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Αθλητική Ομοσπονδία
Μιλήτου 2, Αργυρούπολη,
Αττική, Τ.Κ. 164 51
Τηλ: 210 96 03 031
Ε-mail: pmf@pmf.gr

Αθήνα, 14/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 376/2019

Αγαπητά μέλη,
Είναι μεγάλη μας χαρά σας αποστέλλουμε την επίσημη πρόσκληση του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Νέων 2019 της IFMA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας
από 28 Σεπτεμβρίου έως και 6 Οκτωβρίου.
Οι αγώνες στην εν λόγω διοργάνωση θα λάβουν χώρα σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Muaythai (IFMA).
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δικαιούνται να λάβουν μέρος πρέπει να έχουν ηλικία από 10-17 έτη και
εφόσον επιθυμούν πρέπει να γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην Π.Ο.Μ. το ενδιαφέρον τους, το αργότερο δε
μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, στέλνοντας αίτηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της Ομοσπονδίας (pmf@pmf.gr).
Η στελέχωση της αποστολής που θα αποτελέσει την Εθνική Ομάδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Μουάιτάι θα γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια βάσει αξιολόγησης των συμμετοχών και των αποτελεσμάτων
των αθλητών στις επίσημες διοργανώσεις της Π.Ο.Μ. ή υπό την αιγίδα της Π.Ο.Μ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις συμμετοχές που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα στην Ομοσπονδία.
Επισημαίνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
Επιδίωξη της Ομοσπονδίας αποτελεί η συμμετοχή με τον μέγιστο δυνατό αριθμό αθλητών μας, οι
οποίοι θα τιμήσουν τα ελληνικά χρώματα.

Μετά τιμής
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δημήτριος Μποταΐτης

Πρόεδρος

Γ. Γραμματέας
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Ημερομηνίες Διοργάνωσης 28 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου
28 Σεπτεμβρίου
29 Σεπτεμβρίου
30 Σεπτεμβρίου
1-3 Οκτωβρίου
4 Οκτωβρίου
5 Οκτωβρίου
6 Οκτωβρίου

Αφίξεις / 1η Επίσημη προ-κλήρωση ζύγιση
Τελευταίες Αφίξεις προ-κλήρωση ζύγιση και Κλήρωση. Τελετή Έναρξης.
Προκριματικοί αγώνες
Αγώνες
Ημέρα Ξεκούρασης – Πολιτιστικό πρόγραμμα
Τελικοί και Απονομές
Αναχώρηση

Οι συμμετέχοντες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων 2019 πρέπει υποχρεωτικά να διαμείνουν στα
επίσημα ξενοδοχεία της διοργάνωσης για να λάβουν διαπίστευση. Επίσης πρέπει να εγγραφούν στη
διοργάνωση μέσω της επίσημης πλατφόρμας ( ifmalive.com) και να έχουν έγκυρη συνδρομή στο σύστημα
(10$ ανά έτος).
Κόστος Φιλοξενίας:
Για όλες τις κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί και πληρωθεί μέχρι τις 10 Αυγούστου:
Τρίκλινο δωμάτιο 75 ευρώ το άτομο για κάθε νύχτα
Δίκλινο δωμάτιο 80 ευρώ το άτομο για κάθε νύχτα
Μονόκλινο δωμάτιο 120 ευρώ το άτομο για κάθε νύχτα
Για όλες τις κρατήσεις μετά τις 10 Αυγούστου και όλες τις πληρωμές με μετρητά κατά την άφιξη, οι
οποίες θα γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ:
Τρίκλινο δωμάτιο 80 ευρώ το άτομο για κάθε νύχτα
Δίκλινο δωμάτιο 85 ευρώ το άτομο για κάθε νύχτα
Μονόκλινο δωμάτιο 125 ευρώ το άτομο για κάθε νύχτα
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο και το ξενοδοχείο.
Πλήρης διατροφή (όχι αλκοόλ).
Πρόσβαση στη σάουνα, το γυμναστήριο, τις πισίνες και την παραλία του ξενοδοχείου.
Πολιτιστική περιήγηση.
Πολιτική ακυρώσεων:
Ακυρώσεις 30 και πλέον ημερών νωρίτερα της ημέρας αφίξεων θα επιφέρει 10% χρέωση.
Ακυρώσεις 30 ή λιγότερες ημέρες πριν από την ημέρα αφίξεων θα επιφέρουν 100% χρέωση.
Η πλατφόρμα ifmalive.com είναι ήδη ανοικτή.
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Επίσημη εμφάνιση: Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φορούν το επίσημο αμάνικο και σορτς, τα οποία
μπορούν να παραγγελθούν και να πληρωθούν μαζί με τη συμμετοχή. Το σετ συνολικά (2 αμάνικα , 1 σορτς
και επίδεσμοι 55 ευρώ)
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βεβαιωθούν για το αν χρειάζονται Visa για να εισέλθουν στην
Τουρκία και να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ΙFMA μπορεί να
παρέχει γράμμα-πρόσκληση σε όποιον το επιθυμεί.
Κριτήρια επιλογής αθλητών
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων IFMA 2019 είναι ανοικτό σε όλους τους αθλητές που πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια. Οι συμμετοχές γίνονται αποδεκτές μόνο μέσω της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Μ.) η οποία
είναι επίσημος εκπρόσωπος της IFMA για την Ελλάδα.
•
Οι διαγωνιζόμενοι στη κατηγορία Νέων 16-17 Άνδρες / Γυναίκες πρέπει να είναι τουλάχιστον 16
ετών, αλλά όχι άνω των 17 ετών, κατά την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος (28 Σεπτεμβρίου)
•
Οι διαγωνιζόμενοι στη κατηγορία Νέων 14 – 15 Άνδρες / Γυναίκες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14
ετών, αλλά όχι άνω των 15 ετών, κατά την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος (28 Σεπτεμβρίου).
•
Οι διαγωνιζόμενοι στη κατηγορία Νέων 12-13 Άνδρες / Γυναίκες πρέπει να είναι τουλάχιστον
12ετών, αλλά όχι άνω των 13 ετών, κατά την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος (28 Σεπτεμβρίου).
•
Οι διαγωνιζόμενοι στη κατηγορία Νέων 10-11 Άνδρες / Γυναίκες πρέπει να είναι τουλάχιστον 10
ετών, αλλά όχι άνω των 11 ετών, κατά την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος (28 Σεπτεμβρίου).

Ελάχιστο και Μέγιστο όριο Ηλικίας για το Muay Boran και το Wai Kru στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Νέων.
•
Οι διαγωνιζόμενοι στην κατηγορία κάτω των 14 ετών, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ετών, αλλά
όχι άνω των 14 κατά την έναρξη του Πρωταθλήματος (28 Σεπτεμβρίου).
•
Οι διαγωνιζόμενοι στην κατηγορία άνω των 14 ετών, πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών, αλλά
όχι άνω των 17 κατά την έναρξη του Πρωταθλήματος (28 Σεπτεμβρίου).
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Συμμετέχουσες ομάδες
• Οι εθνικές ομάδες όλων των μελών της IFMA (με εισφορές που έχουν καταβληθεί μέχρι το 2019)
προσκαλούνται να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα.
• Κάθε χώρα μπορεί να στείλει μόνο μία εθνική ομάδα για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
• Κάθε ομάδα επιτρέπεται να στέλνει μόνο έναν διαγωνιζόμενο για κάθε κατηγορία βάρους κάθε
τμήματος (ανδρών – γυναικών).
•Για την επιμέρους διοργάνωση του Muay Boran Νέων (Ομαδικό Event) κάθε Ομοσπονδία επιτρέπεται να
στείλει μόνο μία ομάδα ανά ηλικιακή κατηγορία. Κάθε ομάδα Μuay Boran πρέπει να αποτελείται από 2
άτομα (άνδρες, γυναίκες ή και μεικτή).
• Για την επιμέρους διοργάνωση του Wai Kru (ατομικό event), κάθε Ομοσπονδία επιτρέπεται να στείλει το
μέγιστο 5 συμμετέχοντες.
• Για κάθε 6 αθλητές που καταχωρούνται, κάθε ομάδα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 Τεχνικό
Επίτροπο Ομάδας (R & J)
•Ο αριθμός των επιτρόπων για κάθε εθνική ομάδα δεν πρέπει να ξεπερνάει το 50% του συνόλου των
αθλητών.
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Κατηγοριοποίηση Αθλητών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων
*Σημείωση: Αν υπάρχουν κάτω από τρεις (3) συμμετοχές ανά κατηγορία, τότε η συγκεκριμένη
κατηγορία δε θα συμπεριληφθεί.
Κατηγορία 16-17:
KG
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+75
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+91
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Κατηγορία Junior 14-15
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Κατηγορία Junior 12-13:
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Κατηγορία Junior 10-11:
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Ιατρικός έλεγχος και ζύγιση
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ιατρικό πιστοποιητικό και να ζυγιστούν την ημέρα έναρξης των
Πρωταθλημάτων όπως αναφέρεται στο τεχνικό εγχειρίδιο. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει ιατρικό
πιστοποιητικό και να ζυγιστεί το πρωί του κάθε αγώνα. Το βιβλίο -δελτίο του αθλητή πρέπει να
παρουσιάζεται σε κάθε ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον κανόνα 23 της IFMA,
όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το έντυπο ιατρικής δήλωσης IFMA το οποίο
διατίθεται στη διεύθυνση: (http://www.ifmamuaythai.org/technicalreference/athletes-medicaldeclaration-form/) υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο γιατρό, δηλώνοντας ότι προτού
εγκαταλείψει τη χώρα του ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και δεν υπέφερε από τραυματισμό,
λοίμωξη ή αναπηρία που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά του να αγωνισθεί στη χώρα που
επισκέπτεται.
Το έγγραφο αυτό, για τους διαγωνιζόμενους στη κατηγορία 16-17, πρέπει να συνοδεύεται από
αποτελέσματα ανάλυσης αίματος για τον ιό HIV, την ηπατίτιδα Β και την ηπατίτιδα C. Τα έγγραφα
αυτά πρέπει να σαρωθούν και να σταλούν στην ΠΟΜ.
Σε περίπτωση που το ιατρικό πιστοποιητικό αυτό, είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής, είναι ευθύνη
της εκάστοτε Εθνικής Ομοσπονδίας να διαβεβαιώσει ότι θα γίνει επίσημη μετάφραση και επικύρωση και
ότι αυτές οι μεταφράσεις θα υποβληθούν μαζί.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν μόνο στις κατηγορίες Muay Boran ή Wai Kru δεν είναι
υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο ή ακόμη και να υποβάλουν ιατρικό πιστοποιητικό.

Αλλαγή Κατηγοριών
Το πρωί της επίσημης ζύγισης, αν το βάρος ενός αθλητή είναι πάνω από το δηλωμένο βάρος, επιτρέπεται
να μετακινηθεί σε υψηλότερη κατηγορία βάρους.
Κλήρωση ονομάτων
Η κλήρωση θα διεξαχθεί μετά τον τελικό επίσημο ιατρικό έλεγχο και τη ζύγιση. Κατά τη διάρκεια αυτής
πρέπει να είναι παρών ο διευθυντής ομάδας ή ο προπονητής ή ένας επιλεγμένος εκπρόσωπος από κάθε
χώρα.
Η κλήρωση για το Muay Boran και Wai Kru θα ανακοινωθεί στη συνάντηση των υπευθύνων των ομάδων.
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Εμφάνιση του διαγωνιζόμενου
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να φοράει το επίσημο σορτς και το αμάνικο φανελάκι της διοργάνωσης
σε κόκκινο ή μπλε χρώμα, σύμφωνα με τη γωνιά του/της. Η στολή πρέπει να αγοραστεί από την IFMA στη
συνάντηση των Team Manager. Ο αγωνιζόμενος πρέπει να φορέσει ένα Mongkhon κατά τη διάρκεια του
Wai Kru πριν από τον αγώνα. Ένα φυλακτό μπορεί να φορεθεί γύρω από τον άνω βραχίονα αλλά πρέπει
να καλύπτεται τακτοποιημένα. Ο αγωνιζόμενος πρέπει να φορέσει την κάσκα, τα γάντια, τα
προστατευτικά όπως προβλέπεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν τα
δικά τους προστατευτικά (άνδρες και γυναίκες), και την προστασία του μαστού (γυναίκες μόνο) και τις
επικαλαμίδες. Τα νύχια πρέπει να είναι κομμένα κοντά. Τα γένια πρέπει να είναι ξυρισμένα.
Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Muay Boran Νέων πρέπει να φοράει τη
παραδοσιακή στολή Muay Boran.
Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Wai Kru Νέων μπορεί να φοράει ή τη
παραδοσιακή στολή Muay Boran ή το σορτς Muaythai.
Επίδεσμοι
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους επιδέσμους που παρέχονται από την Οργανωτική
Επιτροπή, τα οποία θα συμπεριληφθούν στη στολή.
Χρόνος των Γύρων
YWC Κατηγορία Junior 16-17 & 14-15
3 γύροι των 2 λεπτών ο καθένας.
1 λεπτό ανάπαυσης μεταξύ των γύρων.
YWC Κατηγορία Junior 12-13
3 γύροι του 1 λεπτού και 30 δευτερολέπτων λεπτών ο καθένας.
1 λεπτό ανάπαυσης μεταξύ των γύρων
YWC Κατηγορία Junior 10-11
3 γύροι του 1 λεπτού.
1 λεπτό ανάπαυσης μεταξύ των γύρων
** Η διακοπή του αγώνα για προειδοποιήσεις, καταμέτρηση, τοποθέτηση ενδυμάτων ή εξοπλισμού, για
παρατήρηση συμπεριφοράς ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο του γύρου.
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Muay Boran Νέων– Όλες οι κατηγορίες
Κάθε ομάδα θα διαθέτει maximum 3 λεπτά στη διάθεση της για να παρουσιάσει το πρόγραμμα muay
boran τους.
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Wai Kru Νέων.
Κάθε ομάδα θα διαθέτει maximum 3 λεπτά στη διάθεση της για να παρουσιάσει wai kru.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Muay Boran
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει 1 λεπτού – μάξιμουμ wai kru και 2 λεπτά max τεχνική muay
boran.
Οι ομάδες θα βαθμολογούνται στη συνολική παρουσίαση των 8 όπλων, εκτέλεσης, στυλ και τεχνικής.
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Wai Kru
Κάθε διαγωνιζόμενος θα παρουσιάζει για μάξιμουμ 3 λεπτά.
Το πρόγραμμα του διαγωνιζόμενου πρέπει να εμπεριέχει τα θεμελιώδη στοιχεία του παραδοσιακού
wai kru και θα κριθεί για την εκτέλεση, τεχνική και στυλ.

Συμπεριφορά αγωνιζομένων
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας IFMA
(βλ. http://www.ifmamuaythai.org/technical-reference/ifma-code-of-ethics).
Ένας καλός αθλητής ακολουθεί τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται.
Οι διαγωνιζόμενοι θα τιμωρούνται για τυχόν παραβάσεις.
Για τους αθλητές της ηλικιακής κατηγορίας 10-11 ετών, απαγορεύονται ΟΛΑ τα χτυπήματα στο κεφάλι.
Για τους αθλητές της ηλικιακής κατηγορίας 12-13 ετών επιτρέπονται ΜΟΝΟ χτυπήματα με χέρια και
πόδια στο κεφάλι, όχι όμως με γόνατα ή αγκώνες. Γόνατα ή αγκώνες επιτρέπονται μόνο στο σώμα.

Ο γιατρός
Θα υπάρχει πάντα ένας γιατρός κοντά στο ρινγκ. Ένας γιατρός θα διοριστεί ως επικεφαλής.

Βραβεία και Απονομές
Σε κάθε κατηγορία, ο νικητής του τελικού αγώνα θα είναι ο πρωταθλητής και θα πάρει το χρυσό μετάλλιο
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Νέων IFMA. Οι άλλοι φιναλίστ θα λάβουν το ασημένιο μετάλλιο και οι
δύο ημι-φιναλίστ θα λάβουν από ένα χάλκινο μετάλλιο.
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019
09.00 – 12.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 17.00
19.00
19.00 – 22.00

Σεμινάριο Διαιτητών Κριτών
Αφίξεις/Καταχωρήσεις
Γεύμα
Πρώτος επίσημος ιατρικός έλεγχος και ζύγιση
Συνάντηση διαιτητών/ κριτών
Βραδινό γεύμα

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019
07.00 – 11.00 Τελευταίες αφίξεις ιατρικός έλεγχος και ζύγιση
13.00
Συνάντηση Υπεύθυνων Ομάδων και Κλήρωση
09.00 – 12.00 Σεμινάριο διαιτητών κριτών
19.00
Τελετή Έναρξης
21.00
Βραδινό γεύμα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
07.00 – 9.00
09.00 – 12.00
09.00 – 11.00
12.00 – 14.00
13.30
15.00
19.00 – 22.00

Ιατρικός Έλεγχος και ζύγιση
Σεμινάριο Διαιτητών Κριτών
iGLA course day 1
Γεύμα
Ενημέρωση διαιτητών
Προκριματικοί αγώνες
Βραδινό

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
07.00 – 09.00
09.00 – 12.00
09.00 – 11.00
09.00
12.00 – 14.00
13.30
15.00
19.00 – 22.00

Ιατρικός Έλεγχος και ζύγιση
Σεμινάριο διαιτητών
iGLA Course Day 2
Συνάντηση Team manager
Γεύμα
Ενημέρωση διαιτητών κριτών
Προκριματικοί αγώνες
Βραδινό

Πανελλήνια Ομοσπονδία Μουάιτάι (Π.Ο.Μ.)
Αρ. μητρώου Γ.Γ.Α ΧΓ36

A MEMBER OF/RECOGNISED BY

Τετάρτη 2 Οκτώβριου 2019
07.00 – 09.00
09.00 – 12.00
09.00 – 11.00
12.00 – 14.00
13.30
15.00
18.00 – 20.00
19.00 – 22.00

Ιατρικός έλεγχος και ζύγιση
Σεμινάριο Διαιτητών Κριτών
iGLA Course Day 3
Γεύμα
Ενημέρωση διαιτητών κριτών
Προημιτελικοί
IFMA Εκτελεστικό Συμβούλιο Meeting
Βραδινό

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019
07.00 – 09.00
08.30 – 11.30
12.00 – 14.00
13.30
15.00
19.00 – 22.00
19.00 – 22.00

Ιατρικός έλεγχος και ζύγιση
IFMA Συνέδριο
Γεύμα
Ενημέρωση διαιτητών κριτών
Ημιτελικοί
Βραδινό
Muay Talay Tournament

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
Ημέρα ξεκούρασης
09.00 – 10.30 Συνέδριο Νέων
TBA
Πολιτιστικό Πρόγραμμα
Σάββατο 5 Οκτώβριου 2019
07.00 – 08.00
11.00
9.00
10.00 – 15.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Ιατρικός έλεγχος κ ζύγιση
Γεύμα
Ενημέρωση διαιτητών κριτών
Τελικοί και απονομές μεταλλίων
Τελετή βραβεύσεων
Gala Dinner

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019
Αναχωρήσεις

