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12 Κύπελλο Kendo Θεσσαλονίκης
16 - 18 Μαρτίου 2018

Ο Α.Σ. Ατραπός διοργανώνει, υπό την αιγίδα της ΕΟΚΙΝ, το 12ο Κύπελλο Θεσσαλονίκης από
16 – 18 Μαρτίου 2018. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς
με την καθοδήγηση των ακόλουθων επίσημων προσκεκλημένων :

Sensei:

Paul Budden 7ο

dan kyoshi

Michel Guentleur 7ο dan kyoshi
Jean Claude Wolfs 7ο dan renshi
Daniel Delepière 7ο dan renshi
Kazuyo Matsuda 7ο dan renshi
Alexandar Arabadjiyski 7ο dan renshi
Yoshinori Inoue 7ο dan
Ferenc Kovacs

5ο dan

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ημερομηνία
Παρασκευή
16 Μαρτίου

Ώρα
11:00-12:30
20:00-21:00
21:00-21:30

Δραστηριότητα
Keiko (Α.Σ. Ατραπός)
Υπό την καθοδήγηση των sensei Budden Paul & Matsuda Kazuyo
Keiko (Μ.Γ.Σ.Απόλλωνας Καλαμαριάς)

Jigeiko

Σάββατο
17 Μαρτίου

08:30 - 11:00
11:30 - 12:30
14:30
15:00 - 21:30

Keiko (ΔΑΚ Καλαμαριάς)
Εξετάσεις: Kendo 1ο Kyu & 1ο - 5ο Dan
Shinai check
Τελετή έναρξης 12ου Κυπέλλου Θεσσαλονίκης
Juniors Taikai – Kihon Taikai & 2ο Kata Taikai
Ατομικές Κατηγορίες Ανδρών Γυναικών
3ο Taikai Βετεράνων

Κυριακή
18 Μαρτίου

07:30
08:00-13:00

Shinai check
12ο Κύπελλο Θεσσαλονίκης - Ομαδική Κατηγορία & Απονομές
(ΔΑΚ Καλαμαριάς)

Σημείωση :
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων και κατόπιν συνεννόησης της οργανωτικής επιτροπής και των προσκεκλημένων
δασκάλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:
J-K: Παιδικό Βασικές Τεχνικές kirikaeshi & uchikomi
J-B: Παιδικό & Εφηβικό με πανοπλία
KH-A: Βασικές Τεχνικές Ενηλίκων : kirikaeshi & uchikomi
M-K: Ανδρών Kyu (4 kyu και άνω)
M-D: Ανδρών Dan
M-V: Ανδρών Βετεράνων (45 ετών και άνω)
W-K: Γυναικών Kyu (4 kyu και άνω)
W-D: Γυναικών Dan
W-V: Γυναικών Βετεράνων (45 ετών και άνω)

KA: Kata

Σημειώσεις:
Σε όλες τις ατομικές κατηγορίες δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχών των Συλλόγων.
Σε περίπτωση όμως που κάποια κατηγορία δεν συμπληρώσει επαρκή αριθμό συμμετοχών θα συγχωνευτεί
σε μία άλλη (πχ η εφηβικη κατηγορία θα συγχωνευτεί με την κατηγορια ενηλικων, αναλογα με το φυλο
και το βαθμο του καθε παικτη, η κατηγορια Women Kyu/Men Kyu με την Women Dan/Men Dan κλπ).
Οι κάτοχοι 6ο - 5ο kyu που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να έχουν την άδεια του προπονητή τους και
να γνωρίζουν τους απαραίτητους κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων.
J-K: Παιδικό Βασικές Τεχνικές kirikaeshi & uchikomi
J-B: Παιδικό & Εφηβικό με πανοπλία
Στις παιδικές και εφηβικές κατηγορίες θα χωριστούν οι συμμετέχοντες σύμφωνα με την ηλικία τους
(ηλικία που θα έχουν την ημέρα των αγώνων).(π.χ. 7-9, 10-12, 13-15, 16-17 ετών)
KH-A: Βασικές Τεχνικές Ενηλίκων : kirikaeshi & uchikomi:
Αθλητές αρχάριοι ή κάτοχοι 6ου - 5ου Kyu, που δεν μπορούν να αγωνιστούν με bougu, έχουν την
δυνατότητα να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό βασικών τεχνικών όπως Kirikaeshi και Uchikomi.
Μ-Κ, Μ-D:
Οι άντρες διαγωνίζονται ανάλογα με το επίπεδο τους (kyu ή dan). Σε περίπτωση μη επαρκούς
συμμετοχής οι κατηγορίες θα συγχωνευτούν.
W-K, W-D:
Οι γυναίκες διαγωνίζονται ανάλογα με το επίπεδο τους (kyu ή dan). Σε περίπτωση μη επαρκούς
συμμετοχής οι κατηγορίες θα συγχωνευτούν.
T: Ομαδική Κατηγορία:
Οι Σύλλογοι μπορούν να δηλώσουν 2 ομάδες (5 αθλητών + 2 αναπληρωματικούς). Αν διαθέτουν κι άλλη
ομάδα θα συμμετέχει με ουδέτερη ονομασία π.χ. musashi. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μικτής
ομάδας με μεμονωμένους αθλητές που δεν συμπληρώνουν δική τους ομάδα (η ένταξή τους σε κάποια
ομάδα είναι αρμοδιότητα του διοργανωτή και μόνο για την ομαλότερη διεξαγωγή της διοργάνωσης). Οι
μεμονωμένοι αθλητές που επιθυμούν να ενταχθούν σε μικτή ομάδα να δηλώσουν το αντίστοιχο πεδίο στη
φόρμα συμμετοχής.
M-V & W-V:
Κατηγορίες Βετεράνων: Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 45 ετών και άνω και κάτοχοι τουλάχιστον
2ου dan. Για την διεξαγωγή των κατηγοριών αυτών χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 3
συμμετέχοντες. Σε αντίθετη περίπτωση οι συμμετέχοντες θα ενσωματωθούν στις κατηγορίες του
επιπέδου τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συγχώνευσης ανδρικής και γυναικείας κατηγορίας. Αν
είναι υπεράριθμες τότε θα γίνει διαχωρισμός σε ηλικιακές υποκατηγορίες των 5 ετών (π.χ. 45-50, 50-55
κτλ).
K: Kata : Κατηγορίες συμμετοχής:
6-4 Kyu : Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza: 1-9
3-1 Kyu : Nihon Kendo Kata 1-5
1 Dan : Nihon Kendo Kata 1-5
2 Dan : Nihon Kendo Kata 1-7

3 Dan : Nihon Kendo Kata 1-7
4 Dan : Nihon Kendo Kata 1-10
5 Dan : Nihon Kendo Kata 1-10

Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται ως ζευγάρι με συναθλητή της ίδιας βαθμίδας της κατηγορίας τους. Είναι
ευθύνη των αθλητών να δημιουργήσουν ζευγάρια της ίδιας κατηγορίας. Σε περίπτωση που υπάρξουν
μεμονωμένοι αθλητές να το δηλώσουν στη φόρμα συμμετοχής ώστε να μεριμνήσει η οργανωτική
επιτροπή για την δημιουργία ζευγαριού με κάποιον άλλο παίχτη της ίδιας κατηγορίας.
Για την διεξαγωγή των κατηγοριών των kata χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 3 ζευγάρια. Σε
αντίθετη περίπτωση οι συμμετέχοντες θα ενσωματωθούν στις επόμενες κατηγορίες. Τα Kata θα
ανακοινώνονται λίγο πριν τους αγώνες και οι αθλητές θα αγωνίζονται σε 3 Kata, εκτός του τελικού
αγώνα όπου θα αγωνιστούν σε 5 Kata.
Σημείωση:
Ο κάθε Σύλλογος πρέπει να μεριμνήσει για τις διακριτικές κορδέλες των αθλητών του ( tasuki) καθώς δεν
θα παρέχονται από τον διοργανωτή.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε όλες τις κατηγορίες σε δύο φάσεις.
A. Προκριματική φάση με ομίλους των 3-4 αθλητών/ ομάδων (διάρκειας 3 λεπτών) με πρόκριση των δύο
πρώτων.
B. Τελική φάση με το σύστημα Knockout (διάρκειας 3 λεπτών, στους τελικούς 5 λεπτά)
Προσοχή : Ο κάθε Σύλλογος εκπροσωπείται από ένα και μόνο άτομο. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η
πρόσβαση στη Γραμματεία και στους πίνακες των αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Μη συμμόρφωση θα έχει ως συνέπεια την αποβολή του αθλητή ή της ομάδας από τους αγώνες.
Στους αγώνες των ομίλων για την πρόκριση των νικητών θα τηρηθεί ο κανονισμός της EKF.
Βλέπετε επισυναπτόμενο αρχείο στην ιστοσελίδα μας.
Αγωνόδικος επιτροπή:
Αλυτάρχης αγώνων: Ματζάρας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Γραμματείας: Κουκούλη Κατερίνα
Υπεύθυνος Διαιτησίας: Budden Paul
Γραμματεία (Χρονομέτρες - Καταγραφείς Αποτελεσμάτων – Εκφωνητές - Επιτήρηση shiaijo):
Όπως θα καθορισθούν.
Διαιτησία:
Ονοματεπώνυμο
Paul Budden
Michel Guentleur
Jean Claude Wolfs
Daniel Delepière
Kazuyo Matsuda
Alexandar Arabadjiyski
Inoue Yoshinori
Ferenc Kovacs
Kovcin Vladimir
Nikolic Dusan

Χώρα προέλευσης
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Βέλγιο
Ηνωμένο Βασίλειο
Βουλγαρία
Γαλλία
Ουγγαρία
Σερβία
Σερβία

Βαθμός
7 dan kyoshi
7ο dan kyoshi
7ο dan renshi
7ο dan renshi
7ο dan renshi
7ο dan renshi
7ο dan
5ο dan
4ο dan
4ο dan
ο

Σημείωση: Δυνατότητα συνεισφοράς στο έργο της διαιτησίας έχουν και μέλη της ΕΟΚΙΝ καθώς και μέλη
της E.K.F. κάτοχοι 4ου dan και άνω, παράλληλα με την συμμετοχή τους στο 12ο κύπελλο Θεσσαλονίκης, σε
κατηγορία όμως όπου οι ίδιοι δεν αγωνίζονται. Στην δήλωση συμμετοχής μπορούν να δηλώσουν ότι
επιθυμούν να συνεισφέρουν ως διαιτητές και η οργανωτική επιτροπή θα μεριμνήσει να τους ειδοποιήσει σε
εύλογο χρονικό διάστημα και να τους χρησιμοποιήσει εφόσον κρίνει απαραίτητη την συνεισφορά τους.
Ιατρός Αγώνων:
Πολυχρονιάδης Μάκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο τους και θα οριστεί ως υπεύθυνος
εκπαίδευσης ένας από τους προσκεκλημένους προπονητές.
Θα υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία αρχαρίων καθώς και παιδική.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σάββατο 17/03/2018 θα διεξαχθούν εξετάσεις από 1ο Kyu έως 5ο dan.
Για να δείτε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας σχετικά με τις εξετάσεις ακολουθείστε τον αντίστοιχο
σύνδεσμο στην διεύθυνση www.kendo.gr ή επικοινωνήστε με τον κ. Αναγνωστόπουλο Χρήστο στο
e-mail : eokin.depsec@gmail.com.

ΚΛΗΡΩΣΗ
Θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Α.Σ. Ατραπός στις 10/03/2018 στις 12:00. Προϋπόθεση: να έχει
σταλεί η φόρμα συμμετοχής των αθλητών και να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό συμμετοχής. Στην
κλήρωση μπορεί να παραστεί ένας εκπρόσωπος από κάθε Σύλλογο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται πριν την έναρξη των αγώνων στον πρόεδρο της ΤΕ Kendo
και μετά την τελετή έναρξης στην Αγωνόδικο Επιτροπή.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς, αναφέρονται σε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο περιγράφεται
συνοπτικά, υπογράφονται και υποβάλλονται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Συλλόγου.
Ένσταση που αφορά τη διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα, θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη του
συγκεκριμένου αγώνα.
Επίσης, κάθε υποβολή ενστάσεως θα συνοδεύεται από καταβολή παραβόλου 50€.

ΈΛEΓΧΟΣ SHINAI
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να παρευρίσκονται την ακριβή ώρα που θα οριστεί για τον έλεγχο των
shinai, όπως επίσης να φροντίσουν να παραδώσουν για έλεγχο shinai που τηρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ασφάλειας, βάρους και μήκους, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες καθυστερήσεις και
να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των αγώνων.
Βλέπετε τον επισυναπτόμενο κανονισμό της ΕΚF.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί έως τις 08
Μαρτίου 2018.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παιδικό-Εφηβικό:
15€ - Συμμετοχή στο 12ο Κύπελλο Θεσσαλονίκης
25€ - Συμμετοχή στο σεμινάριο και στο 12ο Κύπελλο Θεσσαλονίκης
Ενήλικες:
Σεμινάριο
70€: Παρασκευή πρωί, βράδυ & Σάββατο πρωί
60€: Παρασκευή βράδυ & Σάββατο πρωί
50€: Σάββατο πρωί
Αγώνες
35€: Ατομικές κατηγορίες
50€: Ανά ομάδα (10€ ανά άτομο)
Σεμινάριο & Αγώνες
90€: Συμμετοχή σε όλο το σεμινάριο & συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες, ατομικές και ομαδική.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε Τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο : «Ματζάρας Κωνσταντίνος».
Σημειώστε στοιχεία αποστολέα ή Συλλόγου, οι καταθέσεις να γίνονται ομαδικά και όχι ατομικά.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 08η Μαρτίου δεν θα επιστραφεί καμία προκαταβολή. Μπορεί όμως ο
Σύλλογος να καλύψει την κενή θέση με άλλον αθλητή.
Piraeus Bank: IBAN: GR1601722380005238050893591
Alpha Bank : IBAN: GR76 0140 4810 4810 0210 1134 015
Paypal : στο λογαριασμό info@kendo.gr
Στη Γραμματεία του Α.Σ. Ατραπός καθημερινά από 17:00-21:00
Κατά την άφιξη στο γήπεδο (+10€ επιβάρυνση)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
Χώρος διεξαγωγής πρωϊνής προπόνησης Παρασκευή 16/03/2018
Α.Σ. ΒΕΡΓΙΝΑ (Καρολίδου & Χειμωνίδου)
Συντεταγμένες: 40°35'02.7"N 22°57'21.6"E (40.584077, 22.956011)

Χώρος διεξαγωγής βραδινής προπόνησης Παρασκευή 16/03/2018
Γήπεδο ποδοσφαίρου Μ.Γ.Σ. Απόλλωνα Καλαμαριάς (Τελευταία αίθουσα κάτω από τις κερκίδες)
Είσοδος: Α.Παπάγου & Σουρμένων
Συντεταγμένες: 40°34'54.6"N 22°56'41.0"E (40.581829, 22.944722)

Χώρος διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων Σάββατο & Κυριακή 17-18/03/2018
ΔΑΚ (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς)
Τριπόλεως 27 - 55131
2310 410956
Συντεταγμένες: 40°34'58.7"N 22°56'48.4"E (40.582966, 22.946777)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ
στην ιστοσελίδα : www.kendo.gr
Για περισσότερες πληροφορίες
Ματζάρας Κωνσταντίνος, Κιν.6974810444, e-mail: atrapos.sec@gmail.com

