠΕΔΟ • ΚΛΑΣΗ Α ( >5 ΑΓΩΝΕΣ)

Β.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΛΩΝ • -71kg
• -75kg
• -81kg

Β.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

(Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να 
αλλάξουν τη διάρκεια των αγώνων, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο.) 

• ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ: 3Χ2’
• ΤΕΛΙΚΟΙ: 3Χ3’

Β.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ • 11.00-18.00 – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΙΝΓΚ

Β.7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ • ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 1000 €

Β.8. ΚΥΠΕΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
• Κύπελλο στους 4 πρώτους των

τεσσάρων κατηγοριών Κ1. Δίπλωμα σε
όλους τους συμμετέχοντες.

• -63,5kg

Β.9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

To Τουρνουά Κ1 του International Fight Club Open 2017, 
διαφοροποιείται από την υπόλοιπη διοργάνωση, διεξάγεται σε 4 
κατηγορίες Α' Ανδρών, υπό τους επίσημους όρους του Πρωταθλήματος 
που συμφωνούν με τους όρους του Official Κ1 και απονέμει στον κάθε 
πρωταθλητή 1000€ σε μετρητά.
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INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Προστατευτικός εξοπλισμός
Κάσκα, στοματικός νάρθηκας, γάντια πυγμαχίας 10oz. σε όλες τις κατηγορίες κιλών, σπασουάρ για τους 
άνδρες, σπασουάρ στήθους για τις γυναίκες, επικαλαμίδες (μαλακού τύπου). 
(Γάντια και κάσκες παρέχονται από τη διοργάνωση)

Επιτρεπόμενες Τεχνικές
Γροθιές: Ντιρέκτ, hooks, uppercuts τα οποία πρέπει να βρίσκουν στόχο με το μπροστινό μέρος της γροθιάς 
(«κότσια»). Λακτίσματα: Front kicks, middle kicks, high kicks, sidekicks, back kicks, jumping kicks (πάνω από τη 
μέση). Low Kicks: εσωτερικά κι εξωτερικά, πάνω και κάτω από το γόνατο. Γόνατα: στο σώμα και τα πόδια μόνο, 
long knee, jumping knee ή ένα γόνατο με κράτημα. Κράτημα: Κράτημα επιτρέπεται με ένα ή δύο χέρια για μόνο 
ένα χτύπημα και αποδέσμευση.

Μη Επιτρεπόμενες Τεχνικές
Spinning ή turning back fist, αγκώνες και πήχεις.
Παθητικό κράτημα, κράτημα χεριού ή ποδιού αντιπάλου, ρίψεις

Κριτήρια βαθμολόγησης
Η απόδοση σημείων βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία:

Η αποτελεσματική και εύστοχη επίθεση αναγνωρίζεται και προκαλεί ζημιά στον αντίπαλο χρησιμοποιώντας 
επιτρεπόμενες τεχνικές.
Σημεία απονέμονται με αυτήν την προτεραιότητα: Αριθμός down, μέγεθος προκαλούμενης ζημιάς στον 
αντίπαλο,, αριθμός «καθαρών» χτυπημάτων.
Βαθμός επιθετικότητας:
Όλα τα χτυπήματα, γροθιές, λακτίσματα ή γόνατα, εκτιμώνται μόνο από τη ζημιά που προκαλούν στον αντίπαλο, 
χτυπήματα χωρίς δύναμη δεν έχουν αξία.
Ο πιο επιθετικός παίχτης θα έχει το πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου του, αν ο αριθμός εύστοχων χτυπημάτων 
είναι ισόπαλος. Αν ο ένας από τους δύο μαχητές είναι καθαρά πιο ενεργητικός στην προσπάθειά του να επιτεθεί 
κατά τη διάρκεια της μάχης, πρέπει να κερδίσει τη μάχη.
Αν οι αντίπαλοι είναι κατά τα άλλα ίσοι και ο ένας από τους δύο, παραβιάζει ξεκάθαρα και συνεχώς τους 
κανόνες, τότε αυτός ο αθλητής χάνει τη μάχη.
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Γ. ΜΟΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Γ.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΟΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 Αρχάριοι θεωρούνται οι αθλητές που έχουν συμμετάσχει μέχρι και σε 5 αγώνες.  
Οι διαιτητές έχουν δικαίωμα να αποβάλλουν οποιονδήποτε αθλητή, δηλωμένο ως αρχάριο, ο οποίος θα επιδείξει εξαιρετικά 
ανεπτυγμένη τεχνική και σειρές χτυπημάτων, χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Γ.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΛΩΝ (ΜΟΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 

KICK-LIGHT 

LOW-KICKS / K1 

MUAY-THAI 
Έφηβοι (13 – 14 -15): -36 | -38 | -40 | -42 | -45 | -48 | -51 | -54 | - 57 | -60 | -63,5 |-67 | -71 | -75 | +81 
Νέοι / Άνδρες (16-19+) : -45 | -48 | -51 | -54 | -57 | -60 | -63,5 | -67 | -71 | -75 | -81 | -86 |  -91 | +91 
Νεανίδες /  Γυναίκες (16-19+): -42 | -45 | -48 | -51 | -54 | -57 | -60 | -63,5 |-67 | -71 | -75 | +75   
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Γ.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

(Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να 
αλλάξουν τη διάρκεια των αγώνων, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο.) 

• KICK LIGHT
Παίδες 1-2: 2 x 1,5’
Εφήβων: 3 x 1,5’
Νέων – Νεανίδων / Ανδρών – Γυναικών:
3 x 2’

• LOW KICKS
3 x 2’

• Κ1
3 x 2’

• MUAY THAI
3 x 2’

Γ.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
• KICK LIGHT/LOW KICKS/Κ1/MUAY THAI

11.00-18.00

Γ.5. ΚΥΠΕΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
Χρυσό και ασημένιο μετάλλιο σε νικητή και ηττημένο 
κάθε μονού αγώνα. Δίπλωμα σε όλους τους 
συμμετέχοντες. 

Δ. ΟΜΑΔΙΚΟ KICK-LIGHT 

Δ.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ KICK-LIGHT – ΟΜΑΔΕΣ 2Χ2 – 
ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (SINGLE ELIMINATION) 

Δ.2.ΗΛΙΚΙΑ - ΚΛΑΣΗ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ / Α ΚΛΑΣΗ 

Δ.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΛΩΝ ΑΝΔΡΕΣ :  -74 | +74 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ :  + 50 

Δ.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 11.00 – 18.00 / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΤΑΜΙ 

Δ.5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 200€ ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Δ.6. ΚΥΠΕΛΛΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
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Ε. ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ε.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ1: 10
ΠΟΝΤΟΙ

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ1: 5
ΠΟΝΤΟΙ

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ1: 3
ΠΟΝΤΟΙ

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΙΚΗ ΜΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΡΙΝΓΚ: 4
ΠΟΝΤΟΙ

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ (ΡΙΝΓΚ-ΤΑΤΑΜΙ): 1 ΠΟΝΤΟΣ

Ε.2. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ • 1000€ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟ
• 500€ ΣΤΟΝ 2Ο ΣΥΛΛΟΓΟ
• 300€ ΣΤΟΝ 3Ο ΣΥΛΛΟΓΟ

Ε.3. ΚΥΠΕΛΛΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ • ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ε.4. ΚΥΠΕΛΛΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

• Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στον καλύτερο
αθλητή στα Ring Styles.

• Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στον καλύτερο
αθλητή Τατάμι

• Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί στον καλύτερο
Προπονητή.

• Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί για το καλύτερο Wai
Khru (Muay Thai).

• Ένα κύπελλο θα απονεμηθεί για την καλύτερη
τεχνική Muay Thai.

• ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΙΚΗ ΜΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΤΑΜΙ: 2
ΠΟΝΤΟΙ

(Δωροεπιταγές χορηγών πρωταθλήματος)
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