
 
 
 

 

 
 

Προς: Όλα τα σωματεία
Κοιν.: Ελληνική Ομοσπονδία
Θέμα: Προκήρυξη Βαθμολογούμενων

 
 

 

 
Κατηγορία: Βαθμολογούμενοι

 Κύπελλα
 Βετεράνων, 

   Ημερομηνίες:        17-19 Μαρτίου 2023 
Τόπος: Κλειστό

Καλαμαριά ΤΚ
https://kalamaria.gr/αθλητισμός/δημοτικό

Οργάνωση: Ελληνική
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Εγκριση αγώνων:  Περιφ

 
 
 

1. Κατηγορίες 

 
Όπλο: Ξίφος Μονομαχίας

 
Ηλικιακή Κατηγορία

 
 

 Κατηγορία Ανδρών
συμμετοχής έχουν αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι/ες κατά την τελευταία
ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το
ηλικίας τους. Ένας γύρος πουλ με αποκλεισμό του 20% και νοκ
touches 3x3 mins) έως και

 
 Κατηγορία Βετε

δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι/ες κατά την 
τελευταία ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το 40
έτος της ηλικίας τους.
άουτ (10 touches 2x3 mins)
αθλητή μικρότερης δεκαετίας ξεκινάει από το 1
άουτ). 

 
2. Δικαίωμα συμμετοχής

  

Καλαμαριά  10  Ιανουαρίου

Αριθμός πρωτοκόλλου

σωματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας,
Ομοσπονδία Ξιφασκίας, Δήμο Καλαμαριάς 

Βαθμολογούμενων Αγώνων της ΕΟΞ 

Κύπελλο ** ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ ** 

Βαθμολογούμενοι αγώνες της ΕΟΞ 
Κύπελλα Ξίφους μονομαχίας  
Βετεράνων, ανδρών - γυναικών 

19 Μαρτίου 2023  
Κλειστό ΔΑΚ Καλαμαριάς, οδός Τριπόλεως 27,
Καλαμαριά ΤΚ 551 31 (Τηλέφωνο: 231 041 0956
https://kalamaria.gr/αθλητισμός/δημοτικό - αθλητικό
Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας – ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ
Δήμος Καλαμαριάς ΠΕ Θεσσαλονίκης 
Περιφ. Κ. Μακεδονίας Αρ.Πρ. 879324 (24165) /13 Δεκ 2022

Μονομαχίας - Κατηγορίες (φόρμουλα αγώνων)

Κατηγορία 

Ανδρών - Γυναικών. Στην κατηγορία αυτή
συμμετοχής έχουν αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι/ες κατά την τελευταία
ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το 
ηλικίας τους. Ένας γύρος πουλ με αποκλεισμό του 20% και νοκ

έως και τον τελικό. 

Κατηγορία Βετεράνων ανδρών - Γυναικών. Στην κατηγορία
συμμετοχής έχουν αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι/ες κατά την 

ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το 40
ηλικίας τους. Ένας γύρος πουλ με αποκλεισμό του 20% και νοκ

2x3 mins) έως και τον τελικό. Αθλητής που αγωνίζεται με 
αθλητή μικρότερης δεκαετίας ξεκινάει από το 1-0 στη Πουλ και 2

συμμετοχής: Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν

 

Ιανουαρίου 2023 

πρωτοκόλλου 1 

Ξιφασκίας, ΣΣΑΣ 

ΔΑΚ Καλαμαριάς, οδός Τριπόλεως 27, 
0956) 

αθλητικό -κέντρο 
ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ 

879324 (24165) /13 Δεκ 2022 

αγώνων) 

αυτή δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι/ες κατά την τελευταία 

 13ο έτος της 
ηλικίας τους. Ένας γύρος πουλ με αποκλεισμό του 20% και νοκ-άουτ (15 

κατηγορία αυτή 
συμμετοχής έχουν αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι/ες κατά την 

ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το 40ο 

Ένας γύρος πουλ με αποκλεισμό του 20% και νοκ-
Αθλητής που αγωνίζεται με 
0 στη Πουλ και 2-0 στα νοκ 

συμμετάσχουν οι 



αθλητές και οι αθλήτριες, αντίστοιχα με τις ηλικιακές κατηγορίες που 
προαναφέρθηκαν, κάτοχοι εγκύρου Δελτίου της ΕΟΞ και έγκυρης Κάρτας 
Υγείας Αθλητή, σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΞ για την Τρέχουσα 
Αγωνιστική Περίοδο. To κύπελλο είναι OPEN και επιτρέπεται η συμμετοχή 
αθλητών ξένων Ομοσπονδιών (χωρίς να λαμβάνουν βαθμολογία). 

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: Για τις κατηγορίες Βετεράνων, ανδρών - γυναικών 
έως τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59.  
- Στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (FENCING WORLDWIDE) σύμφωνα 
με την προκήρυξη της ΕΟΞ για την Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο.  
- Όσοι δεν διαθέτουν το παραπάνω πρόγραμμα οι δηλώσεις να σταλθούν στο 
email της ΕΟΞ escrime@fencing.org.gr με κοινοποίηση στον ΞΙΦΟΜΑΧΟ 
fc.xifomaxos@gmail.com 

 
3. Τρόπος Διεξαγωγής: Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΞ για την       

Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο. 
 

4. Πρόγραμμα: 
 

Αφίξεις - δηλώσεις αθλητών, μια ώρα νωρίτερα. 
 
 

   Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 

- 17:00  Ατομικοί αγώνες ξίφους μονομαχίας   Βετεράνων ανδρών - 

γυναικών 

   Σαββάτο 18 Μαρτίου 2023 

- 09:00 Ατομικοί αγώνες ανδρών. 
 

     Κυριακή 19 Μαρτίου 2022 

- 09:00 Ατομικοί αγώνες  γυναικών. 
 

 
 

5. Υλικά: Στολές, επιστήθια 800 Ν, μάσκες 1600 Ν. 
 

6. Τέλος Συμμετοχής:        20 ευρω ανα αθλητή /τρια 

 Το τέλος συμμετοχής θα καταβληθεί στη 
γραμματεία των αγώνων κατά την δήλωση 
συμμετοχής ανά σύλλογο. 

 
7. Διαιτησία: Ορίζονται εκπρόσωπος και διαιτητές από την 

Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΟΞ. Επειδή οι αγώνες 
είναι ΟΡΕΝ δύνανται να χρησιμοποιηθούν και 
διαιτητές ξένων ομοσπονδιών. 
 

8. Ευθύνη: Σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας υλικών, 
οι                   διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη. 
 

9. Έπαθλα: Στην 1η θέση απονέμεται Κύπελλο – Μετάλλιο – 
Δίπλωμα, στις 2η – 3ες θέσεις Μετάλλιο – Δίπλωμα 



10. Ξενοδοχεία: 
http://www.booking.com/city/gr/thessaloniki.el.html?aid=311943;label=thessal 
onikipaBS6K2We_WK6gRNT*S_6wS5533288566:pl:ta:p1:p2260.000:ac:ap1t 
1:neg;ws=&gclid=CMig8_qT6b0CFefMtAod8mUArg 

 

11. Κυλικείο: Διατίθεται κοντά στο ΔΑΚ 

12. Λοιπές Πληροφορίες: 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
http://www.hcaa.gr/content/index.asp?tid=121 

 

ΟΑΣΘ 
http://oasth.gr/#el/o.a.s.th.-mobile/ . Οι γραμμές 5 και 6 διέρχονται κοντά από 
το γήπεδο. Στάση ΓΥΜΝΑΣΙΟ για το 5 και Ιερά Μητρόπολη για το 6. 

 
ΚΤΕΛ 
http://www.ktelmacedonia.gr/ 

 

 
13. Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Ιωάννης Πασχαλίδης (τηλ.: 693 778 8849) 

 
14. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
        

Οι Αγώνες υπόκεινται στις ισχύουσες οδηγίες και στα εγκεκριμένα 
υγειονομικά πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  

 

 
 
 
 
 

 
ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ 

Οδός Σμύρνης 31 τκ 55132 
2310457311 - 6937788849 

official site https://www.facebook.com/Fencer.FC/ 
email fc,xifomaxos@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 


