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Αγωνιστικός Σχεδιασμός  
Ε.Ο.Α.Β 2019 

 
Αγωνιστικό Πρόγραμμα 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
Προγραμματισμός Εθνικών Ομάδων 

(Η πορεία υλοποίησης του παρόντος αγωνιστικού σχεδιασμού, θα εξαρτηθεί 
από την έγκριση του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας από την 

Πολιτεία). 
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1.1 Αγωνιστικό πρόγραμμα 2019 

 

Φεβρουάριος 

02/02Αγωνιστικό τεστ, για συγκρότηση  τελικής ομάδας Π-Κ, για 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (ΗΠΑ) καθώς και συμμετοχή της 
Προκαταρκτικής Ομάδας Ανδρών-Γυναικών, για το Ευρωπαϊκο Α/Γ 
(ΓΕΩΡΓΙΑ) 
 
16-17/02 Ανοιχτά πρωταθλήματα ανδρών/γυναικών & έως 23 
ετών/εφήβων/παίδων/ νεανίδων/κορασίδων & αγωνιστικό τεστ 

παμπαίδων-παγκορασίδων(ανά ομίλους) 

 
Μάρτιος 

02/03 Αγωνιστική Συνάντηση Εθνικών Ομάδων 
Ανδρών/Γυναικών-Πρόκριση   για Ευρωπαϊκό Ανδρών –Γυναικών 
(τελική ομάδα)              
 
07/03 Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 
 
08–15/03  IWF Youth World Championships Las Vegas USA 
 
22-23/03 Ανοιχτά πρωταθλήματα ανδρών/γυναικών & έως 23 
ετών/εφήβων παίδων/ νεανίδων/κορασίδων & αγωνιστικό τεστ 
παμπαίδων-παγκορασίδων(ανά ομίλους) 
 

 

 

Απρίλιος 

19-21/04 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α-Γ, Νέων Α-Νέων Γ(<23 ετών), 
Ε-Ν, Π-Κ 
 
03-13/04  European Championships                      Batumi GEO 
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Ιούνιος 

 
01-08 IWF Junior World Championships        Suva     FIJ 
 
08-15 European Masters Championships    Rovaniemi   FIN 
 

 
 

Ιούλιος 

07–15 European Junior Championships           Chisinau  MDA 
 
07–15 European U23 Championships  Chisinau    MDA 
 

 

 

Αύγουστος 

10/08 Αγωνιστική Συνάντηση Εθνικών Ομάδων για Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα και Ευρωπαϊκά Παίδων-Κορασίδων (τελικές ομάδες) 
 
16–24 IWF  Masters World Championships          Montreal  CAΝ 

 

 
 
  

Σεπτέμβριος 

 
05–14  European Youth Championships             Constanta   ROU 
 
05–14  European U15 Championships    Constanta   ROU 
 
16–25 IWF World Championships             Pattaya       THA 
 
20-21  Ανοικτά Πρωταθλήματα νέων αθλητών ανδρών/γυναικών/νέων 
έως 23 ετών/εφήβων/νεανίδων/παίδων/κορασίδων (ανά ομίλους) 
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Οκτώβριος 

 

18-19/10 Ανοιχτό πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών & έως 23 
ετών/αγωνιστικό τεστ παμπαίδων - παγκορασίδων 
 
 

 
Νοέμβριος 

07/11   Πανελλήνιο Κύπελλο  
         Πανελλήνιο πρωτάθλημα παλαιμάχων αθλητών/τριων 

 

 

 

Δεκέμβριος 

 
10/12   Αγώνες Σωμάτων ασφαλείας. 
17/12   Ανοικτά Πρωταθλήματα Π-Κ , Αγωνιστικό τεστ Π-Κ. 
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1.2.Προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
 

Α) Ανοιχτά πρωταθλήματα 

Ανδρών/Γυναικών/Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων & έως 

23 ετών 

 

Συμμετέχουν: Συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι 

τρεις μήνες πριν ή με βεβαίωση από τον προπονητή του συλλόγου για την 

τεχνική επάρκεια και για την δυνατότητα να αγωνιστούν. Για την 

διεξαγωγή των αγώνων απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 

(40 αθλητές/τριες). 

 

Β) Πανελλήνια πρωταθλήματα 2019     

 

      Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 

Συμμετέχουν: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα του 2019, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους 

αθλητές (σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Ανδρών την περίοδο 2019 

με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής 

(Σχετικός πίνακας σελ.13). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η 

θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 

Συμμετέχουν: Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα του 2019, που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες αθλήτριες 

(σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Γυναικών την περίοδο 2019με την 

προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός 

πίνακας σελ.13). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση 

συμμετέχουν όλες οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες.  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων  Ανδρών (έως 23 ετών) 

Συμμετέχουν οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα 2019, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους αθλητές 

(σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Νέων Ανδρών την περίοδο 2019 με 

την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός 

πίνακας σελ.13). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση 

συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (έως 23 ετών)  

Συμμετέχουν Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα 2019 που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες αθλήτριες 

(σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Νέων Γυναικών την περίοδο 2019με 

την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός 

πίνακας σελ.13). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση 

συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Έφηβων 

Συμμετέχουν: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση, στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα 2019& Σχολικό, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους 

αθλητές (σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Εφήβων την περίοδο 2019. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι 

ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 

Συμμετέχουν: Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα 2019 & Σχολικό, που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες 

αθλήτριες (σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Νεανίδων την περίοδο 

2019. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν 

όλοι οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες.  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 

Συμμετέχουν: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση, στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα 2019 & Σχολικό, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους 

αθλητές (σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Παίδων την περίοδο 2019. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι 

ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

      Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 

Συμμετέχουν:  Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στα ανοιχτά 

πρωταθλήματα 2019 & Σχολικό, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους 

αθλητές (σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Κορασίδων την περίοδο 

2019. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι 

οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Κύπελλο: Συμμετέχουν οι αθλητές/τριες  15 αθλητές και 12 

αθλήτριες  με βάση την Ranking List του 2019 και όσα θα ορίζει η προκήρυξη 

των αγώνων. 

 

Παρατηρήσεις 

 

1. Όλα τα συμμετέχοντα Σωματεία στα Πανελλήνια πρωταθλήματα θα πρέπει 

κατά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης να διαθέτουν την ειδική 

αθλητική αναγνώριση που προβλέπει η αθλητική νομοθεσία στο άθλημα της 

άρσης βαρών. 

 

2. Οι επιδόσεις που σημειωθούν στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα, θα 

ληφθούν υπόψη για την πρόκριση Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα 

Παίδων/Κορασίδων  & Εφήβων/Νεανίδων  

 

3. Οι αθλητές/αθλήτριες που θα αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες του 2019 θα 

αγωνιστούν κατ’ εξαίρεση στα  Πανελλήνια πρωταθλήματα 2019 σύμφωνα 

και με όσα ορίζει η προκήρυξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος.  
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1.3.Διοργάνωση Αγώνων από Σωματεία 
 

Τα σωματεία συμφώνα και με το άρθρο 2 του κανονισμού «Εσωτερικών 

Διοργανώσεων και σχέσεων ομοσπονδίας με Σωματεία Μέλη» που επιθυμούν να 

διοργανώνουν φιλικούς αγώνες, τουρνουά, ή επίσημες διασυλλογικές ημερίδες 

υποχρεούνται να απευθύνουν γραπτή αίτηση - εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το 

Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β.   

 

Η αίτηση αυτή θα περιέχει την προκήρυξη των αγώνων η όποια δεν θα πρέπει να 

διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες της Ε.Ο.Α.Β. παρά μόνο στα σημεία που 

επιτρέπετε, τις ημερομηνίες, το πρόγραμμα των αγώνων, την άδεια παραχώρησης 

των εγκαταστάσεων από τον εποπτεύοντα φορέα κ.α.  

 

Μετά το τέλος των αγώνων ο διοργανωτής υποχρεούται να αποστείλει στη Ε.Ο.Α.Β. 

λεπτομερή αναφορά με τα στοιχεία των διεξαχθέντων αγώνων (αποτελέσματα, 

συμμετοχές, στατιστική κλπ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, τυχόν 

ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Β.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή των παραπάνω είναι: Να συμμετέχουν 

τουλάχιστον τρία σωματεία και να υπάρχει σχετική αίτηση τους. Η αίτηση θα πρέπει 

να κατατίθεστε στην ομοσπονδία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 και 

τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Οι αγώνες θα 

συμπεριληφθούν στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.  Η Ε.Ο.Α.Β. θα 

εξετάζει και θα αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης, θα ορίζει την επιτροπή των 

αγώνων και θα καλύπτει την τεχνική υποστήριξη των αγώνων. 
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1.4.Βαθμολογίες πρωταθλημάτων 
 

Σε όλα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα ισχύει η βαθμολογία με βάση την 

IWF: 1η θέση: 28, 2η θέση: 25, 3η θέση: 23, 4η θέση: 22 κ.ο.κ. Η βαθμολόγηση 

ισχύει στο αρασέ, ζετέ, και στο σύνολο των δύο κινήσεων. Στους τρεις 

πρώτους νικητές/νικήτριες της κατηγορίας και σε κάθε κίνηση (Αρασέ, Ζετέ, 

Σύνολο) απονέμονται αντίστοιχα μετάλλια-διπλώματα. Στους πρώτους 

νικητές στο σύνολο απονέμονται έπαθλα. Έπαθλα θα δίνονται και στα έξι 

σωματεία με βάση την βαθμολογία του πρωταθλήματος.  

 

Στα ανοιχτά πρωταθλήματα: Στους τρεις πρώτους νικητές/νικήτριες στο 

σύνολο απονέμονται αντίστοιχα μετάλλια-διπλώματα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  I.W.F. 

1η θέση 28 βαθμούς 14η θέση 12 βαθμούς 

2η θέση 25 βαθμούς 15η θέση 11 βαθμούς 

3η θέση 23 βαθμούς 16η θέση 10 βαθμούς 

4η θέση 22 βαθμούς 17η θέση 09 βαθμούς 

5η θέση 21 βαθμούς 18η θέση 08 βαθμούς 

6η θέση 20 βαθμούς 19η θέση 07 βαθμούς 

7η θέση 19 βαθμούς 20η θέση 06 βαθμούς 

8η θέση 18 βαθμούς 21η θέση 05 βαθμούς 

9η θέση 17 βαθμούς 22η θέση 04 βαθμούς 

10η θέση 16 βαθμούς 23η θέση 03 βαθμούς 

11η θέση 15 βαθμούς 24η θέση 02 βαθμούς 

12η θέση 14 βαθμούς 25η θέση 01 βαθμούς 

13η θέση 13 βαθμούς   
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1.5.Γενικές διατάξεις 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 

1 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ≥15  ετών  (αγωνίζονται  γεννημένοι  ≥  2006 ) 

2 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13-23 ετών (αγωνίζονται γεννημένοι  από 

1996-2006) 

3 ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 15 – 20 ετών (αγωνίζονται γεννημένοι από 

1999-2006) 

4 ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 13 – 17 ετών (αγωνίζονται γεννημένοι από  

2002-2006) 

5 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10-12 ετών (αγωνίζονται γεννημένοι 

από 2006-2008) 

6 MASTERS: ≥35 ετών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

 
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

IWF 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

IWF 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

55 61 45 49 49 40 

61 67 49 55 55 45 

67 73 55 59 61 49 

73 81 59 64 67 55 

81 96 64 76 73 59 

89 109 71 87 81 64 

96 +109 76 +87 89 71 

102  81  96 76 

109  87  102 81 

       +109   +87  +102 +81 

 
1 Οι αγώνες της ΕΟΑΒ διεξάγονται με βάση τις κατηγορίες της IWF 

(10 ανδρών-10 γυναικών) 
 

2 Σε όλους τους αγώνες για να συμμετέχουν οι αθλητές-αθλήτριες 
θα πρέπει να έχουν εκδώσει δελτίο τρεις μήνες πριν από τον 
συγκεκριμένο αγώνα συμμετοχής τους. Εκτός αν η προκήρυξη των 
αγώνων προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό αθλητών-αθλητριών για 
τους οποίους ο Σωματειακός Προπονητής θα βεβαιώσει με 
υπεύθυνη δήλωση ότι ο αθλητής ή η αθλήτρια γυμνάζεται υπό την 
εποπτεία του, πέραν του τρίμηνου. 
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1 Κατηγορίες Παμπαίδων-Παγκορασίδων 
 

1. Όλα τα σωματεία πριν προχωρήσουν στην εγγραφή αθλητών-αθλητριών 

ηλικίας 10-13 ετών  θα πρέπει να εξασφαλίσουν με απολυτή αυστηρότητα τους 

προβλεπόμενους κανόνες τόσο ιατρικής όσο και προπονητικής παρακολούθησης. 

 

2. Οι αθλητές/αθλήτριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να ακολουθούν ειδικά 

προγράμματα τεχνικής κατάρτισης για τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί  οι 

προπονητές, ενώ  σε καμία περίπτωση δεν  θα  πρέπει να ανυψώνουν βάρη. 

 

3. Στις περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Περιφέρειας όπου υπάρχουν  

Εθνικά-Περιφερειακά Ομοσπονδιακά Κέντρα  οι αθλητές-αθλήτριες αμέσως μετά 

την εγγραφή τους  θα έχουν την δυνατότητα άμεσης ένταξης στις Ακαδημίες 

Παμπαίδων - Παγκορασίδων. 

 

4. Τα αγωνιστικά τεστ των αθλητών-αθλητριών αυτής της κατηγορίας θα 

περιλαμβάνουν  την βαθμολόγηση της  τεχνικής τους ικανότητας. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2019 
 

ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
 

 
ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

IWF 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

55 112 108 

61 140 132 

67 165 155 

73 175 160 

81 190 180 

89 195 185 

96 200 190 

102 205 195 

109 210 205 

+109 215 205 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

IWF 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΝΕΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

45 50 45 

49 55 50 

55 62 58 

59 68 63 

64 75 70 

71 80 75 

76 85 80 

81 90 85 

87 95 90 

 +87 100 95 
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Διαδικασία δήλωσης αθλητών/αθλητριών 
στα πρωταθλήματα 

 

Όλοι οι Σωματειακοί προπονητές θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν 

στην Ε.Ο.Α.Β τις παρακάτω δηλώσεις με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Στην αρχή της περιόδου 

 

Δήλωση Προπονητή Άρσης Βαρών για την 
αγωνιστική περίοδο 2019 

 

O υπογράφων προπονητής της άρσης βαρών……..…………..………….. 

του Σωματείου…………………………………… 

 

Δηλώνω ότι: 

1) Έχω ενημερωθεί από την Ε.Ο.Α.Β για τις διατάξεις του αγωνιστικού 

σχεδιασμού της Ε.Ο.Α.Β, του κανονισμού Ντόπινγκ αυτής, του ν. 

2725/99 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  

του ν. 3057/02 (Φ.Ε.Κ, 239 Α΄) περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και 

με τις σχετικές διατάξεις του ν 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄), 4373/2016 

(ΦΕΚ 49 Α΄), καθώς επίσης και με τις διατάξεις των, 

κατ’εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων 

σχετικά με το ντόπινγκ. 

 

2) Έχω ενημερώσει από την πλευρά μου όλους  τους αθλητές 

/αθλήτριες του Σωματείου μου καθώς επίσης και τους γονείς των 

ανήλικων αθλητών/αθλητριών.   

                   ………………   …./…./2019 

Ο ΔΗΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
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Πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος μαζί με την δήλωση συμμετοχής 

 
Δήλωση Προπονητή Άρσης Βαρών για την συμμετοχή 

αθλητών/Αθλητριών στους αγώνες  

 

O υπογράφων προπονητής της άρσης βαρών…..…………..………….. 

του Σωματείου……………………………………… 

Δηλώνω ότι: 

1) Έχω ενημερωθεί από την Ε.Ο.Α.Β για τις διατάξεις του αγωνιστικού σχεδιασμού 

της Ε.Ο.Α.Β, του κανονισμού Ντόπινγκ αυτής, του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του ν. 3057/02 (Φ.Ε.Κ, 239 Α΄) περί 

καταπολέμησης του ντόπινγκ και με τις σχετικές διατάξεις του ν 3708/2008 (ΦΕΚ 

210 Α΄), 4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α΄),  καθώς επίσης και με τις διατάξεις των, 

κατ’εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με το 

ντόπινγκ. 

2) Για τις ως άνω διατάξεις και κανονισμούς έχω ενημερωθεί , από την ημερομηνία 

εφαρμογής τους  και  έχω ενημερώσει και από την πλευρά μου τους Αθλητές / 

Αθλήτριες: 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

που συμμετέχουν στους αγώνες για τους οποίους έχω την αποκλειστική ευθύνη της 

αγωνιστικής τους προετοιμασίας, καθώς επίσης και τους γονείς των ανήλικων 

Αθλητών /Αθλητριών. 

………………   …./…./2019 

Ο ΔΗΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
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1.7.Υποχρεώσεις Σωματειακών Προπονητών  

 
Την αγωνιστική περίοδο 2019 σ’ όλες τις διοργανώσεις της ΕΟΑΒ οι σωματειακοί 

προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

προπονητή άρσης βαρών την οποία και θα επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί από 

την Επιτροπή αγώνων. Σε περίπτωση που δεν θα την έχουν η Επιτροπή Αγώνων 

έχει το δικαίωμα της αποβολής του προπονητή από τον συγκεκριμένο αγώνα. 

 

Οι Σωματειακοί Προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων θα είναι 

υπεύθυνοι: Για την αγωνιστική προετοιμασία των  αθλητών/αθλητριών του 

σωματείου το  οποίο εκπροσωπούν και οι οποίοι έχουν δηλωθεί για τον 

συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και για την ενημέρωση των συμμετεχόντων αθλητών- 

αθλητριών  για τις διάταξης των κανονισμών της Ε.Ο.Α.Β. καθώς και για τις 

διατάξεις του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3057/02 περί 

καταπολέμησης Ντόπινγκ καθώς και για τον Ν.3708/2008καταπολέμηση της βίας με 

αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις του Ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α΄). 

 

Οι Συνοδοί - Σωματειακοί Προπονητές θα είναι υπεύθυνοι: Για την  

μετακίνηση και  την  διαμονή  των αθλητών/αθλητριών τους σ’ολη την διάρκεια 

της διοργάνωσης για την οποία έχουν δηλωθεί. 

 

Σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Α.Β. οι αθλητές-αθλήτριες θα συνοδεύονται από τον 

προπονητή του σωματείου, ο οποίος θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και να έχει δηλωθεί από το Σωματείο του στη Ε.Ο.Α.Β. κατά την 

έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από 

τους αγώνες. 
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1.8.Υποχρεώσεις Σωματείων 

 
1) Σύμφωνα με  το άρθρο 6 του κανονισμού εσωτερικών διοργανώσεων και 

σχέσεων ομοσπονδίας με σωματεία-μέλη θα πρέπει να ορίσουν εγγράφως  στην 

Ε.Ο.Α.Β. πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τα ονόματα των 

προπονητών τους, επί ποινή αποκλεισμού. Κάθε αλλαγή προπονητή θα 

γνωστοποιείται εντός 72 ωρών εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β.  Επίσης τα σωματεία θα 

πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β. πριν από την έναρξη τις 

αγωνιστικής περιόδου τον εκπρόσωπο τους καθώς και τον αναπληρωτή του για την 

αγωνιστική περίοδο 2016 (συνημμένη φόρμα – δήλωση συμμετοχής), για την 

καλύτερη επικοινωνία της Ομοσπονδίας με το σωματείο. Ο ανωτέρω ορισμός, δεν 

αφορά τους εκπροσώπους των σωματείων για τις Γενικές Συνελεύσεις. 

 

Το Σωματείο με την δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα της Ε.Ο.Α.Β. 

αποδέχεται: α) Τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό, β) Τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Β. γ) Τις 

διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων και δ) Είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση 

των αθλητών-αθλητριών του, για τις διατάξεις του αγωνιστικού σχεδιασμού της 

Ε.Ο.Α.Β, του κανονισμού Ντόπινγκ αυτής, του ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του ν.3057/02 (Φ.Ε.Κ, 239 Α΄) περί 

καταπολέμησης του ντόπινγκ και με τις σχετικές διατάξεις του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 

210 Α΄), καθώς επίσης και με τις διατάξεις των, κατ’εξουσιοδότηση των πιο πάνω 

νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με το ντόπινγκ. 

 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού εσωτερικών διοργανώσεων και 

σχέσεων ομοσπονδίας με σωματεία-μέλη τα σωματεία οφείλουν να γνωστοποιούν  

τα εξής: α) Κάθε τροποποίηση που επέρχεται στο καταστατικό και στον εσωτερικό 

κανονισμό τους. β) Κάθε μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους. γ) Τις τυχόν αλλαγές της διευθύνσεις των γραφείων τους, του 

αριθμού τηλεφώνου, φαξ και άλλων χρήσιμων στοιχείων τους. δ) Τις ποινές που 

τυχόν επιβάλουν στους αθλητές τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
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3) Σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Α.Β. οι αθλητές-αθλήτριες θα συνοδεύονται από 

τον προπονητή του σωματείου, ο οποίος θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και να έχει δηλωθεί στη Ε.Ο.Α.Β. κατά την έναρξη τις αγωνιστικής 

περιόδου, σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τους αγώνες. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Δηλώνουμε συμμετοχή στα πρωταθλήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ για την Αγωνιστική Περίοδο 2019, αποδεχόμενοι ρητά και 

ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Αγωνιστικού Σχεδιασμού και των Προκηρύξεων των 

Αγώνων. 

 
Τα ακριβή στοιχεία του Σωματείου μας είναι: 

Επωνυμία:  

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
Γ.Γ.Α.: (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) (π.χ. ΑΑ 00)  

Διεύθυνση:  

  

Περιοχή /Ταχ. κωδικός  

Τηλέφωνο/Φαχ:   

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ /Δ.Ο.Υ. 

  

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
Αντιπρόσωπος του τμήματος Άρσης Βαρών του σωματείου μας για την 
Αγωνιστική Περίοδο 2019 θα είναι:  (Δεν αφορά τους εκπροσώπους των σωματείων στις 

Γενικές Συνελεύσεις) 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Τηλέφωνο:  
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Προπονητής του Σωματείου μας για την Αγωνιστική Περίοδο 2019 θα 
είναι: 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Γ.Α.:   

Τηλέφωνα/Φαχ:  

Τηλέφωνο (κινητό):  

Διεύθυνση:  

Περιοχή /Ταχ. κωδικός  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή                 Σφραγίδα Σωματείου                        Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή 
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1.9 ΟΜΙΛΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

Σε περιφερειακό επίπεδο τα σωματεία χωρίζονται στους εξής Ομίλους:  

 
ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
 
Α΄ Όμιλος  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
 

1. Α.Γ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗΣ 
2. Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
3. Α.Σ. ‘Ο ΠΥΡΡΟΣ’ 
4. Ε.Π.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
5. Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 
6. Α.Ε. ΠΕΡΑΙΑΣ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
7. Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 93 
8. Π.Α.Ο.Κ. 
9. Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
10. Α.Γ.Ε.Μ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ  
11. Α.Ε.Σ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΥΛΑΙΑΣ 
12. Α.Σ. ΥΠΕΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ  
13. Γ.Α.Σ. ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 
14. Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
Β΄ Όμιλος (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
 

1. Α.O. ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
2. Α.Ε.Σ. ΙΑΣΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 
3. Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
4. Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ  
5. Γ.Σ. ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 
6. Π.Α.Σ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
7. Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ  
8. Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
9. Φ.Ο. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ  
10. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
11. Α.Σ.Α. ΑΝΤΑΙΟΣ 
12. Α.Π.Ε.Σ. ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
13. Α.Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
14. Α.Π.Σ. ΙΚΜΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
15. Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
16. Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΕΣ  
17. Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ  
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18. Μ.Σ. ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
19. Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 
20. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 
Γ΄ Όμιλος (ΔΡΑΜΑ) 
 

1. Μ.Γ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
2. Σ.Α.Β. ΔΡΑΜΑΣ Ο ΒΥΒΩΝ 
3. Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
4. Α.Γ.Σ. ΕΥΡΩΣΤΙΑ-ΕΥΕΞΙΑ 
5. Γ.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
6. Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Ο ΚΡΟΝΟΣ 
7. Σ.Α.Β. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ο ΠΥΡΣΟΣ   
8. Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Ο ΠΛΑΤΩΝ 
9. Α.Ο. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 
ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 
Α΄ Όμιλος (ΑΘΗΝΑ) 

 
1. Π.Σ.Φ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο ΑΤΛΑΣ 
2. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
3. Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ  
4. ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 
5. Α.Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
6. Α.Σ. ΜΑΡΟΥΣΙ 2004 
7. Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ 
8. ΠΡΟΤΥΠΟ Α.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 
11. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
12. Α.Σ. ΜΕΝΕΚΛΗΣ 
13. ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ 
14. Φ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
15. Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
16. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ 
17. Α.Σ. ΒΥΒΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
18. Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 
19. Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 
20. Α.Σ. ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ  
21. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 
22. Α.Σ. ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
23. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ Α.Γ.Σ. 
24. Α.Γ.Σ ΠΥΛΕΑΣ 
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25. Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
26. Α.Σ. ‘ΛΕΥΚΗ ΤΙΓΡΗΣ’ 

 
 
Β΄ Όμιλος (ΑΘΗΝΑ) 
 

1. Α.Ο. ΑΘΗΝΑ  
2. Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
3. Α.Σ. ΑΡΚΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 
4. Α.Σ. ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
5. Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 
6. Α.Σ. ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 
7. Α.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ 
8. Α.Π.Ε.Σ.Δ.Α.Σ ΚΕΦΑΛΟΣ 
9. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 
10. OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 
11. Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΡΟΥ 
12. Α.Ο. ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 
13. Γ.Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 
14. Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
15. Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
16. Α.Σ.Δ.Α. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
17. Γ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
18. Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΕΥΜΑΣΤΑΣ 
19. Α.Ο.Ν.Ρ.Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
20. Α.Σ.Α.Ε.Κ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 
21. Α.Σ.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
22. Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΚΛΗΣ 
23. Α.Γ.Ε.Ε. ΑΡΣΙΣ ΛΕΣΒΟΥ  
24. Π.Α.Σ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ 
25. Α.Σ.Δ.Α ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
26. Α.Π.Ε.Σ ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
27. Α.Σ ΑΟΥΡΟΧΣ 
28. Α.Σ. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΑΔΩΝΙΣ 

 
Γ΄ Όμιλος (ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ) 
 

1. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
2. Σ.Β.Α. ΑΝΤΥΠΑΣ 
3. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
4. Α.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
5. Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 
6. Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
7. Σ.Β.Α. ΗΡΑΚΛΗΣ 
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8. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937  
9. Α.Σ. ΛΑΡΙΣΟΣ 
10. Α.Σ.Α.Β. ΠΥΡΗΝΑΣ  
11. Γ.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ  
12. Ε.Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  
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Δ΄ Όμιλος (ΧΑΝΙΑ) 
 

1. Α.Σ. Ο ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2. Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ  
3. Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
4. Α.Ο. ΚΥΔΩΝ  
5. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
6. Π.Α.Σ. ΜΙΝΩΑΣ 
7. Α.Σ.Π.Τ. ΧΙΟΥΜΑΝ ΤΣΕΣ (HUMAN CHESS) 
8. Α.Σ. ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ CROSFITT ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
9. Α.Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
10. Σ.Π.Α ΔΙΟΓΝΗΤΟΣ 
11. Α.Σ ΠΑΛ.ΕΥ.Ε 

 
Ε΄ Όμιλος  (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
 

1. Α.Ο. ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
2. Α.Σ. AΜΙΛΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
3. Α.Σ. ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4. Α.Σ.Ι. ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 
5. Α.Ο. ΜΙΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
6. Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
7. Π.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΤΙΓΡΗΣ 
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
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1.10. Πρόγραμμα  Σωματειακών Συνδρομών για το 2019 

 

Α. Συνδρομές Σωματείων  για εγγραφές Αθλητών/Αθλητριών 

Ηλικίες < των 17 ετών Χωρίς συνδρομή 

Ηλικίες 18-20 ετών 3 ευρώ  

Ηλικίες 21 και άνω 5  ευρώ 

 

Β. Συνδρομές Σωματείων  για μεταγραφές Αθλητών/Αθλητριών 

Ηλικίες < των 17 ετών   5 ευρώ 

Ηλικίες 18-20 ετών 10 ευρώ  

Ηλικίες 21 και άνω 15  ευρώ 

 

Γ. Συνδρομές Σωματείων για  Συμμετοχή σε  Ανοιχτά Πρωταθλήματα  & 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

Ηλικίες  < 17 ετών     3 ευρώ 

Ηλικίες 18 και άνω ετών   10 ευρώ  

Ηλικίες 36 και άνω   15  ευρώ 

 

Παρατήρηση: Εξαιρούνται της καταβολής συνδρομών για συμμετοχή σε 

αγώνες οι  αθλητές/αθλήτριες όλων των κατηγοριών, που είχαν συμμετοχή 

με την Εθνική ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις την τρέχουσα ή την 

προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. 

Δ. Δαπάνες Διαμονής- Διατροφής- Μετακίνησης σε  Ανοιχτά- 

Πανελλήνια πρωταθλήματα & Αγωνιστικές συναντήσεις. 

Ανοιχτά  Πρωταθλήματα & Αγωνιστικές Συναντήσεις  

Για όλες τις κατηγορίες αθλητών/τριων  οι δαπάνες θα αναλαμβάνονται  

από τα Σωματεία.  

Πανελλήνια πρωταθλήματα 

Οι  δαπάνες στα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα γίνονται με ευθύνη των 

σωματείων. Η ΕΟΑΒ με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες ενδέχεται να 



 

27 
 

καλύψει μέρος των εξόδων  σύμφωνα  και με τους όρους της προκήρυξης. 

Στα έξη(6) πρώτα σωματεία σε αριθμό συμμετεχόντων αθλητών, θα 

επιστρέφονται στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, οι καταβληθείσες 

εισφορές. 

 
 

 

 

 

 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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2.1 Στόχοι Αναπτυξιακού σχεδιασμού για το 2019 

α)  δημιουργία Εκπαιδευτικών Ακαδημιών Άρσης Βαρών, β) οργάνωση Σεμιναρίων 

επιμόρφωσης  γ) εκπόνηση ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων, δ) αξιολόγηση 

σωματείων και σωματειακών προπονητών. Η υλοποίηση του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού συντονίζεται από Επιτροπή Ανάπτυξης την οποία συγκροτεί η Τεχνική 

Επιτροπή.  

2.2 Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ακαδημιών Άρσης Βαρών (ΕΚ.Α.Α.Β) 

Με απόφαση της ΤΕ θα δημιουργηθούν Εκπαιδευτικές Ακαδημίες Αρσης Βαρών σε 

περιοχές όπου υπάρχει η απαιτούμενη οργανωτική και στελεχιακή υποδομή 

Κάθε ΕΚ.Α.Α.Β θα αποτελεί ένα αυτοδύναμο πυρήνα ανάπτυξης της άρσης βαρών.  

Η στελέχωση κάθε EK.A.A.B θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 προπονητές εκ των 

οποίων οι δύο θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ  ενώ θα υποστηρίζεται και από την 

υγειονομική επιτροπή. 

Τα ΕΚ.Α.Α.Β στην αρχή της περιόδου θα καταθέτουν ένα προκαταρτικό  

προγραμματισμό τον οποίο  στη συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να 

προσαρμόζουν ανάλογα με τις δυνατότητες που θα προκύπτουν. 

Στα καθήκοντα τους  περιλαμβάνονται: 

1) Προσέλκυση νέων αθλητών/αθλητριών (σύνδεση με σχολεία περιοχής)  

2) Διοργάνωση αγώνων παμπαίδων-παγκορασίδων 

3) Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αθλητές, γονείς, προπονητές 

4) Διοργάνωση Αγωνιστικών συναντήσεων μεταξύ σωματείων 

5) Προετοιμασία επίλεκτων σωματειακών αθλητών 

6) Προβολή του αθλήματος 
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2.3. Οργάνωση Σεμιναρίων και δημιουργία επιτροπής για σύνταξη 

ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων   

Η Τεχνική επιτροπή  της ΕΟΑΒ σε συνεργασία με τον  ΠΣΕΠΑΒ  θα 

προγραμματίσουν  την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των προπονητών 

καθώς επίσης την δημιουργία επιτροπής για την σύνταξη και εκπόνηση ενιαίων 

προπονητικών προγραμμάτων  για την υποστήριξη του έργο των προπονητών  

2.4.Διοργάνωση Σεμιναρίων Κριτών και Γραμματειακής Υποστήριξης 

Η Τεχνική επιτροπή θα συντονίσει την οργάνωση σεμιναρίων Κριτών και 

Γραμματειακής υποστήριξης με στόχο την δυνατότητα δημιουργία αυτοδύναμης 

οργανωτικής υποδομής, σε περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης 

αγώνων άρσης βαρών 

 
2.5.Αξιολόγηση Σωματείων 
 

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2019 θα γίνει η αξιολόγηση των Σωματείων και 

ανακηρυχθούν οι τρεις πρώτοι σύλλογοι: 

 

α)Γενική κατηγορία: Συνολική βαθμολογία & Αγωνιστικές Διακρίσεις σύμφωνα 

με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

1. Από όλες τις διοργανώσεις της ΕΟΑΒ: Πανελλήνια Πρωταθλήματα & Αγωνιστικές 

διακρίσεις 

 

2. Η 1η-8η θέση αθλητή/αθλήτριας σε παγκόσμια πρωταθλήματα (ανδρών, 

γυναικών, εφήβων, νεανίδων κ.ο.κ.), αντιστοιχεί με τους βαθμούς τις αντίστοιχης 

θέσης στα πανελλήνια πρωταθλήματα επί 3 (δηλαδή 1η θέση 84Χ3=252 βαθμούς, 

2η  θέση75Χ3=225 βαθμούς, 3η θέση 69Χ3=207 βαθμούς, 4η θέση 66Χ3=198 

βαθμούς κοκ). 
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3. Η 1η-8η θέση αθλητή/αθλήτρια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (ανδρών, 

γυναικών, εφήβων, νεανίδων, κ.ο.κ.), αντιστοιχεί με τους βαθμούς τις αντίστοιχης 

θέσης στα πανελλήνια πρωταθλήματα  επί 2 (δηλαδή 1η  θέση 84Χ2=168 

βαθμούς, 2η  θέση75Χ150 βαθμούς, 3η θέση 69Χ2=138 βαθμούς, 4η θέση 

66Χ2=132 βαθμούς κοκ). 

 

4. Η συμμετοχή για κάθε αθλητή-αθλήτρια  σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού 

αντιστοιχεί με 84 βαθμούς (εξαιρούνται οι συμμετοχές σε μήτινγκ). 

 

5. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018 στην τελική βαθμολογία, τα Σωματεία 

θα πριμοδοτούνται με βάση το σύνολο συμμετοχών αθλητών-αθλητριών ηλικίας 

10-12 ετών συμφώνα με την παρακάτω κλίμακα: 

i. Από 10 έως 20 με ποσοστό 10% τις τελικής του κατάταξης 

ii. Από 21 έως 30 με ποσοστό 20% τις τελικής του κατάταξης. 

iii. Από 31 και πάνω με ποσοστό 30% τις τελικής του κατάταξης. 

 

(πχ σωματείο που στο τέλος της χρονιάς η βαθμολογία του από όλους τους 

αγώνες είναι 1000 βαθμοί, με 10 έως 20 συμμετοχές στην κατηγορία 

παμπαίδων-παγκορασίδων θα παίρνει σαν μπόνους το ποσοστό 10% 

(1000+10%=1100 βαθμοί). 

 

6. Επίσης με ποσοστό 30% στην βαθμολογία του πανελλήνιου πρωταθλήματος 

Παίδων-Κορασίδων θα πριμοδοτούνται τα σωματεία που αγωνίζονται σε αυτά 

τελική κατάταξη των σωματείων (πχ Αν το σωματείο στο πρωτάθλημα παίδων 

πάρει 500 βαθμούς στην τελική κατάταξη θα βαθμολογηθεί με επιπλέον 150 

Βαθμούς ως μπόνους) 

 

7. Η σημείωση Νέου Πανελλήνιου Ρεκόρ από αθλητή ή αθλήτρια σωματείου θα 

αντιστοιχεί με 84 βαθμούς. 
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2.5.Αξιολόγηση σωματειακών προπονητών 

 
Α) Κατηγορίες οδοιπορικών Σωματείων 

 

Με βάση τα κριτήρια της γενικής κατάταξης (αγωνιστική περίοδος 2018) 

εντάσσονται μέχρι 50 συνολικά σωματεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την 

ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα της Άρσης Βαρών από την Γ.Γ.Α.  

 

Τα σωματεία χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 
 
Α1 κατηγορία:    1η - 6η  θέση                  
 
Α2 κατηγορία :  7η - 12η  θέση                  
 
Α3 κατηγορία:  13η - 24η  θέση 
 
Α4 κατηγορία:  25η - 50η θέση 
 

 
Παρατηρήσεις: 
 

1 Για την αξιολόγηση του έργου των σωματειακών προπονητών η Τεχνική 

Επιτροπή μπορεί να θέτει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως 

μαζικότητα, ανάπτυξη κ.α. 

2 Από την 25η Θέση έως και την 50η θέση απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ένταξη σωματείων  είναι να έχουν συμμετάσχει με 10 

αθλητές-αθλήτριες σε  μια  τουλάχιστον από τις διοργανώσεις της 

Ε.Ο.Α.Β. 

3 Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των 50 σωματείων θα 

εντάσσονται σωματεία, μετά από αξιολόγηση των εξής κριτηρίων, με την 

ακόλουθη σειρά: 1) τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών/αθλητριών, 2) την  

συνολική βαθμολογία, 3) την συμμετοχή σε μεγαλύτερο αριθμό  

διοργανώσεων.   

4 Σε περίπτωση ισοβαθμίας κριτηρίων εντάσσονται στην ίδια θέση  τα 

σωματεία που ισοβαθμούν. 
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Πριμοδοτήσεις Σωματειακών Προπονητών 

 

1ο Κριτήριο: Οι σωματειακοί προπονητές συμφώνα και με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της ομοσπονδίας θα πριμοδοτούνται σύμφωνα με την κατηγορία 

που έχει ενταχθεί το Σωματείο στην βαθμολογία 2018 και μετά από σχετική 

εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β.   

 

2ο Κριτήριο: Για κάθε αθλητή-αθλήτρια που έχει επιλεγεί στην Εθνική Ομάδα και 

προετοιμάζετε με τον Σωματειακό προπονητή θα δίδεται πριμοδότηση μετά από 

πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. Για όσο 

διάστημα, αθλητές-αθλήτριες τις Εθνικής Ομάδας γυμνάζονται με τους 

Σωματειακούς προπονητές, αυτοί θεωρούνται συνεργάτες των Εθνικών 

προπονητών. 

 

3ο Κριτήριο: Τα σωματεία που έχουν καταλάβει  1η-6η θέση στα παρακάτω 

πρωταθλήματα: Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Παίδων. 

Πανελλήνια πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, Νέων Ανδρών & Νέων 

Γυναικών. 

 

4ο Κριτήριο: Τα σωματεία που συμμετέχουν με τουλάχιστον ½ του 

προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών σε κάθε πρωτάθλημα (που ανήκουν στην 

παράγραφο 1.2.) και δεν εντάσσονται στην πριμοδότηση διακρίσεων (παράγραφος 

1.2.) δικαιούνται εφάπαξ πριμοδότησης. 

 

5ο Κριτήριο: Τα σωματεία για το σύνολο συμμετοχών των αθλητών-αθλητριών 

τους ηλικίας 10-12 ετών και σύμφωνα με την κλίμακα αθλητών-τριών, α) από 10 

έως 20, β) από 21 έως 30 και γ) από 31 και πάνω,  θα δικαιούνται εφάπαξ 

πριμοδότησης (50 βαθμοί-100 βαθμοί-150 βαθμοί). 
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6ο Κριτήριο: Τα σωματεία για το σύνολο των εγγραφών αθλητών-αθλητριών 

τους, που θα κυμαίνεται: α) από 20 έως 30 β) από 31 έως 40 γ) από 41 και πάνω, 

θα δικαιούνται εφάπαξ πριμοδότησης. 

 
 
 
 

 
 
 

Προγραμματισμός Εθνικών Ομάδων 
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3.1. Στόχοι Εθνικών και Προεθνικών Ομάδων για  το 2019 

 

1.Επίτευξη των αγωνιστικών κριτηρίων της IWF για την συμμετοχή στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες 2020. 

2.Δημιουργία Προολυμπιακής Ομάδας ενόψει των  Προολυμπιακών αγωνιστικών 

στόχων. 

3. Η ΤΕ για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις  και για κάθε κατηγορία θα καθορίσει  

όρια συμμετοχής τα οποία θα κοινοποιηθούν σε σωματεία και αθλητές/τριες  έως 

15/01/2019 και τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές/τριες, σε 

συγκεκριμένους αγωνιστικούς στόχους. 

 
3.2.Εθνικές Ομάδες 
 
1. Από 1/1/2019  μετά από πρόταση του Εθνικού προπονητή και   απόφαση της 

ΤΕ συγκροτούνται οι Εθνικές και Προεθνικές Ομάδες: 

 

Η επιλογή θα γίνεται με βάση την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

 

α) Eπιδόσεις 2018-2019 

β) Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις 2018-2019 

γ) Συμμετοχή σε διοργανώσεις εσωτερικού 2018-2019 

δ) Συμμετοχή σε αγωνιστικές συναντήσεις 2018-2019 

 

2. Η ΤΕ θα ορίζει τους υπεύθυνους προπονητές που θα επιβλέπουν την αγωνιστική 

προετοιμασία των αθλητών/τριων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

προετοιμασίας κάθε αθλητή/τρια (τόπος διαμονής, χρόνος προετοιμασίας, 

απασχόληση, σπουδές κα) και  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται και 

να ενημερώνουν τον Εθνικό Προπονητή.  

 

3. Οι προκαταρκτικές και οι τελικές  ομάδες καθώς και τα κριτήρια επιλογής για τις 

διεθνείς διοργανώσεις θα κοινοποιούνται στους αθλητές/τριες , στον ΠΣΕΠΑΒ και 



 

35 
 

στα σωματεία της ΕΟΑΒ. 

 

4. Για την συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες οι αθλητές/τριες, εάν υπάρχει η 

δυνατότητα, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί δυο ελέγχους ντόπινγκ εκ των οποίων 

ο ένας 1 μήνα πριν από την αγωνιστική τους συμμετοχή. 

 

5. Με εισήγηση της ΤΕ στους αθλητές/τριες που πετυχαίνουν τα όρια που έχουν 

τεθεί,   θα χορηγείται οικονομική πριμοδότηση, ενώ μετά από πρόταση του 

Εθνικού προπονητή  θα παρέχεται διαμονή στον Αγ Κοσμά. Το 50% της  

οικονομικής πριμοδότησης θα παρέχεται την προαγωνιστική περίοδο και  το 50% 

μετά από την συμμετοχή τους στους αγώνες. 

 

6. Κατηγορίες Οικονομικών πριμοδοτήσεων 

 

Α) Ανδρών/Γυναικών 

 

Το ύψος της οικονομικής πριμοδότησης για τις κατηγορίες ανδρών/γυναικών   

αφορά  τρείς  κατηγορίες. Στην  1η θα εντάσσονται αθλητές/τριες που έχουν 

ενταχθεί στην προολυμπιακή ομάδα , στην 2η αθλητές/τριες που είχαν αγωνιστεί το 

2018 σε διεθνείς αγώνες και στην  3η  αθλητές/τριες που θα αγωνιστούν για 

πρώτη φορά μέσα στο 2019. 

 

Β) Κατηγορίες εφήβων/νεανίδων/παίδων/κορασίδων 

 

Το ύψος της οικονομικής πριμοδότησης για τις κατηγορίες εφήβων /νεανίδων 

/παίδων /κορασίδων θα είναι σε δύο  κατηγορίες. Στην 1η θα εντάσσονται 

αθλητές/τριες που είχαν κατακτήσει 1η-3η θέση σε διεθνείς αγώνες το 2018 στην 2η   

αθλητές/τριες που είχαν αγωνιστεί το 2018 σε διεθνείς αγώνες και η 3η τους 

αθλητές/τριες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μέσα στο 2019.  
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7.Σύμφωνα με τον κανονισμό εθνικών ομάδων (1223/19.1.2001)  η Ε.Ο.Α.Β. 

χορηγεί  οικονομική-αγωνιστική πριμοδότηση σε αθλητές/τριες που θα πετύχουν 

υψηλές αγωνιστικές διακρίσεις 

 
3.2.Προεθνικές ομάδες 
 
1. Οι προεθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών (Ανδρών /Γυναικών /Εφήβων 

/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων  συγκροτούνται δύο φορές το χρόνο, 1/1 και 1/7. 

 

Για το 1ο εξάμηνο του 2019  οι προεθνικές ομάδες μαζί με τα κριτήρια επιλογής 

τους  θα συγκροτηθούν και θα αποσταλούν στους αθλητές/τριες/, στον ΠΣΕΠΑΒ 

και στα σωματεία τους  μέχρι 15/2/2019.   

 

2. Κριτήρια επιλογής προεθνικών ομάδων: Η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόταση 

του Εθνικού προπονητή, απόφαση της ΤΕ και  συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

 

α) Eπιδόσεις   2018-2019 

β) Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις 2018-2019 

γ) Συμμετοχή σε διοργανώσεις εσωτερικού 2018-2019 

 

3. Η Τ.Ε. θα ορίζει τους υπεύθυνους προπονητές που θα επιβλέπουν την αγωνιστική 

προετοιμασία των αθλητών/τριων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

προετοιμασίας κάθε αθλητή/τρια (τόπος διαμονής, χρόνος προετοιμασίας, 

απασχόληση, σπουδές κα) και  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται και 

να ενημερώνουν τον Εθνικό Προπονητή.  

 

4.Οι αθλητές/τριες των προεθνικών ομάδων υποχρεούνται να συμμετέχουν στα 

ανοιχτά πρωταθλήματα  και σε αγωνιστικούς στόχους που καθορίζει η ΤΕ. 
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Δήλωση Σωματείων  

για την συμμετοχή αθλητών/τριων  σε Εθνικές- 
Προεθνικές ομάδες 

 

Υποχρεωτική Δήλωση αθλητών/τριών στην αρχή της Χρονιάς 

 

Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στις 

Εθνικές Ομάδες την αγωνιστική περίοδο 2019 θα πρέπει να δηλωθούν από τα 

Σωματεία τους έως τις 31/1/2019. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα 

υπάρχει η δυνατότητα ένταξής τους για την συγκεκριμένη αγωνιστική 

περίοδο (2019). Εξαιρούνται οι αθλητές /αθλήτριες που εκδίδουν δελτίο το 

2019. 

 

Οι αθλητές/αθλήτριες που θα δηλωθούν,  θα είναι στην διάθεση του ΕΣΚΑΝ 

και της ΕΟΑΒ για την διενέργεια έλεγχων ντόπινγκ, με βάση την νομοθεσία 

ντόπινγκ. 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Β. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ. 
(Για την Αγωνιστική Περίοδο 2019) 

 

Πρόταση του για την δυνατότητα ένταξης αθλητών /αθλητριών στις 
Εθνικές Ομάδες  2019 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Έτος  

Γεν. 
Τόπος προπόνησης 

Μέρες και ώρες 

Προπόνησης 

Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Υποχρεώσεις Αθλητών/τριων Εθνικών-Προεθνικών Ομάδων 

1. Συμμόρφωση και τήρηση στις εντολές –αποφάσεις  μόνο από το Δ.Σ. της 

ομοσπονδίας. 

2. Να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με το προπονητικό πρόγραμμα, τις 

υποδείξεις του ομοσπονδιακού προπονητή,  τον κανονισμό λειτουργίας της 

Εθνικής ομάδας, τους  λοιπούς κανονισμούς και το καταστατικό της 

ομοσπονδίας. 

3. Να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως όταν εκπροσωπούν τα εθνικά 

χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις ή παρεμβάσεις σε έντυπα ή 

ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι 

συμβατές με το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, του 

αθλητισμού γενικά και του Αθλήματος ειδικότερα και μπορούν να 

προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, 

του θέματος θα επιληφθεί η Τεχνική Επιτροπή της  Ε.Ο.Α.Β. Πριν προβούν 

σε οποιασδήποτε ενέργεια (Συνέντευξη) θα πρέπει να έχουν την άδεια της 

ομοσπονδίας. 

4. Να καταθέτουν στην Ομοσπονδία, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας, του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Β. και της I.W.F., τα 

προσωπικά συμβόλαια η απλές συμφωνίες, που συνάπτουν με εταιρείες 

αθλητικών ειδών και χορηγούς, πριν τα/τις υπογράψουν και χωρίς κατ' 

ανάγκη να αποκαλύπτουν το οικονομικό αντίτιμό τους, καθώς και να  

γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της Ομοσπονδίας στους τυχόν 

ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεων τους. Αυτό 

απαιτείται προκειμένου να ελέγχονται και αποφεύγονται δεσμεύσεις των 

αθλητών προς τρίτους οι οποίες είναι σε διάσταση με τις διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας, το καταστατικό της Ε.Ο.Α.Β. και IWF, τις δεσμεύσεις 
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του παρόντος κανονισμού και τις συμβατικές δεσμεύσεις του προγράμματος 

χορηγιών και μάρκετινγκ της Ε.Ο.Α.Β. 

5. Να βρίσκονται κάθε στιγμή στη διάθεση του Ε.Σ.Κ.ΑΝ και του W.A.D.A.,  να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς τους και να  υποβάλλονται, όταν τους 

ζητηθεί, με νόμιμη διαδικασία κλήσης,   σε ελέγχους αντί – ντόπινγκ 

(Doping Control), που μπορεί να διενεργηθούν από το Ε.Σ.Κ.ΑΝ, τον 

W.A.D.A., την Ε.Ο.Α.Β., την ΕΟΕ, τη Δ.Ο.Ε. και τη Γ.Γ.Α., με βάση τα 

ισχύοντα διεθνώς από την I.W.F. (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι). Σε 

περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγματος, εκτός από 

τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ο αθλητής ή η 

αθλήτρια θα στερείται των παροχών του σχεδιασμού, μέχρι να λήξει ο 

χρόνος ποινής που θα τους επιβληθεί, αλλά και θα έχει την υποχρέωση να 

επιστρέψει στην Ομοσπονδία τις οικονομικές απολαβές, που έχει λάβει από 

την ημερομηνία έναρξης της ποινής που θα επιβληθεί. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την αποστολή των «whereabout’s» στην  I.W.F. 

και στο Ε.Σ.Κ.ΑΝ, αυτή υλοποιείται από  κάθε αθλήτρια και αθλητή με δική 

του αποκλειστικά ευθύνη. 

6. Όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ο αθλητής/αθλήτρια 

συμφωνεί και αποδέχεται ότι ουδέποτε θα λάβει και με οιανδήποτε τρόπο, 

οποιαδήποτε σκεύασμα ή  φαρμακευτική ουσία πέραν από αυτές που 

χορηγεί εγγράφως  ο γιατρός ή αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 

7. Να εφαρμόζουν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των 

ξενώνων, εφόσον επιλεγούν από την τεχνική επιτροπή  και διαμένουν 

στους ξενώνες του Αγίου Κοσμά. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ομοσπονδία 

διακόπτει την παραμονή τους σε αυτούς. Διευκρινίζεται ότι δεν  επιτρέπεται 

η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων των αθλητών και αθλητριών 

στους ξενώνες της ομοσπονδίας εάν προηγουμένως δεν έχουν ζητήσει και 

έχουν πάρει άδεια από την ομοσπονδία. Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι να 

είναι καθαρά και στην διάθεση της ομοσπονδίας και του αθλητικού κέντρου 

για τυχόν έλεγχο -πάντα με την παρουσία του αθλητή.  
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8. Nα επιστρέφουν μετά από τα ταξίδια τις κάρτες επιβίβασης , τα αποκόμματα 

των εισιτήριων, και τυχόν παραστατικά  στοιχεία δαπανών τους, οι οποίες 

έχουν προεγκριθεί από την ομοσπονδία. 

9. Είναι ευθύνη του κάθε αθλητή η μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο  

για οποιοδήποτε θέμα θα πρέπει να απευθύνονται στην Ε.Ο.Α.Β. κοΤζήμο 

Ηλία Τηλ. 2109231780 

10. Τα πριμ αγωνιστικής προετοιμασίας, θα δίνονται στους αθλητές/αθλήτριες 

μετά από έγγραφη εισήγηση των Ομοσπονδιακών προπονητών στην οποία 

θα αναφέρονται οι τυχόν αδικαιολόγητες απουσίες καθώς επίσης  η 

συνέπεια και η προσπάθεια την οποία καταβάλλει κάθε αθλητής-αθλήτρια 

κατά την διάρκεια της αγωνιστικής του προετοιμασίας. 

11. Οι αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού  

θα  εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή η οποία  θα 

αναφέρει στην Τ.Ε. το πρόβλημα τραυματισμού και τον αριθμό των ημερών 

που θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

 

1. Έκδοση εισιτήριων για μετακινήσεις που αφορούν αγωνιστικές υποχρεώσεις 

εσωτερικού -εξωτερικού που θα εγκρίνει η ομοσπονδία. 

2. Πρωινό και διαμονή – διατροφή 

3. Οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της  

ομοσπονδίας. 

4. Έλεγχος δωματίου όποτε κρίνεται  από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας παρουσία 

του αθλητή.  

5. Η μη τήρηση των παραπάνω συνιστά αυτόματα τον αποκλεισμό του αθλητή 

από την Εθνική Ομάδα. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ  

ΟΜΑΔΑΣ 

 
Στην........................ σήμερα ......................... οι υπογεγραμμένοι, αφενός η 

Ε.Ο.Α.Β εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο αυτής 

………….…………………………………………….  και τον Γενικό Γραμματέα 

……………………………………………………………………………… και αφετέρου ο Αθλητής  

ή Αθλήτρια.................................................................................................... 

συνεφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

ένταξη στην Εθνική-Προεθνική ομάδα συνδέεται, αφενός με την υψίστη τιμή που 

γίνεται στον αθλητή ή στην αθλήτρια να εκπροσωπήσει την χώρα μας, σε διεθνείς 

αγώνες και αφετέρου με την ανάληψη από την Πολιτεία ενός ιδιαίτερα υψηλού 

κόστους λειτουργίας, θεωρεί αναγκαία την συμφωνία και την αποδοχή των 

παρακάτω αμφοτεροβαρών υποχρεώσεων μεταξύ της Ε.Ο.Α.Β. και του αθλητή ή 

της αθλήτριας που πρόκειται να ενταχθεί στην Εθνική-Προεθνική ομάδα  την 

αγωνιστική περίοδο 2018. 

 

 Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία ένταξης στην 

προκαταρκτική ομάδα για το ………..….……………………. έως και το τέλος της 

διοργάνωσης. 

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Α.Β. 

 
Η Ε.Ο.Α.Β.  λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) Την γενικότερη αθλητική νομοθεσία και το πλαίσιο λειτουργίας που χαράσσει ή 

Πολιτεία. 

β) Το καταστατικό, τον σχεδιασμό-προγραμματισμό, τον Τεχνικό Κανονισμό & τις 

συμπληρωματικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β., συμπαρίσταται ηθικά και 
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ενισχύει οικονομικά τον αθλητή ή την αθλήτρια που ανήκει στην Εθνική-Προεθνική 

ομάδα, φροντίζοντας & επιβλέποντας την γενικότερη και ειδικότερη προπονητική 

προετοιμασία. 

 

Με βάση τα παραπάνω, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα σας χορηγηθεί 

οικονομική πριμοδότηση ………………... με βάση και τον σχεδιασμό της ΕΟΑΒ. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 
α) Όσον αφορά την αγωνιστική προετοιμασία του ο αθλητής-ή αθλήτρια 

αποδέχεται τις αποφάσεις του Δ.Σ., της Τ.Ε., τον κανονισμό λειτουργίας της 

Εθνικής-Προεθνικής ομάδας καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και το 

καταστατικό της Ε.Ο.Α.Β. 

 

β) Όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ο αθλητής -η αθλήτρια συμφωνεί 

και αποδέχεται ότι ουδέποτε θα λάβει και με οιανδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε 

φαρμακευτική ουσία πέραν από αυτές που χορηγεί εγγράφως  ή αρμόδια 

Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 

 

γ) Ο αθλητής ή αθλήτρια θα υποβάλλεται  σε έλεγχο ντόπινγκ οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από τους κατά τον νόμο αρμόδιους φορείς   

 
 
                       ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Ο.Α.Β.    
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο ΑΘΛΗΤΗΣ/Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ                 
 
ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
Α) 
Β) 
 
 
Σε περίπτωση που ο αθλητής-αθλήτρια δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 
συνυπογράφουν και οι δυο γονείς - κηδεμόνες. 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης αθλητή-αθλήτριας 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Με την ιδιότητα του μέλους της εθνικής – προεθνικής ομάδας άρσης βαρών 
οποιασδήποτε κατηγορίας και φύλλου: 
 
α) Δεν χρησιμοποίησα ούτε θα χρησιμοποιήσω απαγορευμένες ουσίες. 
β) Θα λαμβάνω μόνο όσα φαρμακευτικά βοηθήματα μου χορηγεί εγγράφως η 
Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 
γ) Στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό προκειμένου να λάβω μέρος σε διεθνή 
διοργάνωση, με την παραπάνω ιδιότητά, δεν θα μεταφέρω στις αποσκευές μου 
οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα πέρα απ’ ό,τι έχει εγκρίνει και χορηγήσει  η 
Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β.   
δ) Τέλος δηλώνω ότι σε περίπτωση κατά την οποία μετά από έλεγχο βρεθώ 
θετικός/θετική σε απαγορευμένη ουσία, μετά και τον έλεγχο του β΄ δείγματος, 
τότε αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω οποιοδήποτε ποσό για έξοδα ή 
πρόστιμο υποχρεωθεί να καταβάλει η Ε.Ο.Α.Β. από την αιτία αυτή. 
 
Ημερομηνία:      ………./201… 

 
                                                             Ο - Η Δηλ. 

                                                              (Υπογραφή) 
 

(Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης αθλητή-αθλήτριας (Ανήλικος) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

O γιος μου/η κόρη μου ………………………………………………..., με την ιδιότητα του μέλους 
της εθνικής – προεθνικής ομάδας άρσης βαρών οποιασδήποτε κατηγορίας και φύλλου: 
 
α) Δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει απαγορευμένες ουσίες. 
β) Θα λαμβάνει μόνο όσα φαρμακευτικά βοηθήματα του/της χορηγεί εγγράφως η 
Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 
γ) Στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό προκειμένου να λάβει μέρος σε διεθνή 
διοργάνωση, με την παραπάνω ιδιότητά του/της, δεν θα μεταφέρει στις αποσκευές του/της 
οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα πέρα απ’ ό,τι έχει εγκρίνει και χορηγεί η Υγειονομική 
Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β.   
δ) Τέλος δηλώνω ότι σε περίπτωση κατά την οποία μετά από έλεγχο βρεθώ θετικός/θετική 
σε απαγορευμένη ουσία, μετά και τον έλεγχο του β΄ δείγματος, τότε αναλαμβάνω την 
υποχρέωση να καταβάλω οποιοδήποτε ποσό για έξοδα ή πρόστιμο υποχρεωθεί να 
καταβάλει η Ε.Ο.Α.Β. από την αιτία αυτή. 

 
 

Ημερομηνία:      ………./201… 
 
                                                                             Ο - Η 
Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή)*  Υπογραφούν και οι δύο γονείς (Θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής) 
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