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Ημερομηνία Έναρξης  

7 Σεπτεμβρίου 
   

Κατηγορίες 

WAI KRU  

SHADOW BOX  

MAX FIT  

AERO FIT  
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Muaythai (Π.Ο.Μ) σας προσκαλεί στο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα  
Muaythai 2020. Η πρώτη μέρα διεξαγωγής του θα είναι στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 και η διάρκειά του θα 
εξαρτηθεί από τις συμμετοχές. Οι ώρες έναρξης θα είναι καθημερινά στις 17:00 και η ώρα λήξης θα 
εξαρτηθεί από τις συμμετοχές. Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται στα σωματεία που ανήκει ο κάθε 
αθλητής ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος αρκεί να πληροί τις προδιαγραφές. Στις κατηγορίες WAI KRU και 
AERO FIT οι προκριματικοί αγώνες θα γίνονται με καταγραφή βίντεο τα οποία και πρέπει να αποσταλούν 
στην Ομοσπονδία μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Για τα αθλήματα και τις κατηγορίες που θα γίνουν 
«ζωντανά» καθώς και για τους τελικούς θα αποστέλλεται σύνδεσμος και συγκεκριμένη ώρα έναρξης. 
 
Η διοργάνωση θα αφορά τις εξής κατηγορίες:  
 
WAI KRU  
Νέοι (4 κατηγορίες):              -10,-12,-14 και -18 ετών (ΑΝΔΡΕΣ –ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
Ενήλικες (1 κατηγορία):  18-40 ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
Βετεράνοι (1 κατηγορία):   40+ ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  
 
SHADOW BOX 
Νέοι (9 κατηγορίες):               -10,-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17 και -18 ετών (ΑΝΔΡΕΣ–ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  
Ενήλικες (1 κατηγορία):  18-40 ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ)   
Βετεράνοι (1 κατηγορία):  40+ ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  
 
MAX FIT  
Νέοι (9 κατηγορίες):               -10,-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17 και -18 ετών (ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
Άνδρες (2 κατηγορίες):   18-40   (-75 κιλά)  
     18-40   (+75 κιλά)  
Γυναίκες (2 κατηγορίες):   18-40   (-60 κιλά)  
     18-40    (+60 κιλά) 
Βετεράνοι Άνδρες (2 κατηγορίες):  40+  (-75 κιλά)  
     40+  (+75 κιλά)  
Βετεράνοι Γυναίκες (2 κατηγορίες): 40+  (-60 κιλά)  
     40+  (+60 κιλά)  
 
AERO FIT  
Νέοι (4 κατηγορίες):              -10, -12, -14 και -18 ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
Ενήλικες (1 κατηγορία):  18-40 ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
Βετεράνοι (1 κατηγορία):   40+ ετών (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  
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Να σημειωθεί ότι όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στο διαδικτυακό πρωτάθλημα, θα έχουν 
προτεραιότητα να συμμετάσχουν στο επίσημο Παγκόσμιο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα 2020 το οποίο και 
θα αντικαταστήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 2020 που θα διοργανώσει η Διεθνής Ομοσπονδία 
Μουάιτάι IFMA (αναγνωρισμένη ομοσπονδία από την Ολυμπιακή Επιτροπή) και στο οποίο οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μοριοδότηση και να εγγραφούν στον Πίνακα Ειδικών 
Αθλητικών Διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς επίσης και να ανακηρυχθούν 
Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. 
  
      

Διευκρίνιση για την κατηγοριοποίηση των αθλητών: 
 
 
Οι διαγωνιζόμενοι -10 ετών πρέπει να είναι μέχρι 10 ετών κατά την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -11 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 11 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -12 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 11 και 12 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -13 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 12 και 13 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -14 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 13 και 14 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -15 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 14 και 15 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -16 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 15 και 16 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -17 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 17 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι -18 ετών πρέπει να είναι μεταξύ 17 και 18 ετών κατά την πρώτη μέρα του 
πρωταθλήματος  
Οι διαγωνιζόμενοι στην κατηγορία 18-40  ετών πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 40 ετών, κατά την πρώτη 
μέρα του πρωταθλήματος 
Οι διαγωνιζόμενοι στην κατηγορία 40+ πρέπει να είναι 40 ετών κατά την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος 
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Τα συμμετέχοντα σωματεία θα πρέπει να αποστέλλουν το αποδεικτικό κατάθεσης για το σύνολο των 
συμμετοχών τους, στο οποίο θα αναγράφονται ως αιτιολογία «όνομα σωματείου, συνολικός αριθμός 
αθλητών»  (π.χ. «Α.Σ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ», 25 ), ώστε να θεωρούνται έγκυρες, μέχρι τις 24 
Αυγούστου 2020 
 
Όσοι αθλητές δεν βρεθούν σωστοί στα κιλά τους στην κατηγορία MAX FIT κατά την ζύγιση από τον 
διαχειριστή θα αλλάξουν αυτόματα κατηγορία, εάν αυτό είναι εφικτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 
αθλητής δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς δυνατότητα επιστροφής του παράβολου. 

 
 
 
 

Ενδυμασία Διαγωνισμών  
 
WAI KRU 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φοράνε:  

 Παραδοσιακή στολή Muay Boran που μπορείτε να προμηθευτείτε από την Ομοσπονδία ή 
αυτοσχέδια δημιουργική εκδοχή της χωρίς λογότυπα οποιουδήποτε οργανισμού 

 Σορτσάκι (προτιμάται Μουάιτάι σορτσάκι) χωρίς να φαίνεται η μάρκα του εκτός αν πρόκειται για 
επίσημο σορτσάκι της Ομοσπονδίας  

 Μπλουζάκι ή αμάνικο (προτιμάται κόκκινο/μπλε/μαύρο ή άσπρο) χωρίς να φαίνεται η μάρκα του 
εκτός αν πρόκειται για το επίσημο μπλουζάκι της Ομοσπονδίας 

 Μπαντάζ ή σχοινιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά απαγορεύονται τα γάντια  

 Απαγορεύονται κάλτσες ή προστατευτικά αστραγάλου  

 Απαγορεύονται παπούτσια  
 

SHADOW BOX  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φοράνε:  

 Σορτσάκι (προτιμάται Μουάιτάι σορτσάκι) χωρίς να φαίνεται η μάρκα του εκτός αν πρόκειται για 
το επίσημο σορτσάκι της Ομοσπονδίας 

 Μπλουζάκι ή αμάνικο (προτιμάται κόκκινο/μπλε/μαύρο ή άσπρο) χωρίς να φαίνεται η μάρκα του 
εκτός αν πρόκειται για το επίσημο μπλουζάκι της Ομοσπονδίας 

 Μπαντάζ ή σχοινιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά απαγορεύονται τα γάντια  

 Απαγορεύονται κάλτσες ή προστατευτικά αστραγάλου  

 Απαγορεύονται παπούτσια  
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MAX FIT  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φοράνε:  

 Σορτσάκι ή κολάν χωρίς να φαίνεται η μάρκα του εκτός αν πρόκειται για το επίσημο σορτσάκι της 
Ομοσπονδίας.  

 Μπλουζάκι ή αμάνικο (προτιμάται κόκκινο/μπλε/μαύρο ή άσπρο) χωρίς να φαίνεται η μάρκα του 
εκτός αν πρόκειται για το επίσημο μπλουζάκι της Ομοσπονδίας. 

 Αθλητικά παπούτσια (προτείνεται) ή ξυπόλυτοι (προαιρετικό) 
 
AERO FIT  
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να κερδίσουν πόντους με δημιουργικές εμφανίσεις αλλά σε κανένα ρούχο δεν 
θα πρέπει να φαίνεται η μάρκα.  
 
 

Αιτήσεις – Συμμετοχές – Πληρωμές – Ακυρώσεις 

Αποδεικτικό κατάθεσης χρημάτων: Ως αιτιολογία στο αποδεικτικό κατάθεσης, αναγράφουμε την 
ονομασία του σωματείου και το συνολικό αριθμό των αθλητών (π.χ. «Α.Σ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ»,25)  
 
ΔΕΝ θα πρέπει να πληρώνετε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις προς την Π.Ο.Μ. (π.χ. Δελτία Αθλητικής 
Ιδιότητας) ταυτόχρονα στην ίδια κατάθεση. 

 
Οι πληρωμές συμμετοχής θα γίνονται μόνο μέσω τράπεζας στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας 
(Eurobank: GR4002601750000410200795711) και ΜΟΝΟ από τα σωματεία μέλη της Π.Ο.Μ. 

 
 
                                         Ακυρώσεις και Επιστροφή Χρημάτων  

 
Οι ακυρώσεις αγώνων που θα γίνονται μέχρι τις 26 Αυγούστου, θα έχουν επιστροφή 100% των 
χρημάτων.  

 
Οι υπόλοιπες συμμετοχές που θα ακυρωθούν από τις 27 μέχρι και 31 Αυγούστου, θα έχουν δικαίωμα 
επιστροφής 50% των χρημάτων.  
 
Για τις ακυρώσεις που θα γίνουν πέραν αυτής της προθεσμίας, μετά τις 31 Αυγούστου, ΔΕΝ θα γίνεται 
επιστροφή χρημάτων.  
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Γενικές Πληροφορίες 

 
Δηλώσεις Συμμετοχών μέχρι:   24 Αυγούστου 2020 
 
Κόστος Συμμετοχής ανά κατηγορία για δηλώσεις μέχρι και τις 24 Αυγούστου :  
25€ 
      
Για τις αιτήσεις συμμετοχής μετά την ορισθείσα τελική ημερομηνία και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το 
κόστος συμμετοχής θα είναι: 
40€ 
 
Μετά την 1η Σεπτεμβρίου καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 
 
Αποστολή προκριματικών Video για τις κατηγορίες WAI KRU και AERO FIT 4 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Υποχρεωτικά όλοι οι αθλητές θα πρέπει να κατέχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας 
αθλητή. Σε περίπτωση που αθλητής δεν διαθέτει δελτίο θα πρέπει τα έγγραφα για έκδοση να 
κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 24 Αυγούστου.   
 
Κανόνες και κανονισμούς του Διαδικτυακού Πρωταθλήματος θα βρείτε εδώ και στo σχετικό άρθρο στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας www.pmf.gr   
 
 

Η Π.Ο.Μ. εφιστά την προσοχή των σωματείων ως προς την τήρηση των κανονισμών και τον σεβασμό 
προς τους διαιτητές και υπευθύνους της διοργάνωσης.  
 
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού με δικαιούχο Πανελλήνια Ομοσπονδία Μουάιτάι:   
EUROBANK: GR4002601750000410200795711           
 

Τρόποι επικοινωνίας: Email :  pmf@pmf.gr   
Τηλ.: 210 96 03 031  Δευτέρα – Πέμπτη 09.00- 17.00   
 

Καλή επιτυχία 
Μετά τιμής 

                               Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραμματέας 
 
                                                                                 
                                                                                               
                      Ιωάννης Παπαδόπουλος                                            Δημήτριος Μποταΐτης 
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