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Προκήρυξη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ
ΜΟΥΑΪΤΑΪ 2020
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Κατηγορίες:
1. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18 - 40 ΕΤΩΝ)
2. ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ/ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(6-17 ΕΤΩΝ)
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Muaythai (Π.Ο.Μ) όπως έχει ήδη προαναγγείλει συνεχίζει να
προάγει με διάφορες δράσεις της, την ανάπτυξη του αθλήματος μας ψηφιακά κατά τη διάρκεια της
υγειονομικής κρίσης που βιώνει τόσο η χώρα μας όσο και ο υπόλοιπος πλανήτης. Στο πλαίσιο λοιπόν
του καλύτερου δυνατού συντονισμού για την αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης και σε μία
προσπάθεια οι αθλητές του Μουάιτάι να παραμείνουν ενεργοί και σε φόρμα ενόψει της επιστροφής
στην κανονικότητα των αγωνιστικών ρυθμών, διοργανώνουμε Πανελλήνιο ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
Σκιαμαχίας.
Ο ψηφιακός αυτός διαγωνισμός Σκιαμαχίας θα αφορά δύο ηλικιακές κατηγορίες, αυτή των
ενηλίκων από 18 δηλαδή ετών έως και 40, και αυτή των ανηλίκων μεταξύ 6 και 17 ετών, χωρισμένες
αμφότερες βάσει φύλου.

Διευκρίνιση για την κατηγοριοποίηση των αθλητών:
Η ηλικία ενός αθλητή καθορίζεται από την πλήρη ημερομηνία γέννησής του και όχι μόνο τη
χρονιά. Όλοι οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία πρέπει την ημέρα της διοργάνωσης να είναι μεταξύ
των ηλικιακών ορίων. Στην κατηγορία των ανηλίκων ο συμμετέχων πρέπει να είναι τουλάχιστον 6
ετών έως και την ημέρα πριν την ενηλικίωση του. Αντιστοίχως στην κατηγορία των ενηλικών
δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μεταξύ 18 και 40 ετών.
Κάθε αθλητικό σωματείο μέλος της Π.Ο.Μ. μπορεί να δηλώσει και να εκπροσωπηθεί από
έναν αθλητή και αθλήτρια σε καθεμία από τις δύο ηλικιακές κατηγορίες.
Η επίδειξη της Σκιαμαχίας μπορεί να έχει maximum 1 λεπτό διάρκεια και για τα δύο φύλα
τόσο στους ανήλικους όσο και στους ενήλικους.

Σημαντικές διευκρινίσεις:
Η επίσημη δήλωση των αθλητών κάθε αθλητικού σωματείου, που προτίθενται να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να γίνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σωματείου
στη διεύθυνση pmf@pmf.gr μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου.
Η αποστολή του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με την επίδειξη του κάθε διαγωνιζόμενου
πρέπει να αποσταλεί επίσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση
έως την ίδια ημερομηνία, Τετάρτη 29 Απριλίου.
Προαιρετικά, κάθε αθλητής μπορεί είτε στο τέλος της επίδειξης του, είτε ζωντανά την ημέρα
του διαγωνισμού να στείλει το μήνυμά του προς την κοινότητα του Μουάιτάι στην αγγλική γλώσσα,
και ιδανικά με φόντο την ελληνική σημαία, κατόπιν σχετικής πρότασης από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία IFMA.
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Γενικοί Κανόνες
Η αξιολόγηση όλων των απεσταλμένων βίντεο κάθε συμμετέχοντος σωματείου μέλους της
Ομοσπονδίας και των αθλητών – εκπροσώπων του θα γίνει την Πέμπτη 30 Απρίλιου στις 18.00
ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Το έργο της αξιολόγησης θα αναλάβει ειδική κριτική επιτροπή
ορισμένη από την ίδια την Ομοσπονδία, σε συνδυασμό με την ψήφο και των υπόλοιπων σωματείων
μελών.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ και Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας από την Π.Ο.Μ.
Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδέχονται και να τηρούν το σύνολο
των κανονισμών που διέπουν τους αγώνες, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό της Π.Ο.Μ.

Αιτήσεις – Συμμετοχές
Η επίσημη δήλωση των αθλητών κάθε αθλητικού σωματείου, που προτίθενται να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να γίνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
pmf@pmf.gr μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου.
Η αποστολή του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με την επίδειξη του κάθε διαγωνιζόμενου
πρέπει να αποσταλεί επίσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση
έως την ίδια ημερομηνία, Τετάρτη 29 Απριλίου.
Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ.
Ενημέρωση προς τους αθλητές
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της επίδειξης Σκιαμαχίας θα πρέπει να φορούν
αθλητική ενδυμασία (σορτς – αμάνικο, ιδανικά το επίσημο σετ της Π.Ο.Μ.)
Απονομές
Οι 3 πρώτοι βάσει της αξιολόγησης σε κάθε κατηγορία θα λάβουν χρυσό, ασημένιο και χάλκινο
μετάλλιο αντιστοίχως, το οποίο θα αποσταλεί στα αθλητικά σωματεία τους.
Τα καλύτερα στιγμιότυπα των επιδείξεων θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ενιαίου
βίντεο που θα αποσταλεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία IFMA.
Καλή επιτυχία!
*Η παρούσα ενδέχεται να τροποποιηθεί.
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