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Α.Ο.  “ΑΠΟΛΛΩΝ”  Βριλησσίων 
Τμήμα Ξιφασκίας 

ΤΡΟΙΑΣ 21 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

Site:     http://apollonclub.gr/ 

 

 
Προς: Την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας 

 
 
Θέμα: Προκήρυξη αγώνα με την ονομασία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 2017 
 

Ο Α.Ο. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Βριλησσίων, θα διοργανώσει αγώνα με την επωνυμία 
«ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». με την συνεργασία της Ε.Ο.Ξ. και τον Δήμο Βριλησσίων. 

1.     ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

        α.   Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γήπεδο του Δήμου Βριλησσίων επί των 
οδών τέρμα Κισσάβου και Ολυμπιονικών.  
 

    β.   Χρόνος  διεξαγωγής ορίζεται η 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017 (28/05/2017) 

       γ.   Ώρα έναρξης των αγώνων: 

  9.00 για τους παμπαίδες 
 11.00 για τα αγόρια και κορίτσια που θα πάρουν μέρος στους αγώνες 

επίδειξης   
 12.30 για τις παγκορασίδες. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

       Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις κάτωθι κατηγορίες: 
 
      α.   Σπάθη Παμπαίδων  
             α.   Κατηγορία α΄ (ημ. γέννησης 01-01-2003 έως 31-12-2005) (UNDER 14) 
             β.   Κατηγορία β΄ (ημ. γέννησης 01-01-2006 έως 31-12-2009) (UNDER 11) 

 
      β.   Σπάθη Παγκορασίδων  

       α.   Κατηγορία α΄ (ημ. γέννησης 01-01-2003 έως 31-12-2005) (UNDER 14) 
            β.   Κατηγορία β΄ (ημ. γέννησης 01-01-2006 έως 31-12-2009) (UNDER 11) 

   
      γ.   Επίδειξη με νέους μαθητευόμενους αθλητές (Χωρίς Δελτίο)  

           (ημ. γέννησης 01-01-2010 έως 31-12-2012). 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις κατηγορίες Παμπαίδες – Παγκορασίδες (α’ & β’) στις 
χρονολογίες. 

Τηλ./Fax: 210 6841851 Κιν.: 6970439251 Ημερομηνία: Βριλήσσια, 5 Μαΐου 2017 

Email:  apollonbrilission@gmail.com  



 

-//- 

2 

3.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

α.  1ος Γύρος Πουλ – Στη συνέχεια αγώνες νοκ – άουτ (στα 10 χτυπήματα). 

 
β.   Ο Ημιτελικός και ο τελικός νοκ – άουτ (στα 10 χτυπήματα). 

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

α.  Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής 45 
λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη του αγώνα και να προσκομίσουν στην Τεχνική 
Διεύθυνση των αγώνων το ατομικό τους αθλητικό δελτίο  με πρόσφατη θεώρηση 
ιατρού. 

 
β.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και νέοι αθλητές (χωρίς δελτίο) αφού 

προσκομίσουν στην γραμματεία ιατρική βεβαίωση. 
 
γ. Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και του σωματείου τους. 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή τυχόν απώλεια του εξοπλισμού τους οι διοργανωτές των 
αγώνων δεν φέρουν καμία ευθύνη.  

 
δ.   Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Διεθνής 

Κανονισμός της F.I.E., ο κανονισμός προκήρυξης αγώνων Ε.Ο.Ξ για την περίοδο 2016 
– 2017 και η παρούσα προκήρυξη. 

 
5. ΥΛΙΚΟ – ΣΤΟΛΗ 

α.  Οι αθλητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη 
σύμφωνα με τον Διεθνή Κανονισμό. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί για το επιστήθιο που 
είναι υποχρεωτικό και πρέπει να είναι 800 ΝEWTON.  Απαγορεύεται η χρήση φόρμας 
αντί της ειδικής στολής ξιφασκίας. Σε περίπτωση που κάποιος δε συμμορφώνεται με 
τον κανονισμό, θα αποκλείεται από τους αγώνες. 

 
β.     Σε όλες τις κατηγορίες των αθλητών οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με 

ηλεκτρικά  
 
γ.  Στην επίδειξη των νέων μικρών ξιφομάχων θα χρησιμοποιηθούν απλές 

φόρμες και πλαστικά σπαθιά και μάσκες που θα διατεθούν από τον σύλλογο μας. 

6. ΕΠΑΘΛΑ 

 Στην 1η θέση απονέμεται κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα. 
 Στις 2η και 3ες θέσεις κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα (ασημένιο και χάλκινο 

αντίστοιχα). 
 Στις 5η έως και 8η θέση κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα. 
 ΟΛΟΙ οι αθλητές που δεν θα είναι στην οκτάδα θα πάρουν αναμνηστικό μετάλλιο 

και δίπλωμα  
 Στους αγώνες επίδειξης θα βραβευθούν όλοι οι συμμετέχοντες (μετάλλιο και 

δίπλωμα). 
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7. ΓΕΝΙΚΑ  

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει στο χώρο γιατρός με πλήρως 
εξοπλισμένο φαρμακείο. 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

α.   Θα υπάρξει κόστος συμμετοχής 10 ευρώ ανά συμμετέχοντα. 

  
β.   Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για τις ανάγκες των αγώνων 

(ιατρός, έπαθλα, γραμματεία, διαιτητές αγώνων, τσάντα με διάφορα δώρα). 

9.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α. Η δήλωση συμμετοχής  μπορεί να γίνει με  e-mail 
apollonbrilission@gmail.com το αργότερο μέχρι τις 25 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 22.00. (Σας επισυνάπτατε Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής). 

 
β. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Εκπρόσωπο του 

Σωματείου Κυριάκο Χρηστέα Κιν.: 6970439251 ή e-mail: christeask@gmail.com. 
 
γ.  Για οποιαδήποτε  διευκρίνηση που αφορά τους συγκεκριμένους αγώνες 

καθώς και διάφορες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το Site του συλλόγου 
http://www.apollonclub.gr/ 

 
 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 

                      Η Πρόεδρος 
 
 
 

                         Ο Γραμματέας 

Αντωνία Δημητρακοπούλου Αναστάσιος Ματσαïδώνης 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Επισυναπτόμενα έγγραφα: 

1. Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής Ομάδας – Συλλόγου. 
2. Χάρτης Διευκόλυνσης Προσέλευσης. 
3. Αφίσα αγώνων. 
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ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΟΜΑΔΑ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ……………………………. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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ΧΑΡΤΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

 

 
 
Εάν έρχεστε από το Χαλάνδρι 
Καθώς ανεβαίνετε την Λεωφόρο Πεντέλης στο δεξί σας χέρι θα συναντήσετε το super 
market MY MARKET και από πάνω του το πολυκατάστημα παιχνιδιών JUMPO στο 
τέλος έχει ένα φανάρι και εκεί θα στρίψετε δεξιά (οδός Κισσάβου). Στο τέρμα του 
δρόμου θα συναντήσετε το Κλειστό Γήπεδο Βριλησσίων. 
 
Εάν έρχεστε από την Αττική οδό  
Βγαίνετε από την έξοδο Νο 12 (έξοδος Λ. Πεντέλης) και στρίβεται προς Βριλήσσια 

(Αριστερά εάν έρχεστε από Ελευσίνα και Δεξιά από Μαρκόπουλο) και στη συνέχεια 
ακολουθείτε τα στοιχεία της πάνω παραγράφου. 
 
Εάν έρχεστε από τα Μελίσσια 

Είτε έρχεστε από την Λεωφ. Δημοκρατίας είτε από Ελ. Βενιζέλου συνεχίζεται ευθεία είτε 
στρίβεται αριστερά αντίστοιχα για να μπείτε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. 
Στην διασταύρωση με την Λεωφ. Πεντέλης στο φανάρι: 

α.  Είτε συνεχίζεται ευθεία στην οδό Αναπαύσεως και στο πρώτο φανάρι που θα συνα-

ντήσετε (Super Market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) θα στρίψετε δεξιά στην οδό Δημ. Μητρόπου-

λου. 
Στο τέλος του δρόμου (οδός Κισσάβου) θα στρίψετε αριστερά και στο τέλος του δρόμου 
θα συναντήσετε το Κλειστό Γήπεδο Βριλησσίων.  

β.  Είτε στρίβεται δεξιά επί της Λεωφ. Πεντέλης και στο πρώτο φανάρι που θα 

συναντήσετε θα στρίψετε αριστερά επί της οδού Κισσάβου. 
Στο τέλος του δρόμου θα συναντήσετε το Κλειστό Γήπεδο Βριλησσίων.  
 

 
 
 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vrisko.gr%2Fdetails%2F534721c_1db74_beb2c65a7c1d43df20&ei=6KNOU6uCPKbMygOHxYHADw&usg=AFQjCNFOal3t2k_p912UWOp2czVxnMYkRg&sig2=TsOaqUdqJqITlJMf5jPN8g&bvm=bv.64764171,d.Yms
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