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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  
 

 

 

 
Όπωσ όλα τα ακλιματα, θ πάλθ υπόκειται ςε κανονιςμοφσ οι οποίοι 

αποτελοφν τουσ «κανόνεσ του παιχνιδιοφ» και κακορίηουν τθν πρακτικι τθσ, τθσ 
οποίασ αντικείμενο είναι θ πτϊςθ του αντιπάλου ι θ νίκθ ςτα ςθμεία.  

 
Σο ςτιλ τθσ ελλθνορωμαϊκισ  και το ςτιλ τθσ ελευκζρασ  ζχουν τισ ακόλουκεσ 

βαςικζσ διαφορζσ : 
 

τθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ, απαγορεφεται ρθτά το κράτθμα του αντιπάλου κάτω 
από τον γοφό, θ τρικλοποδιά και θ ενεργι χρθςιμοποίθςθ των ποδιϊν επάνω ςτον 
αντίπαλο κατά τθν εκτζλεςθ κάκε ενζργειασ. 

 
Αντίκετα, ςτθν ελευκζρα πάλθ και ςτθ γυναικεία πάλθ, επιτρζπεται το κράτθμα 

του αντιπάλου από τα πόδια, θ τρικλοποδιά και θ ενεργι χρθςιμοποίθςθ των 
ποδιϊν κατά τθν εκτζλεςθ κάκε ενζργειασ. Θ γυναικεία πάλθ ακολουκεί τον 
κανονιςμό τθσ ελευκζρασ πάλθσ αλλά απαγορεφονται ρθτά οι λαβζσ «διπλά 
κλειδιά» (double Nelson). 

 
Θ  Πάλθ ςτθν Άμμο, το Παγκράτιο, θ Belt Wrestling, το Grappling και τα ςτιλ τθσ 

Παραδοςιακισ Πάλθσ υπόκεινται ςε εξειδικευμζνο κανονιςμό. 
 

                Ο ακόλουκοσ κανονιςμόσ, ο οποίοσ ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να 
τροποποιθκεί, πρζπει να κοινοποιθκεί και να γίνει αποδεκτόσ από όλουσ τουσ 
παλαιςτζσ, τουσ προπονθτζσ, τουσ διαιτθτζσ και τουσ παράγοντεσ  και ηθτείται από 
όλουσ όςοι εξαςκοφν το άκλθμα να ςυμβάλλουν για μια πάλθ ςυνολικι και 
παγκόςμια ςτα πλαίςια τθσ ευπρζπειασ και του ευ αγωνίηεςκαι  με ςκοπό τθν τζρψθ 
των κεατϊν. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
 

 
Άρκρο 1 -  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Πάλθσ κακορίςτθκε για τθν υλοποίθςθ των διατάξεων του 
Καταςτατικοφ τθσ United World Wrestling,  του Οικονομικοφ Κανονιςμοφ, του 
Πεικαρχικοφ Κανονιςμοφ, του Κανονιςμοφ Διοργάνωςθσ Διεκνϊν Αγϊνων και όλων 
των Ειδικϊν Κανονιςμϊν. Ειδικότερα ο διεκνισ κανονιςμόσ πάλθσ ζχει ωσ 
αντικείμενο : 
 

- να ορίηει και να διαςαφθνίηει τισ πρακτικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ βάςει 
των οποίων  πρζπει να διεξάγονται οι αγϊνεσ 

- να ορίηει το ςφςτθμα αγϊνων, τθ μορφι τθσ νίκθσ, τθσ ιττασ, τθσ κατάταξθσ, 
τθσ ποινισ, του αποκλειςμοφ των αντιπάλων κλπ 

- να ορίηει τισ αξίεσ οι οποίεσ απονζμονται ςτισ ενζργειεσ και ςτισ λαβζσ 
- να απαρικμεί  ό,τι επιτρζπεται και ό,τι απαγορεφεται 
- να κακορίηει  τισ τεχνικζσ υποχρεϊςεισ  του ςϊματοσ διαιτθςίασ 
 

Με τθν πικανότθτα τροποποίθςθσ μετά από πρακτικι παρατιρθςθ τθσ εφαρμογισ 
του και βάςει ζρευνασ τθσ αποτελεςματικότθτασ του, ο Διεκνισ Κανονιςμόσ ο 
οποίοσ αναφζρεται ακολοφκωσ αποτελεί το πλαίςιο ςφμφωνα  με το οποίο 
διεξάγεται το άκλθμα τθσ πάλθσ ςε όλα τα ςτιλ του.  
 

 
Άρκρο 2 -  ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 

ε περίπτωςθ διαφωνίασ ςτθν ερμθνεία των διατάξεων ενόσ άρκρου του 
παρόντοσ κανονιςμοφ, το Εκτελεςτικό Γραφείο τθσ UWW είναι το μόνο αρμόδιο 
όργανο για τον οριςμό τθσ ακριβοφσ ερμθνείασ θ οποία γίνεται μόνον βάςει του 
γαλλικοφ κειμζνου.  

 

Άρκρο 3  -  ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Ο παρϊν κανονιςμόσ εφαρμόηεται υποχρεωτικά ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, 
ςτα Πρωτακλιματα και ςε όλεσ τισ διεκνείσ ςυναντιςεισ οι οποίεσ διοργανϊνονται 
υπό τον ζλεγχο τθσ United World Wrestling. 
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τα διεκνι τουρνουά, μπορεί να εφαρμοςτεί ζνα διαφορετικό ςφςτθμα 

αγϊνων, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ UWW και όλων των 
ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1  -  ΤΛΙΚΗ  ΤΠΟΔΟΜΗ 

 
 

Άρκρο  4  -  ΣΟ ΣΑΠΙ 
 
Ζνα καινοφργιο ταπί, εγκεκριμζνου τφπου από τθ UWW, διαμζτρου 9 μζτρων το 
οποίο κα περιβάλλεται  από  περικϊριο  προςταςίασ  ιδίου  πάχουσ  και  1,50 
μζτρου  πλάτουσ, είναι υποχρεωτικό ςε όλεσ τισ ακόλουκεσ διοργανϊςεισ : 
Oλυμπιακοφσ Αγϊνεσ, Πρωτακλιματα και Κφπελλα.  ε όλουσ τουσ άλλουσ διεκνείσ 
αγϊνεσ, τα ταπί πρζπει να είναι εγκεκριμζνα αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι 
καινοφργια.  

 
τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ και ςτα Παγκόςμια Πρωτακλιματα, τα ταπί 
προκζρμανςθσ και προπόνθςθσ πρζπει επίςθσ να είναι καινοφργια και εγκεκριμζνα 
από τθν UWW, τθσ ιδίασ δε ποιότθτασ με αυτά των αγϊνων. 

 
το εςωτερικό του κφκλου των 9 μζτρων, γφρω από τθν περιφζρειά του, είναι 
χαραγμζνοσ ζνασ κφκλοσ πορτοκαλί χρϊματοσ πλάτουσ 1 μζτρου, ο οποίοσ αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ επιφάνειασ του χϊρου αγϊνα. 

 
Για να κακοριςτοφν τα διάφορα τμιματα του ταπί κα χρθςιμοποιείται θ ακόλουκθ 
ορολογία:  
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Ο κεντρικόσ κφκλοσ αποτελεί το κζντρο του ταπί (διαμζτρου 1 μζτρου). Tο εςωτερικό 
τμιμα του ταπί το οποίο βρίςκεται μζςα από τον πορτοκαλί κφκλο, αποτελεί τον 
κεντρικό χϊρο πάλθσ (διαμζτρου 7 μζτρων). Ο πορτοκαλί κφκλοσ ζχει πλάτοσ 1 
μζτρο. Θ πζριξ επιφάνεια αποτελεί  το περικϊριο προςταςίασ (πλάτουσ 1,50 μζτρου) 
 
τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, ςε όλα τα Παγκόςμια Πρωτακλιματα και τα 
Θπειρωτικά Πρωτακλιματα,  το  ταπί  πρζπει  να είναι τοποκετθμζνο  ςε  
υπερυψωμζνθ  πλατφόρμα  τθσ οποίασ το φψοσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1,10 
μζτρο και να μθν είναι μικρότερθ των 0,80 εκατοςτϊν. Σο περικϊριο προςταςίασ 
μεταξφ του ταπί και του τζλουσ τθσ πλατφόρμασ πρζπει να είναι 2 μζτρα από κάκε 
πλευρά. Εάν χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα από ζνα ταπί, απόςταςθ 2 μζτρων 
πρζπει να χωρίηει το κάκε ταπί. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ επιφάνεια προςταςίασ 
πρζπει να είναι άλλου χρϊματοσ από αυτό του ταπί. Σο δάπεδο κοντά ςτο ταπί 
πρζπει να καλφπτεται με μαλακό κάλυμμα  το οποίο κα ζχει τοποκετθκεί πολφ 
προςεκτικά. Για λόγουσ αςφαλείασ, οι οκόνεσ αποτελεςμάτων πρζπει να είναι 
τοποκετθμζνεσ ςε ξεχωριςτζσ πλατφόρμεσ, κοντά ςτο (ςτα) ταπί.  

 
Πριν από κάκε αγωνιςτικι περίοδο, προσ αποφυγιν μολφνςεων, το ταπί πρζπει να 
κακαρίηεται και να απολυμαίνεται. ε περίπτωςθ χριςθσ ταπί τα οποία ζχουν 
επιφάνεια λεία, ομοιόμορφθ και χωρίσ ηάρεσ (κάλυμμα ενςωματωμζνο), πρζπει να 
εφαρμόηονται επίςθσ τα ίδια μζτρα υγιεινισ. 

 
το μζςον του ταπί πρζπει να υπάρχει χαραγμζνοσ ζνασ κφκλοσ εςωτερικισ 
διαμζτρου ενόσ μζτρου, ο οποίοσ κα περιβάλλεται από κφκλο πλάτουσ 10 
εκατοςτϊν.  
 
Ο προπονθτισ κάκε ακλθτι πρζπει να βρίςκεται ςτθν ίδια πλευρά του ταπί. Ο 
κόκκινοσ παλαιςτισ καταλαμβάνει τθν αριςτερι πλευρά και ο μπλε παλαιςτισ τθν 
δεξιά πλευρά. 

 
Σο ταπί πρζπει να είναι τοποκετθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε πζριξ αυτοφ να υπάρχει 
αρκετόσ ελεφκεροσ χϊροσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλι  διεξαγωγι των αγϊνων. 
 
Όλεσ οι λεπτομζρειεσ οι οποίεσ αφοροφν ςτο λογότυπο τθσ UWW και ςτο λογότυπο 
του καταςκευαςτι των ταπί πρζπει να αποςταλοφν ςτθν ζδρα τθσ UWW και πρζπει 
να τθροφνται οι προδιαγραφζσ οι οποίεσ ζχουν αποςταλεί ςτουσ καταςκευαςτζσ των 
ταπί. 
 
 

 

Άρκρο 5  -  Η ΕΝΔΤΜΑΙΑ 
 
Οι ακλθτζσ όλων των κατθγοριϊν θλικίασ  για να παλζψουν ςε μία διοργάνωςθ τθσ 
United World Wrestling, πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ του οδθγοφ ενδυμαςίασ 
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τθσ UWW. Αυτόσ ο οδθγόσ δθμιουργικθκε ϊςτε να επιτρζπονται καινοτόμα ςχζδια 
μαγιό ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ πάλθσ.  
 
Τποχρζωςθ τιρθςθσ διατάξεων  
 
Κατά τθ διάρκεια όλων των αγϊνων τθσ UWW οι Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ είναι 
υπεφκυνεσ - και για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ είναι υπεφκυνεσ οι Εκνικζσ 
Ολυμπιακζσ Επιτροπζσ - ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι ο εξοπλιςμόσ που φζρουν και 
χρθςιμοποιοφν τα μζλθ τθσ αποςτολισ τουσ κα πλθροφν αυτοφσ τουσ κανονιςμοφσ.  
 
Γενικζσ εκτιμιςεισ  
 
Σο παλαιςτικό μαγιό είναι θ κακοριςμζνθ ενδυμαςία θ οποία χρθςιμοποιείται ςε 
όλα τα Ολυμπιακά ςτιλ.  
 
Σο μαγιό του παλαιςτι πρζπει να αποτελείται από μαλακό φφαςμα χωρίσ τραχείεσ 
άκρεσ το οποίο δεν κα δθμιουργεί κανζνα κίνδυνο ερεκιςμοφ οφτε ςτον χριςτθ οφτε 
ςτον αντίπαλό του. 
 
Σο μαγιό πρζπει να επιτρζπει ςτον παλαιςτι να εκτελεί όλεσ τισ δυνατζσ ενζργειεσ 
και τεχνικζσ.  
 
ασ παραπζμπουμε ςτον οδθγό τθσ UWW για τισ ενδυμαςίεσ με όλεσ τισ 
εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο μαγιό του παλαιςτι όπωσ τα 
χρϊματα, τθν κζςθ των χορθγϊν, τα προςτατευτικά αυτιϊν και τα παποφτςια. 
 
Παραβάςεισ  
 
Ο διαιτθτισ, κατά τθ ηφγιςθ, οφείλει να ελζγξει ότι κάκε παλαιςτισ πλθροί τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. Κατά τθν ηφγιςθ, οι παλαιςτζσ πρζπει να 
ενθμερωκοφν ότι θ ενδυμαςία τουσ δεν είναι θ ενδεδειγμζνθ. Εάν θ ενδυμαςία του 
παλαιςτι δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ, θ εκνικι του ομοςπονδία ςτο τζλοσ των 
αγϊνων κα τιμωρείται. Εάν ζνασ ακλθτισ παρουςιαςτεί ςτο ταπί με λανκαςμζνου 
χρϊματοσ ενδυμαςία, το ςϊμα διαιτθςίασ κα του παραχωριςει μζγιςτθ προκεςμία 
ενόσ λεπτοφ ϊςτε να ςυμμορφωκεί. Μετά από αυτό το χρονικό περικϊριο, ο 
παλαιςτισ ο οποίοσ ζςφαλε κα χάςει το ματσ λόγω εγκατάλειψθσ. 
  

Ειδικότερα απαγορεφεται:     
                                                                                                                      
- να φζρουν το ζμβλθμα ι τθν ςφντμθςθ άλλθσ χϊρασ 
- να αλείφουν το ςϊμα με λιπαρι ι κολλϊδθ ουςία. 
- να παρουςιάηονται ιδρωμζνοι τόςο κατά τθν ζναρξθ του ματσ όςο και κατά τθν 

ζναρξθ κάκε περιόδου. 
- να φζρουν επιδζςμουσ ςτα δάκτυλα, ςτουσ καρποφσ, ςτουσ βραχίονεσ ι ςτουσ 

αςτραγάλουσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ τραυματιςμοφ και μετά από ιατρικι 
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γνωμάτευςθ. Αυτοί οι επίδεςμοι κα πρζπει να είναι καλυμμζνοι με ελαςτικι 
ταινία. 

- να φζρουν οποιοδιποτε αντικείμενο το οποίο μπορεί να τραυματίςει τον 
αντίπαλο, όπωσ δακτυλίδι, βραχιόλι, ςκουλαρίκια, piercing κ.λ.π. 

- οι γυναίκεσ να φοροφν ςτθκόδεςμο με μεταλλικι ενίςχυςθ 
 

 

 

Άρκρο 6 -  ΠΑΛΑΙΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  
 
Κάκε ακλθτισ ι ακλιτρια κατθγορίασ cadet, junior και senior ο οποίοσ ςυμμετζχει 
ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, Παγκόςμια Πρωτακλιματα, Κφπελλα Κόςμου, Θπειρωτικά 
Πρωτακλιματα, Θπειρωτικά Κφπελλα, Περιφερειακοφσ Αγϊνεσ, Παγκόςμιεσ και 
Θπειρωτικζσ Ligues και διεκνι τουρνουά τα οποία περιλαμβάνονται ςτο καλαντάρι 
τθσ UWW, πρζπει να ζχει ςτθν κατοχι του τθν διεκνι παλαιςτικι ταυτότθτα, όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτον ειδικό κανονιςμό.  
 

Οι βετεράνοι παλαιςτζσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε Παγκόςμια Πρωτακλιματα και ςε 
άλλεσ διεκνείσ διοργανϊςεισ πρζπει επίςθσ να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ τθν διεκνι 
παλαιςτικι ταυτότθτα. 

 
Αυτι θ παλαιςτικι ταυτότθτα, χρθςιμεφει επίςθσ ωσ αςφαλιςτικι κάλυψθ ςε 
περίπτωςθ ατυχιματοσ το οποίο πικανόν να προκλθκεί κατά τθν διάρκεια μιασ 
διεκνοφσ διοργάνωςθσ ςτθν οποία  ςυμμετζχει ο ακλθτισ ι θ ακλιτρια αναφορικά 
με τθν κάλυψθ ιατρικϊν και νοςοκομειακϊν εξόδων.  
 
Θ παλαιςτικι ταυτότθτα ιςχφει μόνον για το τρζχον ζτοσ και πρζπει να ανανεϊνεται 
κατ’ ζτοσ.  
 
Σο αίτθμα για παλαιςτικι ταυτότθτα πρζπει να υποβάλλεται το αργότερο 2 μινεσ 
πριν τθν θμερομθνία τθσ διοργάνωςθσ ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ο παλαιςτισ. Ο 
χρόνοσ αυτόσ απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επικφρωςθ τθσ 
παλαιςτικισ ταυτότθτασ. 
 

 
 

Άρκρο 7  -  ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΗΛΙΚΙΑ, ΒΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ  
 
Κατηγορίεσ ηλικίασ 
 
Οι κατθγορίεσ θλικίασ είναι οι ακόλουκεσ :  
 
ΠΑΜΠΑΙΔΕ 14 -15  ετϊν  (από 13 ετϊν με ιατρικό πιςτοποιθτικό και άδεια γονζων) 

ΠΑΙΔΕ  16 -17  ετϊν  (από 15 ετϊν με ιατρικό πιςτοποιθτικό και άδεια γονζων) 
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ΕΦΘΒΟΙ   18 -20  ετϊν  (από 17 ετϊν με ιατρικό πιςτοποιθτικό και άδεια γονζων) 

U23 19 – 23 ετϊν (από 18 ετϊν με ιατρικό πιςτοποιθτικό και άδεια γονζων) 

ΑΝΔΡΕ 20  ετϊν &  άνω 

ΒΕΣΕΡΑΝΟΙ άνω των 35 ετϊν 

 
Οι παλαιςτζσ κατθγορίασ junior μποροφν να παλεφουν ςτθν κατθγορία ανδρϊν. Ο 
παλαιςτισ όμωσ ο οποίοσ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ είναι 18 ετϊν πρζπει 
υποχρεωτικά να παρουςιάςει ιατρικό πιςτοποιθτικό και άδεια γονζων. Οι παλαιςτζσ 
οι οποίοι κατά τθν διάρκεια του ζτουσ είναι 17 ετϊν δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςε αγϊνεσ ανδρϊν. 

 
ε όλα τα πρωτακλιματα, θ θλικία των παλαιςτϊν κα ελζγχεται κατά τθ 
διαπίςτευςθ.  
 
τα πρωτακλιματα ανδρϊν μζχρι 23 ετϊν, κα εφαρμόηονται οι κανονιςμοί και οι 
κατθγορίεσ βάρουσ senior. 

 

Για κάκε ςυμμετζχοντα, κα πρζπει να εκδοκεί βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από τον 
Πρόεδρο τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ, θ οποία  κα επιβεβαιϊνει τθν θλικία του 
παλαιςτι. Θ βεβαίωςθ κα πρζπει να γίνεται βάςει του υποδείγματοσ τθσ UWW και 
ςε επιςτολόχαρτο τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ. 

 

Κάκε παλαιςτισ μπορεί να ςυμμετζχει ςε αγϊνεσ μόνον με τθν εκνικότθτα θ οποία 
αναφζρεται  ςτθν παλαιςτικι του ταυτότθτα. Εάν, οποιαδιποτε ςτιγμι, διαπιςτωκεί 
από τθ UWW ότι θ βεβαίωςθ είναι λανκαςμζνθ και υπιρξε ςκοπόσ εξαπάτθςθσ, κα 
επιβάλλονται άμεςα οι προβλεπόμενεσ πεικαρχικζσ κυρϊςεισ προσ τθν Ομοςπονδία, 
τον παλαιςτι και τον υπογράφοντα τθ ψευδι βεβαίωςθ. 
 

Οι παλαιςτζσ  οι οποίοι επικυμοφν να αλλάξουν ικαγζνεια κα πρζπει να 
ακολουκιςουν τθν διαδικαςία θ οποία αναφζρεται ςτο Διεκνι Κανονιςμό Αλλαγισ 
Ικαγζνειασ. Οι παλαιςτζσ μποροφν να αλλάξουν ικαγζνεια μόνον μία φορά. Εφόςον 
πραγματοποιθκεί μία φορά θ αλλαγι ικαγζνειασ, δεν κα μποροφν πλζον να 
παλεφουν, ςε επίςθμθ διοργάνωςθ τθσ UWW, για τθν παλαιά χϊρα τουσ οφτε και 
για κάποια άλλθ χϊρα. 

 
Κάκε παλαιςτισ κάτοχοσ παλαιςτικισ ταυτότθτασ ο οποίοσ ςυμμετζχει ςε αγϊνεσ, 
αυτόματα, παραχωρεί το δικαίωμα ςτθ UWW να διανείμει τθ φωτογραφία του ι 
φιλμ ςτο οποίο απεικονίηεται ο ίδιοσ με ςκοπό τθν προβολι των ςυγκεκριμζνων 
αγϊνων ι μελλοντικϊν αγϊνων. Εάν ζνασ παλαιςτισ αρνθκεί αυτι τθ διάταξθ, κα 
πρζπει να το δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ  ςυμμετοχισ του, και 
ενδζχεται ςε αυτι τθν περίπτωςθ, να μθν επιτραπεί θ ςυμμετοχι του  ςτουσ αγϊνεσ. 

 
 
Κατηγορίεσ βάρουσ 
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Οι κατθγορίεσ βάρουσ τθσ Ελευκζρασ Πάλθσ  και τθσ Ελλθνορωμαϊκισ Πάλθσ είναι 
οι ακόλουκεσ :  
 
ΑΝΔΡΕ, U23 KAI  EΦΘΒΟΙ 
 
    Ελευκζρα                Ελλθνορωμαϊκι 

 
ΟΛΤΜΠΙΑΚΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ * 

 
   Ελευκζρα                Ελλθνορωμαϊκι  

1. 57 kg     1.  55  kg     1.  57 kg      1.  60 kg 
2. 61 kg     2.  60 kg     2.  65 kg      2.  67 kg 
3. 65  kg     3.  63 kg     3.  74 kg      3.  77 kg 
4. 70  kg     4.  67 kg     4.  86 kg      4.  87 kg 
5. 74  kg     5.  72 kg     5.  97 kg      5.  97 kg 
6. 79  kg     6.  77 kg     6.  125 kg      6.  130 kg 
7. 86  kg      7.  82 kg * ςυμπεριλαμβανομζνων των προκριματικϊν 

τουρνουά για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ  
 

8. 92 kg     8.  87 kg 
9. 97 kg     9.  97 kg 
10. 125 kg    10. 130 kg   

 
 

ΠΑΜΠΑΙΔΕ  ΠΑΙΔΕ 
 

 

1.    34 - 38  kg  1.   41 - 45  kg  
2.    41    kg  2.   48   kg  
3.    44    kg  3.   51   kg  
4.    48    kg  4.   55   kg  
5.    52    kg  5.   60   kg  
6.    57    kg  6.   65   kg  
7.    62    kg  7.   71   kg  
8.    68    kg  8.   80   kg  
9.    75    kg  9.   92   kg  
10.  85    kg  10. 110 kg  

 
Οι κατθγορίεσ βάρουσ τθσ Γυναικείασ Πάλθσ είναι οι ακόλουκεσ :  
 
 
ΓΤΝΑΙΚΕ, U23 KAI NEANIΔΕ Ολυμπιακζσ Κατθγορίεσ * 

1. 50 kg 1. 50 kg 
2. 53 kg 2. 53 kg 
3. 55 kg 3. 57 kg 
4. 57 kg 4. 62 kg 
5. 59 kg 5. 68 kg 
6. 62 kg 6. 76 kg 
7. 65 kg  
8. 68 kg * ςυμπεριλαμβανομζνων των 

προκριματικϊν τουρνουά για τουσ 
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ  

9. 72 kg 
10. 76 kg 
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ΠΑΝΚΟΡΑΙΔΕ  ΚΟΡΑΙΔΕ 

 
 

1.    29 - 33  kg  1.   36 - 40  kg  
2.    36   kg  2.   43   kg  
3.    39    kg  3.   46   kg  
4.    42    kg  4.   49   kg  
5.    46    kg  5.   53   kg  
6.    50    kg  6.   57   kg  
7.    54    kg  7.   61   kg  
8.    58    kg  8.   65   kg  
9.    62    kg  9.   69   kg  
10.  66    kg  10. 73   kg  
 
 
 
Κάκε παλαιςτισ ςυμμετζχει εκουςίωσ και με δικι του ευκφνθ και δεν μπορεί να 
εγγραφεί ςε μία διοργάνωςθ παρά μόνον ςε μία κατθγορία βάρουσ, ςε αυτι που 
ανταποκρίνεται ςτο ςωματικό του βάροσ κατά τθν ϊρα τθσ επίςθμθσ ηφγιςθσ. τισ 
κατθγορίεσ θλικίασ seniors, οι παλαιςτζσ μποροφν να επιλζξουν τθν αμζςωσ 
ανϊτερθ κατθγορία από αυτι θ οποία αντιςτοιχεί ςτο βάροσ του ςϊματόσ τουσ, με 
εξαίρεςθ τα βαρζα κιλά, όπου ο ακλθτισ πρζπει υποχρεωτικά να ηυγίηει 
περιςςότερο από 97 κιλά ςτθν Ελευκζρα και ςτθν Ελλθνορωμαϊκι Πάλθ και 
περιςςότερο από 72 κιλά ςτθν Γυναικεία Πάλθ. 

 
 
Κατηγορίεσ αγώνων 

 
Οι διεκνείσ αγϊνεσ των διαφόρων κατθγοριϊν θλικίασ είναι οι ακόλουκοι :  
 

 
Παμπαίδων 14-15 ετών 
 

Διεκνείσ αγϊνεσ (διμερείσ και περιφερειακοί) 

Παίδων 16-17 ετών 
 

Διεκνείσ αγϊνεσ 
Θπειρωτικό Πρωτάκλθμα 
Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα 
 

 
(ετιςιο) 
(ετιςιο) 
 

Εφιβων 18-20 ετών 
 

Διεκνείσ αγϊνεσ 
Θπειρωτικό Πρωτάκλθμα  
Παγκόςμιο  Πρωτάκλθμα 

 
(ετιςιο)  
(ετιςιο) 

Ανδρών μζχρι 23 ετών 
(19-23 ετών) 

Θπειρωτικό Πρωτάκλθμα 
Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα 

(ετιςιο) 
(ετιςιο) 
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Ανδρών 20 ετών  
και άνω 
 

Διεκνείσ αγϊνεσ 
Θπειρωτικό Πρωτάκλθμα  
Θπειρωτικό Κφπελλο Χωρϊν 
Παγκόςμιο  Πρωτάκλθμα    
Κφπελλο Κόςμου  
Matches Defis 
Super Stars  Matches 
Ολυμπιακοί αγϊνεσ  

 
(ετιςιο) 
(ετιςιο) 
(ετιςιο) 
(ετιςιο) 
(κατόπιν αιτιματοσ) 
(κατόπιν αιτιματοσ) 
(κάκε 4 χρόνια) 

Βετεράνων  35 ετών  
και άνω  

Αγϊνεσ βάςει προγράμματοσ 
Ειδικζσ κατθγορίεσ 
και Κανονιςμοί  

(ετιςιοι) 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  -  ΑΓΩΝΕ  ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Άρκρο 8  -  ΤΣΗΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 
 
Οι αγϊνεσ διεξάγονται βάςει του ςυςτιματοσ άμεςου αποκλειςμοφ με τον ιδανικό 
αρικμό παλαιςτϊν, δθλαδι : 4, 8, 16, 32, 64 κλπ. Εάν ςε μία κατθγορία δεν υπάρχει 
ο ιδανικόσ αρικμόσ παλαιςτϊν, πρζπει να διεξαχκοφν προκριματικά ματσ. 

 
Σο ηευγάρωμα γίνεται κατ’ αφξουςα ςειρά των αρικμϊν οι οποίοι κλθρϊκθκαν. Όλοι 
οι παλαιςτζσ οι οποίοι θττικθκαν από τουσ δφο φιναλίςτ είναι repêchés. Τπάρχουν 
δφο διαφορετικά γκρουπ repêchage : ζνα το οποίο αποτελείται από τουσ θττθμζνουσ 
από τον πρϊτο φιναλίςτ και ζνα το οποίο αποτελείται από τουσ θττθμζνουσ από τον 
δεφτερο φιναλίςτ. Σα ματσ του repêchage αρχίηουν με τουσ παλαιςτζσ οι οποίοι 
θττικθκαν ςτον πρϊτο γφρο (ςυμπεριλαμβανομζνων και των ματσ του 
προκριματικοφ γφρου) με τον ζνα από τουσ δφο φιναλίςτ μζχρι τουσ θττθμζνουσ των 
θμιτελικϊν, κατά ςειρά. Οι νικθτζσ των δφο τελευταίων ματσ repêchage κα λάβουν ο 
κακζνασ χάλκινο μετάλλιο. 
 
Κάκε κατθγορία βάρουσ διεξάγεται ςε δφο θμζρεσ. Θ κλιρωςθ για κάκε κατθγορία 
λαμβάνει χϊρα τθν προθγουμζνθ τθσ ζναρξθσ τθσ εν λόγω κατθγορίασ.  
 
Θ ιατρικι εξζταςθ και θ πρϊτθ ηφγιςθ κα διεξάγεται το πρωί τθσ εν λόγω  
κατθγορίασ. Οι ακλθτζσ των τελικϊν και των repechages κα ηυγίηονται εκ νζου το 
δεφτερο πρωί τθσ εν λόγω κατθγορίασ. ε αυτι τθν δεφτερθ ηφγιςθ κα επιτρζπεται 
ανοχι βάρουσ 2 κιλϊν.  
 
τουσ αγϊνεσ όπου ζχουν εγγραφεί λιγότεροι των 16 ακλθτϊν, θ κατθγορία βάρουσ 
μπορεί να διοργανωκεί ςε μία θμζρα. ε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ιατρικι εξζταςθ και 
θ ηφγιςθ παραμζνουν προγραμματιςμζνεσ το πρωί των αγϊνων και θ κλιρωςθ 
μπορεί να διεξαχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ηφγιςθσ.   
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Οι αγϊνεσ μίασ διοργάνωςθσ διεξάγονται ωσ ακολοφκωσ :  
 
Πρϊτθ θμζρα :  
-    Προκριματικά ματσ (προκριματικοί γφροι) 
-    Προκριματικοί γφροι  
 
Δεφτερθ θμζρα :  
-    Ματσ repêchage  
-    Ματσ τελικϊν  
 
Παράδειγμα αγϊνων  με άμεςο αποκλειςμό 
 
Ωσ παράδειγμα ζχουμε αγϊνεσ μίασ κατθγορίασ βάρουσ με 22 παλαιςτζσ. Οι 22 
παλαιςτζσ τραβοφν ζνα αρικμό ο οποίοσ κα κακορίςει τθ ςειρά τουσ ςτθν 
κατάςταςθ ζναρξθσ. 
 
Για να μπορζςουμε να ζχουμε τον πλθςιζςτερο μικρότερο ιδανικό αρικμό ο οποίοσ 
κα μασ επιτρζπει τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ άμεςου αποκλειςμοφ  (16 
παλαιςτζσ), πρζπει να γίνουν προκριματικά ματσ. το παράδειγμά μασ, ζχουμε 6 
παλαιςτζσ  πλζον του ιδανικοφ αρικμοφ των 16. Σα προκριματικά ματσ λοιπόν 
διεξάγονται από τουσ 6 παλαιςτζσ οι οποίοι τράβθξαν τουσ μεγαλφτερουσ αρικμοφσ 
από το 16, δθλαδι τουσ αρικμοφσ  17, 18, 19, 20, 21 και 22 και από τουσ 6 παλαιςτζσ 
οι οποίοι τράβθξαν τουσ αμζςωσ προθγοφμενουσ αρικμοφσ από το 17, δθλαδι τουσ 
αρικμοφσ 16, 15, 14, 13, 12 και 11. Ακολουκϊντασ τθν βαςικι αρχι του 
ηευγαρϊματοσ, κατ’ αφξουςα ςειρά των αρικμϊν οι οποίοι κλθρϊκθκαν, ζχουμε τα 
παρακάτω ματσ : 
 

 Ο αρικμόσ 11  με τον αρικμό 12, ματσ Νο 1 

 Ο αρικμόσ 13  με τον αρικμό 14, ματσ Νο 2 

 Ο αρικμόσ 15  με τον αρικμό 16, ματσ Νο 3 

 Ο αρικμόσ 17  με τον αρικμό 18, ματσ Νο 4 

 Ο αρικμόσ 19  με τον αρικμό 20, ματσ Νο 5 

 Ο αρικμόσ 21  με τον αρικμό 22, ματσ Νο 6 
 
Οι  νικθτζσ των 6 αυτϊν προκριματικϊν ματσ εντάςςονται ςτουσ προκριματικοφσ 
γφρουσ των αγϊνων με άμεςο αποκλειςμό. 
 
Μετά τα προκριματικά ματσ, ζχουμε τον ιδανικό αρικμό των 16 παλαιςτϊν. Οι 16 
παλαιςτζσ οι οποίοι παλεφουν ςτουσ προκριματικοφσ γφρουσ είναι οι 10 παλαιςτζσ 
οι οποίοι τράβθξαν τουσ αρικμοφσ από το 1 μζχρι το 10 και οι 6 παλαιςτζσ οι οποίοι 
κζρδιςαν  τα προκριματικά ματσ, δθλαδι οι αρικμοί 12, 13, 15, 17, 19 και 22 (ϊςτε 
να ζχουμε 16). Ακολουκϊντασ πάντα τθν αρχι του ηευγαρϊματοσ κατ’ αφξουςα 
ςειρά των αρικμϊν οι οποίοι κλθρϊκθκαν, ο 1οσ προκριματικόσ γφροσ διεξάγεται ωσ 
ακολοφκωσ : 
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 Ο αρικμόσ 1  με τον αρικμό 2, ματσ Νο 1 

 Ο αρικμόσ 3  με τον αρικμό 4, ματσ Νο 2 

 Ο αρικμόσ 5  με τον αρικμό 6, ματσ Νο 3 

 Ο αρικμόσ 7  με τον αρικμό 8, ματσ Νο 4 

 Ο αρικμόσ 9  με τον αρικμό 10, ματσ Νο 5 

 Ο αρικμόσ 12  με τον αρικμό 13, ματσ Νο 6            

 Ο αρικμόσ 15  με τον αρικμό 17, ματσ Νο 7           

 Ο αρικμόσ 19  με τον αρικμό 22, ματσ Νο 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, όλοι οι ακλθτζσ/ακλιτριεσ οι οποίοι θττικθκαν από 
τουσ δφο φιναλίςτ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο repêchage. Οι παλαιςτζσ οι 
οποίοι θττικθκαν από τον φιναλίςτ  Νο 5 είναι οι ακόλουκοι : 
 

 Ο αρικμόσ  6  (θττικθκε ςτον 1ο γφρο) 

 Ο αρικμόσ  7  (θττικθκε ςτον 2ο γφρο) 

 Ο αρικμόσ  3  (θττικθκε ςτον 3ο γφρο) 
 
Οι παλαιςτζσ οι οποίοι θττικθκαν από τον φιναλίςτ  Νο 15 είναι οι ακόλουκοι :  
 

 Ο αρικμόσ  16  (θττικθκε ςτα προκριματικά) 

 Ο αρικμόσ  17  (θττικθκε ςτον 1ο γφρο) 

 Ο αρικμόσ  19  (θττικθκε ςτον 2ο γφρο) 

 Ο αρικμόσ  12  (θττικθκε ςτον 3ο γφρο) 
 
 
ΔΕΤΣΕΡΘ ΘΜΕΡΑ  
 
Σο repêchage ξεκινά με τουσ παλαιςτζσ οι οποίοι θττικθκαν από τουσ φιναλίςτ 
ςτουσ πρϊτουσ γφρουσ των αγϊνων.  * 
 
1ο ματσ :   ο αρικμόσ 6 (θττθμζνοσ του 1ου γφρου) με τον αρικμό 7  
                (θττθμζνοσ του 2ου γφρου) 
2ο ματσ :  ο αρικμόσ 6 (νικθτισ του 1ου ματσ) με τον αρικμό 3  
                (θττθμζνοσ του 3ου γφρου) 
 
Ο παλαιςτισ 6 είναι ο νικθτισ του γκρουπ repêchage των παλαιςτϊν οι οποίοι 
θττικθκαν από τον φιναλίςτ  Νο 5. 
 
Ακολουκοφμε τθν ίδια διαδικαςία και για τουσ παλαιςτζσ οι οποίοι θττικθκαν από 
τον φιναλίςτ  Νο 15. 
 

1ο ματσ :   ο αρικμόσ 16 (θττθμζνοσ ςτα προκριματικά)  
                με τον αρικμό 17 (θττθμζνοσ του 1ου γφρου) 
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2ο ματσ :  ο αρικμόσ 16 (νικθτισ του 1ου ματσ) 
               με τον αρικμό 19 (θττθμζνοσ του 2ου γφρου) 
3ο ματσ :  ο αρικμόσ 16 (νικθτισ του 2ου ματσ)  
               με τον αρικμό 12 (θττθμζνοσ του 3ου γφρου) 

 
Ο παλαιςτισ Νο 16 είναι ο νικθτισ του γκρουπ repêchage των παλαιςτϊν οι οποίοι 
θττικθκαν από τον φιναλίςτ Νο 15.  
 
* Οι γφροι repechage αρχίηουν ςφμφωνα με τον αρικμό των ακλθτϊν από το πρϊτο και το 
τελευταίο ηευγάρι. το ανωτζρω παράδειγμα, το τελευταίο γκρουπ του repechage 
περιλαμβάνει 4 παλαιςτζσ και το πρϊτο γκρουπ  του repechage περιλαμβάνει 3 παλαιςτζσ. 
υνεπϊσ το πρϊτο ματσ repechage κα είναι αυτό του τελευταίου γκρουπ. Εάν τα δφο 
γκρουπ (πρϊτο και τελευταίο) ζχουν τον ίδιο αρικμό παλαιςτϊν ςτο repechage, ο πρϊτοσ 
αγϊνασ κα είναι αυτόσ του πρϊτου γκρουπ.  

 
Οι δφο φιναλίςτ των προκριματικϊν γφρων, δθλαδι ο αρικμόσ  5  και ο αρικμόσ  15, 
ςυμμετζχουν ςτα ματσ για 1θ και 2θ κζςθ. Οι δφο νικθτζσ των δφο τελευταίων ματσ 
repêchage (οι Νο 6  και Νο 16) λαμβάνουν ο κακζνασ χάλκινο μετάλλιο. Οι θττθμζνοι 
των δφο τελικϊν για τα χάλκινα μετάλλια κατατάςςονται ςτθν 5θ κζςθ 
ιςοβακμοφντεσ.  

 
Κριτήρια κατάταξησ 

 
Από τθν 7θ κζςθ, οι παλαιςτζσ κάκε κατθγορίασ κα κατατάςςονται βάςει των 
βακμϊν κατάταξισ τουσ. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ των βακμϊν κατάταξθσ, θ 
κατάταξθ κα πραγματοποιείται αναλφοντασ διαδοχικά τα ακόλουκα κριτιρια :  
 
- τισ περιςςότερεσ νίκεσ λόγω πτϊςθσ 
- τισ περιςςότερεσ νίκεσ ματσ λόγω υπεροχισ 
- τουσ περιςςότερουσ τεχνικοφσ βακμοφσ οι οποίοι ςθμειϊκθκαν ςε όλα τα ματσ 

τθσ διοργάνωςθσ 
- τα λιγότερα τεχνικά ςθμεία τα οποία δόκθκαν ςε όλα τα ματσ τθσ διοργάνωςθσ 
 
Εάν οι παλαιςτζσ δεν μποροφν να καταταγοφν βάςει των ανωτζρω κριτθρίων, 
κατατάςςονται ιςόβακμοι.  

 
Οι παλαιςτζσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο repêchage κα κατατάςςονται βάςει των 
βακμϊν κατάταξθσ τουσ οποίουσ ςυγκζντρωςαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προκριματικϊν ματσ και των repêchage.  
 
Διοργάνωςθ με λιγότερουσ από 8 ακλθτζσ (Tournoi nordique) 
 
Εάν ςε μία κατθγορία ζχουν εγγραφεί λιγότεροι από 6 ακλθτζσ, κα δθμιουργθκεί 
ζνα γκρουπ και κάκε παλαιςτισ του γκρουπ κα παλζψει με όλουσ. Με μορφι 
αγϊνων ςε δφο θμζρεσ, ο τελευταίοσ γφροσ κα διεξαχκεί τθν δεφτερθ θμζρα. 
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Κριτιρια κατάταξθσ ςε tournoi nordique 
 
το tournoi nordique ο παλαιςτισ  ο οποίοσ ζχει τισ περιςςότερεσ νίκεσ 
κατατάςςεται πρϊτοσ. 
 
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ του αρικμοφ νικϊν μεταξφ δφο παλαιςτϊν, ο μεταξφ τουσ 
αγϊνασ κα κακορίςει τθν ςειρά κατάταξθσ. 
  
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ του αρικμοφ νικϊν μεταξφ περιςςοτζρων των δφο 
παλαιςτϊν, θ κατάταξθ κα κακορίηεται βάςει των ακόλουκων κριτθρίων :  
 
-   τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ κατάταξθσ μεταξφ των ακλθτϊν που ιςοβακμοφν 
-    τισ περιςςότερεσ νίκεσ λόγω πτϊςθσ μεταξφ των ακλθτϊν που ιςοβακμοφν  
-    τισ περιςςότερεσ νίκεσ ματσ λόγω υπεροχισ μεταξφ των ακλθτϊν που  
      ιςοβακμοφν 
-    τα περιςςότερα τεχνικά ςθμεία τα οποία ςθμειϊκθκαν κακ’ όλθ τθ διοργάνωςθ 
- τα λιγότερα τεχνικά ςθμεία τα οποία δόκθκαν κακ’ όλθ τθ διοργάνωςθ 
- τον μικρότερο αρικμό που τραβιχτθκε κατά τθν κλιρωςθ  
 
Σο αποτζλεςμα τθσ άμεςθσ αναμζτρθςθσ μεταξφ των δφο τελευταίων ακλθτϊν που 
ιςοψθφοφν δεν κα λαμβάνεται πλζον υπόψθ εάν οι δφο παλαιςτζσ ζχουν τον ίδιο 
αρικμό νικϊν.  
 
Εάν μία κατθγορία βάρουσ αποτελείται από 6 ι 7 παλαιςτζσ, οι αγϊνεσ κα αρχίςουν 
με τθν φάςθ των δφο γκρουπ.  
 
 
Διαδικαςία κλιρωςθσ  
 
Ο παλαιςτισ που κα τραβιξει τον μικρότερο αρικμό κα είναι ςτο γκρουπ Α. ο 
παλαιςτισ που κα τραβιξει τον δεφτερο μικρότερο αρικμό κα είναι ςτο γκρουπ Β 
και ςυνεχίηεται με αυτό τον τρόπο.  
 
Παράδειγμα :  
 
Χϊρα   Αρικμόσ κλιρωςθσ  
FRA    20 
SUI    12 
RUS    08  
GUA    45 
AUS    88 
TUN    02  
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Γκρουπ Α               Γκρουπ  Β 
TUN  (02)      RUS (08) 
SUI  (12)      FRA  (20) 
GUA  (45)      AUS  (88) 
 
Όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, κάκε παλαιςτισ κα παλζψει με όλουσ τουσ ακλθτζσ του 
γκρουπ του (το ςφςτθμα τουρνουά nordique κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κριτιριο για τον 
κακοριςμό τθσ κατάταξθσ ςε κάκε γκρουπ). Θ κατάταξθ των δφο γκρουπ κα 
χρθςιμοποιθκεί για τον οριςμό των ηευγαριϊν των θμιτελικϊν.  
 
Σα ματσ των θμιτελικϊν κα αποτελοφνται ωσ ακολοφκωσ :  
 
- ο πρϊτοσ του γκρουπ Α με τον δεφτερο του γκρουπ Β 
- ο δεφτεροσ του γκρουπ Α με τον πρϊτο του γκρουπ Β  
 
Σο ματσ  για το χρυςό μετάλλιο κα διεξαχκεί μεταξφ των δφο νικθτϊν των θμιτελικϊν 
και το ματσ για το χάλκινο μετάλλιο κα διεξαχκεί μεταξφ των δφο θττθμζνων των 
θμιτελικϊν.  
 
ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα απονεμθκεί μόνον ζνα χάλκινο μετάλλιο.  
 

 

Άρκρο 9 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Θ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων είναι 7 θμζρεσ ςε 3 ταπί. 
 
Θ διάρκεια των Παγκοςμίων  Πρωτακλθμάτων Senior είναι 9 θμζρεσ, ςε 4 ταπί και θ 
διάρκεια των Παγκοςμίων Πρωτακλθμάτων Junior 7 θμζρεσ ςε 3 ταπί. Εντοφτοισ 
βάςει των δθλϊςεων ςυμμετοχισ οι οποίεσ ζχουν λθφκεί, ςε όλουσ τουσ τφπουσ 
αγϊνων μπορεί να προςτεκεί ι να αφαιρεκεί ζνα ταπί μετά από  ζγκριςθ τθσ UWW. 

 
Βαςικι αρχι είναι ότι ςε όλουσ τουσ τφπουσ αγϊνων, θ διάρκεια των περιόδων δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ.   
 
Με εξαίρεςθ τουσ αγϊνεσ τθσ UWW οι ποίοι μεταδίδονται μζςω τθλεόραςθσ, όλα τα 
ματσ για τθν 1θ και 2θ κζςθ πρζπει να διεξάγονται ςε ζνα μόνον ταπί. Σα ματσ για 3θ 
– 5θ κζςθ μποροφν να διεξάγονται ςε δφο ταπί.  
 
τουσ αγϊνεσ οι οποίοι μεταδίδονται μζςω τθλεόραςθσ, όλα τα τελικά (χρυςό, 
αργυρό και χάλκινο μετάλλιο) πρζπει να διεξάγονται ςε ζνα μόνον ταπί ϊςτε να 
υπάρχει αναμετάδοςθ όλων των ματσ. 

 
 

Άρκρο 10 -  ΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 
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Οι ακλθτζσ οι οποίοι κατετάγθςαν ςτισ 4 πρϊτεσ κζςεισ κάκε κατθγορίασ βάρουσ 
παραβρίςκονται ςτθν τελετι απονομϊν και λαμβάνουν μετάλλιο και  δίπλωμα 
ανάλογα με τθν κατάταξι τουσ : 

 
1οσ    χρυςό μετάλλιο + δίπλωμα  
2οσ   αργυρό μετάλλιο + δίπλωμα 
3οι    χάλκινο μετάλλιο + δίπλωμα 

 
τα Παγκόςμια Πρωτακλιματα, ςε κάκε πρωτακλθτι κα απονζμεται θ ηϊνθ του 
Παγκόςμιου Πρωτακλθτι. 
 
Μόνον ζνα χάλκινο μετάλλιο κα απονζμεται ςτισ κατθγορίεσ βάρουσ ςτισ οποίεσ 
εφαρμόηεται το ςφςτθμα nordique.  
 
Με ςκοπό τθν οργάνωςθ των τελικϊν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο και για να 
δϊςουμε χρόνο ςτουσ ακλθτζσ να ενδυκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
κανονιςμοφ, θ απονομι των μεταλλίων κα διεξαχκεί με τθν ακόλουκθ ςειρά :  
 
Κατθγορία  1    ματσ 1 για το χάλκινο μετάλλιο 
Κατθγορία  1    ματσ 2 για το χάλκινο μετάλλιο 
Κατθγορία  1    ματσ για το χρυςό μετάλλιο 
Κατθγορία  2    ματσ 1 για το χάλκινο μετάλλιο 
Κατθγορία  2    ματσ 2 για το χάλκινο μετάλλιο 
Κατθγορία  2    ματσ για το χρυςό μετάλλιο 
 
Κατθγορία  1    Σελετι απονομισ 
 
Κατθγορία  3    ματσ 1 για το χάλκινο μετάλλιο 
Κατθγορία  3    ματσ 2 για το χάλκινο μετάλλιο 
Κατθγορία  3    ματσ για το χρυςό μετάλλιο 
 
Κατθγορία  2    Σελετι απονομισ 
Κατθγορία  3    Σελετι απονομισ 
 
ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, αυτι θ ςειρά μπορεί να τροποποιθκεί από τθν UWW. 
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  -  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

 
 

Άρκρο 11 -  ΖΤΓΙΗ 
 
Εάν γίνουν τροποποιιςεισ ςτισ οριςτικζσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςχζςθ με τισ 
δθλϊςεισ ςτο Athena, θ ενθμερωμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ πρζπει υποχρεωτικά να 
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υποβλθκεί από τον αρχθγό τθσ αποςτολισ ςτθ Γραμματεία τθσ Οργανωτικισ 
Επιτροπισ, το αργότερο μζχρι ϊρασ 12.00 τθσ θμζρασ τθσ ηφγιςθσ. Μετά το πζρασ 
αυτισ τθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται δεκτι καμία τροποποίθςθ αυτισ τθσ 
κατάςταςθσ. 
 
ε όλεσ τισ διοργανϊςεισ, θ ηφγιςθ διεξάγεται κάκε πρωί τθσ εν λόγω κατθγορίασ. Σο 
πρϊτο πρωί, θ ηφγιςθ διεξάγεται με τθν ιατρικι εξζταςθ και διαρκεί 30 λεπτά.  
 
Σο δεφτερο πρωί τθσ εν λόγω κατθγορίασ, μόνον οι παλαιςτζσ που ςυμμετζχουν ςτα 
repechages και ςτα τελικά ηυγίηονται για δεφτερθ φορά. ε αυτι τθ δεφτερθ ηφγιςθ 
κα επιτραπεί ανοχι βάρουσ 2 κιλϊν.  

 
Κανζνασ παλαιςτισ δεν μπορεί να γίνει δεκτόσ ςτθ ηφγιςθ εφόςον δεν ζχει 
υποβλθκεί ςε ιατρικι εξζταςθ τθν κακοριςμζνθ ϊρα θ οποία ορίηεται  ςτθν 
προκιρυξθ των εν λόγω αγϊνων. Οι παλαιςτζσ, κατά τθν ιατρικι εξζταςθ και τθν 
ηφγιςθ, οφείλουν να παρουςιάηουν τθ παλαιςτικι τουσ ταυτότθτα και τθν 
διαπίςτευςθ.  

 
Οι παλαιςτζσ πρζπει υποχρεωτικά να ηυγίηονται μόνον με το παλαιςτικό μαγιό, 
αφοφ ιδθ ζχουν εξεταςτεί από τουσ υπευκφνουσ ιατροφσ, οι οποίοι πρζπει να 
αποκλείουν από τουσ αγϊνεσ κάκε παλαιςτι ο οποίοσ παρουςιάηει οποιονδιποτε 
κίνδυνο μόλυνςθσ. Για το μαγιό δεν κα δίδεται καμιά ανοχι βάρουσ. 
 
Οι παλαιςτζσ πρζπει να είναι ςε άριςτθ φυςικι κατάςταςθ και τα νφχια τουσ να είναι 
κομμζνα πολφ κοντά. 

 
Μζχρι το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ ηφγιςθσ, οι παλαιςτζσ ζχουν δικαίωμα, ο 
κακζνασ με τθ ςειρά τουσ, να ανεβαίνουν ςτθ ηυγαριά όςεσ φορζσ επικυμοφν.  

 
Οι υπεφκυνοι διαιτθτζσ τθσ ηφγιςθσ πρζπει να ελζγξουν εάν όλοι οι ακλθτζσ ζχουν το 
βάροσ που αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία ςτθν οποία ζχουν εγγραφεί για τουσ εν λόγω 
αγϊνεσ και ότι ζχουν ςυμμορφωκεί  με τισ διατάξεισ  του άρκρου 5  «Ακλθτικι 
Περιβολι Αγϊνων». Τποχρεοφνται επίςθσ να ενθμερϊνουν τουσ παλαιςτζσ για τισ 
επιπτϊςεισ οι οποίεσ κα υπάρξουν  εάν παρουςιαςτοφν ςτο ταπί με ενδυμαςία θ 
οποία δεν είναι ςφμφωνθ με τον κανονιςμό. Οι διαιτθτζσ κα αρνθκοφν τθν ηφγιςθ ςε 
ακλθτι ο οποίοσ παρουςιάηεται με ενδυμαςία θ οποία δεν είναι ςφμφωνθ με τον 
κανονιςμό.  
 
Οι υπεφκυνοι διαιτθτζσ τθσ ηφγιςθσ κα λάβουν τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ και 
κα ζχουν δικαίωμα να ελζγξουν μόνον τουσ ακλθτζσ  που αναφζρονται ςε αυτι τθν 
κατάςταςθ.  
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Άρκρο 12 -  ΚΛΗΡΩΗ 
 

Για κάκε γφρο, οι παλαιςτζσ, ηευγαρϊνονται με αφξουςα ςειρά του αρικμοφ ο 
οποίοσ δόκθκε ςε κάκε ζνα από αυτοφσ κατά τθ κλιρωςθ θ οποία πραγματοποιείται 
τθν προθγουμζνθ θμζρα των αγϊνων. Θ κλιρωςθ πρζπει να είναι ανοικτι ςτα ΜΜΕ. 
Για τθ ηφγιςθ και τθν διαχείριςθ όλων των διεκνϊν αγϊνων τθσ UWW πρζπει να 
χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα διαχείριςθσ αγϊνων τθσ UWW.  
 
Εάν δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα διαχείριςθσ αγϊνων τθσ UWW, κα 
πρζπει να τοποκετθκοφν ςε μία κλθρωτίδα, ςε ςάκο ι κάποιο παρόμοιο 
αντικείμενο, αρικμθμζνοι κλιροι οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτον αρικμό των 
εγγεγραμμζνων παλαιςτϊν. Εάν χρθςιμοποιθκεί κάποιο άλλο ςφςτθμα, κα πρζπει 
να εξαςφαλιςτεί και θ οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ. 
 
Ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ (ι ο αντικαταςτάτθσ του) τραβά τον αρικμό του ακλθτι του, 
βάςει του οποίου κα ηευγαρωκεί. Εάν ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ (ι ο αντικαταςτάτθσ 
του) δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν κλιρωςθ λόγω εξαιρετικισ περίπτωςθσ, οφείλει 
να ενθμερϊςει τον διοργανωτι. Ο διοργανωτισ κα πρζπει να ενθμερϊςει τθν ομάδα 
τθσ UWW που είναι υπεφκυνθ για τθν κλιρωςθ και ο Σεχνικόσ Delegue ι ο 
υπεφκυνοσ τθσ κλιρωςθσ κα τραβιξει τον αρικμό του παλαιςτι του.   
 

 
θμαντικό : ε περίπτωςθ όπου, κατά  τθ  διάρκεια τθσ κλιρωςθσ, ο υπεφκυνοσ τθσ 
ηφγιςθσ και τθσ κλιρωςθσ διαπιςτϊςει λάκοσ ςτθν διαδικαςία θ οποία ορίηεται 
ανωτζρω, θ κλιρωςθ τθσ εν λόγω κατθγορίασ κα ακυρωκεί. Θ κλιρωςθ αυτισ τθσ 
κατθγορίασ κα πραγματοποιθκεί εκ νζου με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του τεχνικοφ 
delegue. 
 
Ο τεχνικόσ delegue ι ο υπεφκυνοσ τθσ κλιρωςθσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθν 
θμερομθνία και να υπογράψει τθν κατάςταςθ κλιρωςθσ/ηφγιςθσ θ οποία αποτελεί 
αποδεικτικό ςε περίπτωςθ πικανισ αμφιςβιτθςθσ.  
 
Θζςθ των κορυφαίων ακλθτών ςτον πίνακα 
 
Νο 1 : κα τοποκετείται ςτθν πρϊτθ κζςθ του πίνακα (ςτθν αρχι του πίνακα) 
Νο 2 : κα τοποκετείται ςτθν τελευταία κζςθ του πίνακα (ςτο τζλοσ του κάτω 
τμιματοσ)  
Νο 3 : κα τοποκετείται ςτθν κορυφι του κάτω τμιματοσ του πίνακα  
Νο 4 : κα τοποκετείται ςτο τζλοσ του άνω τμιματοσ του πίνακα  
 
Εφόςον πρζπει να πραγματοποιθκεί προκριματικόσ γφροσ, οι κορυφαίοι παλαιςτζσ 
κα είναι οι τελευταίοι που κα ηευγαρωκοφν. Εάν ο αρικμόσ ακλθτϊν υποχρεϊνει 
τουσ κορυφαίουσ  ακλθτζσ να ςυμμετζχουν ςτον προκριματικό γφρο, ο κορυφαίοσ 
ακλθτισ Νο 4 κα είναι ο πρϊτοσ που κα ηευγαρωκεί. Μετά κα ηευγαρωκεί ο 
κορυφαίοσ Νο 3 και ςτο τζλοσ ο κορυφαίοσ Νο 2. Εάν κα πρζπει επίςθσ  να 
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ηευγαρωκεί τον κορυφαίο Νο 1, κα ζχουμε ςυνεπϊσ ζναν ιδανικό αρικμό ακλθτϊν 
(08 - 16 ι 32). 
 
Παράδειγμα πίνακα μεταξφ 17 και 32 αθλητών :  
 
Εάν ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων ακλθτϊν κυμαίνεται μεταξφ 17 και 28 
παλαιςτϊν, οι κορυφαίοι δεν κα κάνουν προκριματικό γφρο. Σα ματσ του 
προκριματικοφ γφρου κα ηευγαρωκοφν από το τζλοσ του πίνακα ςτθν αρχι, 
αποφεφγοντασ τουσ 4 κορυφαίουσ.  
 
Εάν ζχουν εγγραφεί 29 ακλθτζσ, ο κορυφαίοσ Νο 4 κα ςυμμετζχει ςτον 
προκριματικό γφρο. 
 Εάν ζχουν εγγραφεί 30 ακλθτζσ, οι κορυφαίοι Νο 4 και Νο 3 κα ςυμμετζχουν ςτον 
προκριματικό γφρο. 
Εάν ζχουν εγγραφεί 31 ακλθτζσ, οι κορυφαίοι Νο 4, Νο 3 και Νο 2 κα ςυμμετζχουν 
ςτον προκριματικό γφρο. 
Εάν ζχουν εγγραφεί 32 ακλθτζσ, ζχουμε ιδανικό αρικμό και οι αγϊνεσ ξεκινοφν με 
1/16 τελικά, για όλουσ τουσ ακλθτζσ.  
 
Αυτό το ςφςτθμα κα ακολουκθκεί επίςθσ για τουσ πίνακεσ που περιλαμβάνουν από 
9 μζχρι 16 ακλθτζσ. Με τον ίδιο τρόπο, οι 4 κορυφαίοι κα προςτατεφονται από ζνα 
προκριματικό γφρο εάν θ κατθγορία βάρουσ περιλαμβάνει περιςςότερουσ από 32 
ακλθτζσ.  
 
Εάν ζνασ ι περιςςότεροι κορυφαίοι δεν είναι παρόντεσ (ζχουν αντικαταςτακεί ι δεν 
ζχουν εγγραφεί), ο κορυφαίοσ ο οποίοσ ζχει καταταγεί μετά από αυτόν κα 
καταλάβει τθν κζςθ του. Κανζνασ άλλοσ ακλθτισ δεν κα καταλάβει τθν κζςθ 
κορυφαίου ακλθτι.  
 
Παράδειγμα πίνακα χωρίσ κορυφαίο αθλητή :  
 
Εάν ο κορυφαίοσ Νο 1 δεν είναι παρϊν, ο κορυφαίοσ Νο 2 καταλαμβάνει τθν κζςθ 
του. Ο κορυφαίοσ Νο 3 κα καταλάβει τθν κζςθ του κορυφαίου Νο 2 και ο κορυφαίοσ 
Νο 4 κα καταλάβει τθ κζςθ του κορυφαίου Νο 3. Κανζνασ άλλοσ ακλθτισ δεν κα 
καταλάβει τθ κζςθ του κορυφαίου Νο 4. Εν περιλιψει, εάν ζνασ κορυφαίοσ δεν είναι 
παρϊν, οι επόμενοι κορυφαίοι κα ανζβουν κζςθ. Εάν ο κορυφαίοσ Νο 4 δεν είναι 
παρϊν, θ κζςθ του κα είναι ελεφκερθ και κα γίνει κλιρωςθ.  
 
Κανζνασ κορυφαίοσ δεν κα λθφκεί υπόψθ ςε τουρνουά nordique (λιγότεροι από 8 
ακλθτζσ).  
 
Ζευγάρωμα :  
 
Οι παλαιςτζσ ηευγαρϊνονται με τθν ςειρά των αρικμϊν που κλθρϊκθκαν κατά τθν 
ηφγιςθ.  
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Εάν ςε μία διοργάνωςθ ςυμμετζχουν κορυφαίοι (2 ι 4), για τθν επιλογι αυτϊν των 
κορυφαίων  κα δοκοφν επεξθγιςεισ με ζγγραφο που κα αποςταλεί ςε όλεσ τισ 
Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ.  
 
 

Άρκρο 13 -   ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΑΡΞΗ 
 
Εάν ςτο τζλοσ τθσ ηφγιςθσ, ζνασ ι περιςςότεροι παλαιςτζσ δεν παρουςιαςτοφν ι 
είναι υπζρβαροι, ο (οι)  αντίπαλοσ (οι) τουσ κα κερδίςουν το ματσ λόγω ποινισ. 
ΚΑΝΕΝΑ άλλο ηευγάρωμα δεν κα πραγματοποιθκεί δεφτερθ φορά τθν θμζρα των 
αγϊνων.  

 
 

Άρκρο 14 -  ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ 
 
Οι παλαιςτζσ ηευγαρϊνονται κατ’ αφξουςα ςειρά των αρικμϊν τουσ οποίουσ πιραν 
κατά τθ ηφγιςθ. Πρζπει δε να καταρτιςτεί ζνα ζγγραφο το οποίο κα κακορίηει το 
πρωτόκολλο και τα ωράρια των αγϊνων με όλεσ τισ απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ για τθ 
διεξαγωγι των αγϊνων.  

 
Σα ηευγαρϊματα κάκε γφρου, κακϊσ και τα αποτελζςματά τουσ, κα αναγράφονται 
ςε ζνα πίνακα ϊςτε οι παλαιςτζσ να μποροφν να τα ςυμβουλεφονται ανά πάςα 
ςτιγμι. Επιςυνάπτεται πίνακασ ςε αυτόν το Κανονιςμό. 
 
Σο πρωί τθσ δεφτερθσ θμζρασ τθσ εν λόγω κατθγορίασ βάρουσ, οι ακλθτζσ που 
ςυμμετζχουν ςτα repechages και ςτουσ τελικοφσ κα ηυγίηονται εκ νζου (ανοχι 
βάρουσ 2 κιλά).  
 
Εάν οι δφο φιναλίςτ δεν ζχουν το ςωςτό βάροσ, κα αντικακίςτανται από τουσ 
παλαιςτζσ οι οποίοι θττικθκαν από αυτοφσ ςτα θμιτελικά. Σα repechages κα 
παραμείνουν ίδια (με ζνα γφρο λιγότερο). 
 
Εάν ο ζνασ εκ των δφο φιναλίςτ δεν ζχει το ςωςτό βάροσ, κα αντικακίςταται από τον 
παλαιςτι ο οποίοσ θττικθκε από αυτόν ςτα θμιτελικά. Αυτόσ ο παλαιςτισ ςυνεπϊσ 
κα παλζψει για χρυςό μετάλλιο. Σα repechages κα παραμείνουν ίδια (με ζνα γφρο 
λιγότερο ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του πίνακα).  
 
Οι παλαιςτζσ οι οποίοι, τθν δεφτερθ θμζρα, δεν παρουςιάηονται ςτθ ηφγιςθ ι είναι 
υπζρβαροι κα κατατάςςονται βάςει των βακμϊν που ςθμείωςαν ςτον πρϊτο γφρο.  

 

 

Άρκρο 15 -  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 
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Ο παλαιςτισ ο οποίοσ θττικθκε, αποκλείεται και κατατάςςεται βάςει των βακμϊν 
κατάταξθσ τουσ οποίουσ ςθμείωςε, με εξαίρεςθ τουσ παλαιςτζσ οι οποίοι θττικθκαν 
από ζναν εκ των δφο φιναλίςτ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο repêchage για τθν 
κατάταξθ ςτθ 3θ ι 5θ κζςθ. 
 
Μετά τθν επίςθμθ ηφγιςθ, εάν ζνασ παλαιςτισ, χωρίσ ιατρικι γνωμάτευςθ 
υπογεγραμμζνθ από τον ιατρό τθσ UWW ι τον ιατρό των αγϊνων και χωρίσ ςχετικι 
ενθμζρωςθ προσ τθ γραμματεία των αγϊνων, δεν παρουςιαςτεί ενϊπιον του 
αντιπάλου του κατά τθν ανακοίνωςθ του ονόματόσ του, κα χάνει το ματσ λόγω 
ποινισ, κα αποκλείεται και κα κατατάςςεται χωρίσ ςειρά. Ο αντίπαλοσ του κα 
κερδίςει το ματσ. 
 
Εάν ζνασ παλαιςτισ, για λόγουσ πολιτικισ, προςποιείται τραυματιςμό για να μθ 
παλζψει με ζναν αντίπαλο του και εφόςον ο ιατρόσ τθσ UWW μπορεί να το 
αποδείξει, κα αποκλείεται και κα κατατάςςεται χωρίσ ςειρά με τθν ςθμείωςθ “DSQ” 
δίπλα ςτο όνομα του.  
 
Ζνασ παλαιςτισ ο οποίοσ υπζπεςε ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά του «ευ 
αγωνίηεςκαι», τθσ ιδεολογίασ και τθσ γενικισ αντίλθψθσ τθσ UWW για ςυνολικι και 
παγκόςμια πάλθ, εξαπατιςει με εμφανι τρόπο, διαπράξει ςοβαρό παράπτωμα ι 
βιαιοπραγιςει, κα αποκλείεται άμεςα από τουσ αγϊνεσ και κα αποβάλλεται με 
ομόφωνθ απόφαςθ του ςϊματοσ διαιτθςίασ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, κα 
κατατάςςεται χωρίσ ςειρά με τθ ςθμείωςθ “DSQ” δίπλα ςτο όνομα του. 

 
Εάν δφο παλαιςτζσ αποκλειςκοφν ςτο ίδιο ματσ λόγω βιαιότθτασ, κα αποβλθκοφν 
ωσ ανωτζρω και το ηευγάρωμα του επομζνου γφρου δεν κα τροποποιθκεί. Ο 
παλαιςτισ ο οποίοσ κα ηευγαρωκεί με τον ζναν ι τον άλλο αποκλειςμζνο παλαιςτι 
κα ζχει κερδίςει το ματσ. 

 
Εάν οι δφο παλαιςτζσ των θμιτελικϊν κατά τθ διάρκεια του ίδιου ματσ, ζχουν 
αποκλειςτεί λόγω βιαιότθτασ, κα διαγράφονται και οι θττθμζνοι των ¼ τελικϊν τουσ 
κα παλζψουν ςτα θμιτελικά. τθ ςυνζχεια τα repechages κα τροποποιθκοφν βάςει 
του αποτελζςματοσ αυτοφ του θμιτελικοφ.  
 
Εάν αυτόσ ι αυτοί οι αποκλειςμοί των ακλθτϊν δθμιουργοφν πρόβλθμα κατάταξθσ 
ςε ματσ τελικϊν, για τον κακοριςμό τθσ τελικισ κατάταξθσ, οι επόμενοι παλαιςτζσ 
κα ανζβουν ςτον πίνακα. 

 
Εάν οι δφο πρϊτοι ζχουν αποκλειςτεί, για να κακοριςτεί θ πρϊτθ και θ δεφτερθ 
κζςθ, κα διεξαχκεί ζνα ματσ μεταξφ των δφο παλαιςτϊν οι οποίοι κατζκτθςαν 
χάλκινο μετάλλιο. Όλοι οι άλλοι παλαιςτζσ κα ανεβοφν ςτθν κατάταξθ και οι δφο 
πζμπτοι γίνονται τρίτοι. 
 
Κατάταξη ςε περίπτωςη ντόπινγκ  
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ε περίπτωςθ κετικοφ ελζγχου ντόπινγκ, ο παλαιςτισ κα αποκλείεται και κα 
κατατάςςεται χωρίσ ςειρά, με τθ ςθμείωςθ “DSQ” δίπλα ςτο όνομα του.  
 
τθ περίπτωςθ κατά τθν οποία ο πρϊτοσ ι ο δεφτεροσ παλαιςτισ τθσ κατάταξθσ 
αποκλειςτεί λόγω ντόπινγκ, ο παλαιςτισ με το χάλκινο μετάλλιο ο οποίοσ θττικθκε 
ςτθν γραμμι του αποκλειςμζνου ανεβαίνει ςτθν κατάταξθ.  
 
υνεπϊσ το χάλκινο μετάλλιο κα απονεμθκεί ςτον θττθμζνο των τελικϊν  3 - 5  τθσ 
ίδιασ γραμμισ. Άρα μόνον ζνασ παλαιςτισ κα καταλάβει τθν 5θ κζςθ τθσ κατάταξθσ. 
τθν υπόλοιπθ κατάταξθ, οι άλλοι παλαιςτζσ ανεβαίνουν μία ςειρά. 
 
ε περίπτωςθ κετικοφ ελζγχου ντόπινγκ ςε αγϊνεσ ομάδων, θ χϊρα του ακλθτι που 
ζςφαλε κα αποκλειςτεί και κα τοποκετθκεί τελευταίοσ ςτθν κατάταξθ, χωρίσ ςειρά 
με τθν ςθμείωςθ “DSQ” δίπλα ςτο όνομα του.  
 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  -  ΣΟ  ΩΜΑ ΔΙΑΙΣΗΙΑ 
 

 

Άρκρο 16 - ΤΝΘΕΗ 
 
ε όλεσ τισ διοργανϊςεισ, το ςϊμα διαιτθςίασ κάκε ματσ αποτελείται από :  
 
- 1 αρχθγό ταπί 
- 1 διαιτθτι   
- 1 κριτι 

 
Ο τρόποσ επιλογισ ι οριςμοφ των τριϊν αυτϊν παραγόντων κακορίηεται ςτον 
Κανονιςμό του Διεκνοφσ ϊματοσ Διαιτθςίασ. Απαγορεφεται ρθτά θ αντικατάςταςθ 
ενόσ μζλουσ του ςϊματοσ διαιτθςίασ κατά τθ διάρκεια ενόσ ματσ, εκτόσ τθσ 
περίπτωςθσ ςοβαρισ αςκζνειασ, ιατρικά επιβεβαιωμζνθσ. ε καμιά περίπτωςθ το 
ςϊμα διαιτθςίασ δεν μπορεί να αποτελείται από δφο παράγοντεσ τθσ ίδιασ 
εκνικότθτασ. Επίςθσ, απαγορεφεται ρθτά ςε μζλοσ του ςϊματοσ διαιτθςίασ να 
προςφζρει υπθρεςίεσ ςε αγϊνα ςτον οποίον ςυμμετζχουν ςυμπατριϊτεσ του. 

 
Σο ςϊμα διαιτθςίασ πρζπει να λαμβάνει όλεσ τισ αποφάςεισ πλειοψθφικά, δφο 
ζναντι ενόσ ι ομόφωνα, με εξαίρεςθ τθν πτϊςθ κατά τθν οποία είναι υποχρεωτικι θ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του αρχθγοφ ταπί.  

 

 

Άρκρο 17 - ΓΕΝΙΚΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 
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a. Σο ςϊμα διαιτθςίασ πλθροί όλεσ τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ προβλζπονται 
ςτουσ κανονιςμοφσ των αγϊνων πάλθσ και ςτισ ειδικζσ διατάξεισ οι οποίεσ 
πικανόν  κακοριςτοφν για τθν διοργάνωςθ οριςμζνων εξ αυτϊν.  

 
b. Κακικον του ςϊματοσ διαιτθςίασ είναι να παρακολουκεί κάκε αγϊνα με  
     πολφ  μεγάλθ προςοχι και να κρίνει τισ τεχνικζσ ενζργειεσ με τζτοιο 
     τρόπο ϊςτε το αποτζλεςμα το οποίο αναφζρεται ςτο δελτίο αγϊνα του κριτοφ 
     και του αρχθγοφ ταπί να ανταποκρίνεται επακριβϊσ ςτθ φυςιογνωμία του   
    αγϊνα. 

 
c. Ο αρχθγόσ ταπί, ο διαιτθτισ και ο κριτισ αξιολογοφν τισ λαβζσ, ο κακζνασ 

ξεχωριςτά, για να διατυπωκεί οριςτικι απόφαςθ. Ο διαιτθτισ και ο κριτισ 
πρζπει να ςυνεργάηονται υπό τθν διεφκυνςθ του αρχθγοφ ταπί ο οποίοσ 
ςυντονίηει τισ εργαςίεσ του ςϊματοσ διαιτθςίασ.  

 
d. Οι υποχρεϊςεισ του ςϊματοσ διαιτθςίασ είναι θ εκπλιρωςθ όλων των 

υπθρεςιϊν κρίςθσ, θ απονομι ςθμείων και θ ανακοίνωςθ των κυρϊςεων που 
προβλζπονται ςτον κανονιςμό. 

 
e. Σα δελτία αγϊνων του κριτοφ και του αρχθγοφ ταπί χρθςιμεφουν για τθ 

βακμολόγθςθ όλων των λαβϊν οι οποίεσ πραγματοποιοφνται από τουσ δφο 
αντιπάλουσ. Σα ςθμεία και οι παρατθριςεισ (0), πρζπει να αναγράφονται με 
πολφ μεγάλθ ακρίβεια με τθν ςειρά θ οποία αντιςτοιχεί ςτισ διάφορεσ φάςεισ 
του αγϊνα. Αυτά τα δελτία βακμολογίασ πρζπει να υπογράφονται αντίςτοιχα 
από τον κριτι και τον αρχθγό του ταπί. 

 
f. Εάν ζνασ αγϊνασ δεν τελειϊςει με πτϊςθ, θ απόφαςθ κα λθφκεί από τον 

αρχθγό ταπί θ οποία κα βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ όλων των ενεργειϊν κάκε 
αντιπάλου οι οποίεσ ζχουν ςθμειωκεί από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ ςτο δικό 
του φφλλο αγϊνα και ςε αυτό του κριτοφ. 

 
g. Όλα τα ςθμεία του κριτι πρζπει, μόλισ απονεμθκοφν, να γνωςτοποιθκοφν ςτο 

κοινό, είτε με παλζτεσ είτε με φωτεινά ςθμεία. 

 
h.  Για τθν ςυνζχιςθ των αγϊνων και ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ρόλο τουσ, τα 

μζλθ του ςϊματοσ διαιτθςίασ πρζπει να εκφράηονται με τθν ορολογία του 
βαςικοφ λεξιλογίου τθσ UWW, αλλά απαγορεφεται να μιλοφν με 
οποιονδιποτε κατά τθ διάρκεια του ματσ, εκτόσ προφανϊσ  μεταξφ τουσ, 
προκειμζνου να ςυςκεφκοφν κακϊσ επίςθσ και για τθν ομαλι εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ.   
 

i. Εφόςον, ηθτθκεί challenge από ζνα προπονθτι και επιβεβαιωκεί από τον 
παλαιςτι, ο delegue διαιτθτισ (ι ο εκπρόςωπόσ του) και ο αρχθγόσ ταπί 
παρατθροφν τθν αμφιςβθτοφμενθ φάςθ ςτθν μεγάλθ οκόνθ. Μετά τθν 
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μεταξφ τουσ ςυηιτθςθ, ο delegue διαιτθτισ (ι ο εκπρόςωποσ του) λαμβάνει 
μόνοσ του απόφαςθ, χωρίσ ςφςκεψθ με το ςϊμα διαιτθςίασ.  

 

 

 
Άρκρο 18 -  ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΙΑΙΣΗΙΑ 
 
Σο ςϊμα διαιτθςίασ (instructeur, διαιτθτισ, κριτισ, αρχθγόσ ταπί και Επιτροπι 
Κρίςεων)  πρζπει να είναι ενδεδυμζνο με τθν εγκεκριμζνθ ενδυμαςία τθσ UWW. 
 
Θ ενδυμαςία πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το εγκεκριμζνο πρότυπο τθσ UWW. Σο 
ςϊμα διαιτθςίασ δεν μπορεί να φζρει το όνομα κάποιου χορθγοφ. Μπορεί όμωσ 
ςτον διακριτικό αρικμό τουσ να αναγράφεται το όνομα ενόσ  χορθγοφ τθσ UWW. 
 

 

 

 Άρκρο 19 - Ο ΔΙΑΙΣΗΣΗ 
 

a. Ο διαιτθτισ, επάνω ςτο ταπί, είναι υπεφκυνοσ, για τθν ομαλι διεξαγωγι του 
αγϊνα τον οποίον πρζπει να διευκφνει ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 

 
b. Πρζπει να εμπνζει ςεβαςμό ςτουσ αντιπάλουσ και να αςκεί πλιρθ εξουςία ς’ 

αυτοφσ, ϊςτε να υπακοφουν άμεςα ςτισ εντολζσ και ςτισ υποδείξεισ του, 
κακϊσ και να διευκφνει τον αγϊνα χωρίσ να δζχεται καμία εξωτερικι και 
αντικανονικι παρζμβαςθ. 

 
c. Ο διαιτθτισ ςυνεργάηεται ςτενά με τον κριτι. Πρζπει να επικεντρϊνεται ςτθν 

διεφκυνςθ του αγϊνα χωρίσ να επεμβαίνει απερίςκεπτα ι άςκοπα. Με το 
ςφφριγμά του αρχίηει, διακόπτεται και τελειϊνει ο αγϊνασ. 

 
d. Ο διαιτθτισ διατάςςει, με τθν ζγκριςθ του κριτοφ ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ με 

αυτι του αρχθγοφ ταπί, τθν επαναφορά των παλαιςτϊν ςτο ταπί ςτθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχουν βγει ζξω ι τθ ςυνζχιςθ του αγϊνα ςε όρκια 
κζςθ ι ςτο ζδαφοσ, από επάνω ι από κάτω. 

 
e. Ο διαιτθτισ πρζπει να φορά ςτον αριςτερό καρπό κόκκινθ μανςζτα και ςτον 

δεξί καρπό μπλε μανςζτα. Τποδεικνφει με τα δάχτυλα τα ςθμεία τα οποία 
αντιςτοιχοφν ςτθν αξία μιασ λαβισ μετά τθν εκτζλεςι τθσ (εάν είναι ζγκυρθ, 
εάν ζγινε εντόσ των ορίων του ταπί, εάν ζνασ παλαιςτισ ιρκε ςε κζςθ 
κινδφνου κλπ), είτε ςθκϊνοντασ το δεξί χζρι εάν ο παλαιςτισ ο οποίοσ 
ςθμείωςε τα ςθμεία φορά μπλε μαγιό, είτε ςθκϊνοντασ το αριςτερό χζρι εάν 
ο παλαιςτισ ο οποίοσ ςθμείωςε τα ςθμεία φορά  κόκκινο μαγιό.   

 
f. Ο διαιτθτισ δεν πρζπει ποτζ να διςτάηει : 
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 -  να διακόπτει τον αγϊνα ακριβϊσ τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, οφτε ενωρίτερα, 
οφτε 
        αργότερα. 

- να υποδεικνφει εάν θ λαβι θ οποία εκτελζςτθκε ςτθν άκρθ του ταπί είναι 
ζγκυρθ ι όχι. 

- να επιςθμαίνει και να ανακοινϊνει TOUCHE (πτϊςθ) αφοφ ζχει τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ του αρχθγοφ ταπί. Για να διαπιςτϊςει εάν ζνασ  παλαιςτισ ζχει όντωσ 
κολλιςει ςτο ταπί ςυγχρόνωσ τουσ δφο ϊμουσ, ο διαιτθτισ πρζπει να 
ανακοινϊςει  δυνατά τθ λζξθ "TOMBÈ",  να ςθκϊςει το χζρι για να ζχει τθ  
ςφμφωνθ γνϊμθ του αρχθγοφ ταπί, να χτυπιςει το χζρι ςτο ταπί και εν 
ςυνεχεία να ςφυρίξει. 

 
g.  Ο διαιτθτισ πρζπει να φροντίηει ϊςτε : 

 
- να μθν πλθςιάηει τουσ παλαιςτζσ εφόςον είναι όρκιοι διότι δεν κα μπορεί να 

παρατθρεί τα πόδια τουσ, αλλά να παραμζνει κοντά τουσ εφόςον θ πάλθ 
διεξάγεται ςτο ζδαφοσ. 

- να διατάηει άμεςα και ευκρινϊσ τθν κζςθ από τθν οποία πρζπει να ςυνεχιςτεί 
θ πάλθ όταν επαναφζρει τουσ παλαιςτζσ  ςτο κζντρο του ταπί (τα πόδια μζςα 
ςτον κεντρικό κφκλο). 

- να μθν βρίςκεται πολφ κοντά ςτουσ παλαιςτζσ ϊςτε να μθν εμποδίηει τθν 
ορατότθτα του κριτοφ και του αρχθγοφ ταπί, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνοσ 
πτϊςθσ. 

- να μθν αφινει τουσ παλαιςτζσ να ξεκουράηονται  κατά τθ διάρκεια του αγϊνα 
προφαςιηόμενοι ότι ςκουπίηονται, φυςοφν τθ μφτθ, προςποιοφνται 
τραυματιςμό κλπ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, πρζπει να διακόψει τον αγϊνα και 
να δϊςει τθν ποινι παρατιρθςθ (0) και 1 ςθμείο  ςτον αντίπαλό του  

- να είναι ζτοιμοσ να μετακινθκεί ανά πάςα ςτιγμι ςε οποιοδιποτε ςθμείο του 
ταπί και κυρίωσ να πζφτει ςτο ζδαφοσ ςτθ ςτιγμι για να παρατθριςει 
καλφτερα μία επικείμενθ πτϊςθ. 

- να παροτρφνει, τον ι τουσ παλαιςτζσ, χωρίσ να διακόπτει τον αγϊνα, με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να εμποδίςει τθ φυγι από το ταπί. 

- να είναι ζτοιμοσ να ςφυρίξει εάν οι παλαιςτζσ πλθςιάηουν ςτθν άκρθ του 
ταπί. 

- ςτθ περίπτωςθ κζςθσ κινδφνου, να μθν διακόπτει τον αγϊνα εκτόσ εάν 
πρόκειται για απαγορευμζνθ λαβι 

- να εμποδίηει αυςτθρά τουσ παλαιςτζσ να κρατοφν και να δζνουν τα δάκτυλα  
 

h. Ο διαιτθτισ οφείλει επίςθσ : 
 
- ςτθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ, να παρατθρεί ιδιαίτερα τα πόδια των παλαιςτϊν. 
- να υποχρεϊνει τουσ παλαιςτζσ να παραμζνουν ςτο ταπί μζχρι τθν 

ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αγϊνα. 
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-  ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ απαιτείται ςφμφωνθ γνϊμθ, να 
ηθτά πρϊτα τθ γνϊμθ του κριτοφ ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν άκρθ του ταπί, 
απζναντι από τον αρχθγό ταπί. 

- ςτο τζλοσ του ματσ να ανακθρφςςει τον νικθτι με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
αρχθγοφ ταπί. 

 
i.  Ο διαιτθτισ ηθτά τθν επιβολι ποινισ λόγω παράβαςθσ κανονιςμοφ ι λόγω  
     βιαιότθτασ. 

 
j. Ο διαιτθτισ, με παρζμβαςθ του αρχθγοφ ταπί, πρζπει να διακόψει τον αγϊνα 

και να ανακθρφξει τθν νίκθ λόγω τεχνικισ υπεροχισ εφόςον θ διαφορά 
φτάνει τα οκτϊ ςθμεία διαφοράσ ςτθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ και τα δζκα 
ςθμεία διαφοράσ ςτθν ελευκζρα και ςτθν γυναικεία πάλθ. ε αυτι τθν 
περίπτωςθ κα πρζπει να περιμζνει τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ενζργειασ είτε 
είναι επίκεςθ είτε είναι αντεπίκεςθ. 

 

 

 

Άρκρο 20 -  Ο ΚΡΙΣΗ 
 
a. Ο κριτισ εκτελεί εν γζνει όλεσ τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ προβλζπονται ςτο 

κανονιςμό πάλθσ. 
 
b. Οφείλει να παρακολουκεί πολφ προςεκτικά τθν διεξαγωγι του αγϊνα χωρίσ 

να αποςπάται θ προςοχι του για κανζνα απολφτωσ λόγο και να καταχωρεί τα 
ςθμεία κάκε ενζργειασ ςτο δελτίο βακμολογίασ του, υπογράφοντασ το, με τθν  
ςφμφωνθ γνϊμθ του διαιτθτι ι του αρχθγοφ ταπί. Πρζπει ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ να εκφράηει τθ άποψθ του. 

 
c.  Μετά από κάκε  ενζργεια και βάςει των υποδείξεων του διαιτθτοφ (τισ οποίεσ 

ςυγκρίνει με τθν δικι του εκτίμθςθ) ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ με αυτι του 
αρχθγοφ ταπί, καταχωρεί τον αρικμό των ςθμείων τα οποία απονεμικθκαν 
για τθν εν λόγω ενζργεια και υποδεικνφει το αποτζλεςμα μζςω του πίνακα ι 
των παλετϊν οι οποίεσ βρίςκονται δίπλα του με τρόπο ευδιάκριτο τόςο για 
τουσ κεατζσ όςο και για τουσ παλαιςτζσ.  
 

d. Ο κριτισ υποδεικνφει ςτον διαιτθτι τθν πτϊςθ (TOUCHE). 

 
e. Εάν, κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο κριτισ παρατθριςει κάτι για το οποίο 

εκτιμά ότι πρζπει να λάβει γνϊςθ ο διαιτθτισ, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
αυτόσ δεν μπόρεςε να το διακρίνει ι δεν ζδωςε προςοχι ςε μια πτϊςθ, ςε 
μια αντικανονικι λαβι, κλπ., κα πρζπει να το πράξει ςθκϊνοντασ τθν παλζτα 
με το χρϊμα του εν λόγω παλαιςτι, ζςτω και εάν ο διαιτθτισ δεν ζχει ηθτιςει 
τθ άποψθ του. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ο κριτισ πρζπει να προκαλζςει τθν 
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προςοχι του διαιτθτοφ για οτιδιποτε κεωρεί αντικανονικό ι παράτυπο ωσ 
προσ τθ διεξαγωγι του αγϊνα ι τθν ςυμπεριφορά των παλαιςτϊν. 

 
f. Ο κριτισ με τθν παραλαβι, πρζπει να υπογράψει, το δελτίο αγϊνα το οποίο 

του δόκθκε και, ςτο τζλοσ του αγϊνα, να μθν παραλείψει να ςθμειϊςει 
ευκρινϊσ το αποτζλεςμα διαγράφοντασ ευδιάκριτα  το όνομα του θττθμζνου 
και αναγράφοντασ το όνομα του νικθτοφ και τθν χϊρα ςτθν οποία ανικει. 

 
g. Οι αποφάςεισ του κριτοφ και του διαιτθτοφ είναι ζγκυρεσ και εκτελεςτζσ, 

χωρίσ τθν παρζμβαςθ του αρχθγοφ ταπί, εφόςον είναι οι ιδανικζσ, με 
εξαίρεςθ τθ ανακιρυξθ τθσ νίκθσ λόγω τεχνικισ υπεροχισ και τθσ πτϊςθσ, για 
τισ οποίεσ  είναι υποχρεωτικι  θ γνϊμθ του αρχθγοφ ταπί, εκτόσ εάν αυτόσ τισ 
ανακοινϊςει μετά από ςφςκεψθ ι εάν ζχει ηθτθκεί challenge. 

 
h. τθν περίπτωςθ νίκθσ λόγω πτϊςθσ, τεχνικισ υπεροχισ, κλπ, ςτο δελτίο 

αγϊνα του κριτοφ πρζπει να αναγράφεται με ακριβι τρόπο ο χρόνοσ κατά τον 
οποίο τελείωςε ο αγϊνασ. 

 
i. Για να διευκολυνκεί ςτθν επίβλεψθ του αγϊνα και ειδικότερα ςε περίπτωςθ 

κρίςιμθσ φάςθσ επιτρζπεται, κατ’ εξαίρεςθ,  ςτο κριτι να μετακινείται, αλλά 
μόνον κατά  μικοσ τθσ πλευράσ του ταπί ςτθν οποία βρίςκεται. 

 
j. Πρζπει επίςθσ να αναγράφει, υπογραμμίηοντασ τθν, τθν τελευταία ενζργεια θ 

οποία ςθμειϊκθκε και μπορεί να χρθςιμεφςει ςτον κακοριςμό του νικθτι του 
ματσ.  

 
k. Θ παρατιρθςθ για φυγι από το ταπί, αντικανονικι λαβι ι βιαιότθτα 

ςθμειϊνεται με « 0 » ςτθ  ςτιλθ του παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε.  
 

l. Θ πακθτικότθτα που φζρει ο χρόνοσ δραςτθριότθτασ, κα ςθμειϊνεται με «Ρ» 
ςτθν ςτιλθ του παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε. Θ προφορικι παρατιρθςθ κα 
ςθμειϊνεται με “V”. 

 
 

 

Άρκρο 21 -  Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΟΤ ΣΑΠΙ 
 

 
a. Ο αρχθγόσ ταπί, του οποίου τα κακικοντα υπερτεροφν, πρζπει να εκπλθρϊνει 

όλα τα κακικοντα τα οποία προβλζπονται ςτον κανονιςμό πάλθσ. 
 
b. υντονίηει τισ εργαςίεσ του διαιτθτοφ και του κριτοφ. 

 
c. Οφείλει να παρακολουκεί πολφ προςεκτικά τθν διεξαγωγι των ματσ χωρίσ να 

αποςπάται θ προςοχι του για κανζνα απολφτωσ λόγο και να εκτιμά, βάςει 
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του  κανονιςμοφ, τθν ςυμπεριφορά και τισ ενζργειεσ των μελϊν του 
ςϊματοσ διαιτθςίασ. 

 
d. ε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ κριτοφ και διαιτθτοφ, ζχει κακικον να λάβει 

τθν οριςτικι απόφαςθ για τον κακοριςμό του αποτελζςματοσ, τον αρικμό 
των ςθμείων και των πτϊςεων. 

 
e. ε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να εκφζρει πρϊτοσ τθ γνϊμθ του, πρζπει να 

περιμζνει τθ άποψθ του κριτοφ και του διαιτθτοφ. Δεν ζχει δικαίωμα να 
επθρεάηει τθν απόφαςθ. 

 
f. Ο αρχθγόσ ταπί πρζπει υποχρεωτικά να δϊςει τθν ςυγκατάκεςθ του ϊςτε να 

δοκεί μία πτϊςθ  
 

g. Ο αρχθγόσ ταπί μπορεί να αποφαςίςει τθν διακοπι ενόσ ματσ εφόςον 
υπάρξει ςοβαρό λάκοσ του διαιτθτοφ. 

 
h. Μπορεί επίςθσ να διακόψει τον αγϊνα εφόςον διαπραχκεί ςοβαρό λάκοσ 

βακμολογίασ από τον διαιτθτι και/ι τον κριτι. ε αυτι τθν περίπτωςθ ηθτά 
ςφςκεψθ. Ο αρχθγόσ ταπί ζχει δικαίωμα να εξετάςει το βίντεο με τον διαιτθτι 
και τον κριτι. Εάν ο αρχθγόσ ταπί δεν  πάρει πλειοψθφία κατά τθν ςφςκεψθ, 
κα πρζπει να τοποκετθκεί υπζρ του κριτοφ ι του διαιτθτοφ. Αυτι θ ςφςκεψθ 
δεν αναιρεί το δικαίωμα του παλαιςτι για challenge. 

 
i. Κατά τθν διάρκεια ενόσ αγϊνα, εφόςον ζνασ προπονθτισ εκτιμά ότι υπιρξε 

λάκοσ ςτθ διαιτθςία και ηθτά challenge για τον παλαιςτι του, ο αρχθγόσ ταπί 
περιμζνει τθ ςτιγμι κατά τθν οποία θ πάλθ βρίςκεται ςε νεκρό ςθμείο και 
ςταματά τον αγϊνα. Ο delegue διαιτθτισ (ι ο αντικαταςτάτθσ του) και ο 
αρχθγόσ ταπί παρατθροφν τθν αμφιςβθτοφμενθ φάςθ μζςω βίντεο. Εάν ο 
delegue διαιτθτισ (ι ο αντικαταςτάτθσ του) εκτιμιςει ότι το ςϊμα διαιτθςίασ 
ζχει δίκιο, ο αρχθγόσ ταπί κα φροντίςει ϊςτε να μθν δοκεί κανζνα άλλο  
challenge κατά τον υπόλοιπο χρόνο του ματσ ςτο παλαιςτι ο οποίοσ ζχαςε το 
challenge.  

 
Μετά τθν παρατιρθςθ τθσ φάςθσ, μόνον ο delegue διαιτθτισ (ι ο 
αντικαταςτάτθσ του) εκφράηει τθν απόφαςθ του. Θ απόφαςθ του είναι 
οριςτικι και δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί.  

 

 
 

Άρκρο 22 -  ΚΤΡΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΙΑΙΣΗΙΑ 
 
Σο Γραφείο τθσ UWW το οποίο αποτελεί τθν Ανϊτατθ Εξεταςτικι Επιτροπι ζχει 
δικαίωμα να λάβει, πλειοψθφικά,  μετά από ζκκεςθ των delegues των αγϊνων, τα 
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ακόλουκα πεικαρχικά μζτρα προσ το ι τα μζλθ του ςϊματοσ διαιτθςίασ τα οποία 
υπζπεςαν ςε τεχνικό παράπτωμα : 
 
- να τον ι τουσ προειδοποιιςει   
- να τον αποκλείςει από τθν διοργάνωςθ για μία ι περιςςότερεσ περιόδουσ 
- να τον ι τουσ αποβάλει από τθν διοργάνωςθ  
- να τον ι τουσ υποβιβάςει ςε κατϊτερθ κατθγορία 
- να απαγγείλει αποκλειςμό για κακοριςμζνθ χρονικι περίοδο 
- να απαγγείλει οριςτικι διαγραφι  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   -   Ο ΑΓΩΝΑ 
 

 

Άρκρο 23 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ  ΜΑΣ  
 
τισ κατθγορίεσ παμπαίδων και παίδων : δφο περίοδοι  των 2 λεπτϊν με παφςθ 30 
δευτερολζπτων μεταξφ των δφο περιόδων. 

 
τισ κατθγορίεσ εφιβων και ανδρϊν :  δφο περίοδοι  των 3 λεπτϊν με παφςθ 30 
δευτερολζπτων μεταξφ των δφο περιόδων. 
 
ε όλεσ τισ διοργανϊςεισ, ο θλεκτρονικόσ πίνακασ κα πρζπει υποχρεωτικά να μετρά 
τον χρόνο από 6 μζχρι 0 λεπτά (4 λεπτά για τουσ παμπαίδεσ και παίδεσ).  
 
Ο νικθτισ ανακθρφςςεται βάςει του ακροίςματοσ των βακμϊν των δφο περιόδων 
ςτο τζλοσ του κανονικοφ χρόνου.  
 
Θ εμφανισ τεχνικι υπεροχι πλζον των 8 βακμϊν ςτθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ και των 
10 βακμϊν ςτθν ελευκζρα και ςτθν γυναικεία πάλθ δίνει τθ νίκθ και ςθματοδοτεί το 
τζλοσ του αγϊνα.  
 
Με τθν πτϊςθ αυτόματα ςταματά το ματσ ανεξάρτθτα από τθν περίοδο κατά τθν 
οποία πραγματοποιικθκε.  

 
Ελευκζρα πάλθ και Γυναικεία πάλθ: Θ διάρκεια μιασ περιόδου είναι 3 λεπτά. Εάν, 
μετά από τα 2 λεπτά ςτθν πρϊτθ περίοδο, κανζνασ παλαιςτισ δεν ζχει ςθμειϊςει 
ςθμεία, ο διαιτθτισ πρζπει υποχρεωτικά να κακορίςει τον πακθτικό παλαιςτι. 

 

 

Άρκρο 24 -  ΚΛΗΗ ΣΟ ΣΑΠΙ 
 
Οι παλαιςτζσ καλοφνται μεγαλοφϊνωσ  και ευκρινϊσ να παρουςιαςτοφν ςτο ταπί. 
Ζνασ παλαιςτισ δεν μπορεί να κλθκεί να παλζψει εκ νζου  παρά μόνο μετά το πζρασ 
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μίασ περιόδου ανάκτθςθσ  διάρκειασ 20 λεπτϊν από το τζλοσ του προθγοφμενου 
αγϊνα του. 

 
ε κάκε παλαιςτι ο οποίοσ δεν ανταποκρίνεται ςτθν πρϊτθ κλιςθ, δίδεται ανοχι 
χρόνου ωσ ακολοφκωσ : κα πρζπει να γίνουν τρεισ κλιςεισ των αντιπάλων, ανά 30 
δευτερόλεπτα ςτα γαλλικά και ςτα αγγλικά. Εάν μετά τθν τρίτθ κλιςθ ο παλαιςτισ 
δεν παρουςιαςτεί, αποκλείεται από τουσ αγϊνεσ και δεν κατατάςςεται. Ο αντίπαλόσ 
του κερδίηει το ματσ λόγω ποινισ. 

 

 

Άρκρο 25 -  ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΠΑΛΑΙΣΩΝ 

 
Για τθν πρϊτθ και δεφτερθ κζςθ κάκε κατθγορίασ βάρουσ κα γίνεται παρουςίαςθ 
των φιναλίςτ και ο εκφωνθτισ, κα ανακοινϊνει τισ καλλίτερεσ επιδόςεισ τουσ τθ 
ςτιγμι κατά τθν οποία ανεβαίνουν ςτο ταπί. 

 

 

 Άρκρο 26 - ΕΝΑΡΞΗ 
 
Κάκε αντίπαλοσ, ανταποκρινόμενοσ ςτθν κλιςθ του ονόματόσ του, πριν τον αγϊνα, 
πρζπει να λάβει κζςθ ςτθ μία γωνία του ταπί, ςτθ κακοριςμζνθ γι’ αυτόν κζςθ θ 
οποία ζχει  το ίδιο χρϊμα με το μαγιό το οποίο ζχει οριςτεί να φορά. 

 
Ο διαιτθτισ ςτο κζντρο του ταπί, μζςα ςτον κεντρικό κφκλο, καλεί τουσ δυο 
παλαιςτζσ, τουσ ςφίγγει το χζρι, ελζγχει τθν ενδυμαςία τουσ, διαπιςτϊνει ότι δεν 
ζχουν επαλειφκεί με κάποια κολλϊδθ ι λιπαρι ουςία, ότι δεν είναι ςε κατάςταςθ 
εφίδρωςθσ, ότι δεν φοροφν ςτα χζρια τουσ δακτυλίδια και ζχουν ζνα μαντιλι.    

 
Οι παλαιςτζσ χαιρετιοφνται, δίνουν τα χζρια και με εντολι του διαιτθτοφ 
(ςφφριγμα), αρχίηουν τον αγϊνα. 

 
 

Άρκρο 27 - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 

a. Εάν ζνασ παλαιςτισ αναγκάηεται να διακόψει τον αγϊνα λόγω 
τραυματιςμοφ ι άλλθσ αιτίασ αποδεκτισ και ακοφςιασ,                              
ο διαιτθτισ μπορεί να διακόψει τθν πάλθ. Κατά τθ διάρκεια μίασ 
διακοπισ του ματσ ο ι οι παλαιςτζσ πρζπει να βρίςκονται όρκιοι ςτισ 
γωνίεσ τουσ. Μποροφν να τοποκετιςουν μία πετςζτα ι ζνα 
μπουρνοφηι ςτουσ ϊμουσ τουσ και να δζχονται τισ ςυμβουλζσ του 
προπονθτι τουσ. 

 
b. Εάν για ιατρικοφσ λόγουσ ο αγϊνασ δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί, θ 

απόφαςθ κα λθφκεί από τον υπεφκυνο ιατρό των αγϊνων ο οποίοσ κα 
ενθμερϊςει τον προπονθτι του εν λόγω παλαιςτι και τον αρχθγό ταπί 
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ο οποίοσ διατάςςει τθν παφςθ του ματσ. Θ απόφαςθ του ιατροφ των 
αγϊνων δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί. 

 
c. ε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί ζνασ παλαιςτισ, με δικι του 

πρωτοβουλία να διακόψει τον αγϊνα και να αποφαςίςει ο ίδιοσ εάν κα                                                                                                                                     
παλζψει ςε όρκια κζςθ ι ςτο ζδαφοσ, οφτε να μετακινιςει τον 
αντίπαλό του από τθν άκρθ του ταπί ςτο κζντρο. 

 
d. Εάν μία ενζργεια πρζπει να διακοπεί λόγω λάκουσ ενόσ ακλθτι ο 

οποίοσ εκοφςια τραυμάτιςε τον αντίπαλο του, ο παλαιςτισ ο οποίοσ 
ζςφαλε κα αποκλειςτεί.  

 
e. Εάν ζνασ παλαιςτισ διακόψει τον αγϊνα χωρίσ να υπάρξει εμφανισ 

τραυματιςμόσ ι αιμορραγία που ζχουν επιβεβαιωκεί από τον ιατρό 
τθσ διοργάνωςθσ, κα απονζμεται 1 ςθμείο ςτον αντίπαλό του. Σο ματσ 
κα ςυνεχιςτεί άμεςα.  

 
f. ε περίπτωςθ αιμορραγίασ ενόσ εκ των παλαιςτϊν, ο διαιτθτισ κα 

διατάξει τθν παφςθ του αγϊνα για να ςταματιςει θ αιμορραγία. Ζνα 
χρονόμετρο κα ξεκινιςει να μετρά μόλισ ο ιατρόσ ειςζλκει ςτο ταπί. ε 
περίπτωςθ που το ςφνολο του χρόνου των παφςεων για τθν κεραπεία 
τθσ αιμορραγίασ του παλαιςτι υπερβαίνει τα 4 λεπτά για όλθ τθ 
διάρκεια του ματσ, ο αρχθγόσ ταπί κα διατάξει τθν διακοπι του ματσ. 
ε αυτι τθν περίπτωςθ, ο παλαιςτισ κα χάςει το ματσ και ο αντίπαλόσ 
του κα κερδίςει το ματσ λόγω τραυματιςμοφ. Εάν το ματσ φτάςει μζχρι 
το τζλοσ του, το χρονόμετρο κα μθδενιςτεί για τον επόμενο γφρο.  

 
g. Μετά τθν ιατρικι περίκαλψθ, το ματσ ςυνεχίηεται άμεςα από τθν κζςθ 

ςτθν οποία ευρίςκετο κατά τθν ςτιγμι τθσ διακοπισ.  

 

 

 
Άρκρο 28 -  ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Σο τζλοσ του αγϊνα επζρχεται είτε λόγω πτϊςθσ ι αποκλειςμοφ ενόσ εκ των 
αντιπάλων, είτε λόγω τραυματιςμοφ, είτε λόγω εκπνοισ του κανονικοφ χρόνου.     

 
Σο τζλοσ ενόσ ματσ επζρχεται λόγω τεχνικισ υπεροχισ (διαφοράσ 8 βακμϊν ςτθν 
ελλθνορωμαϊκι πάλθ και 10 βακμϊν ςτθν ελευκζρα πάλθ). 

 
Εφόςον ζνασ παλαιςτισ ςθμειϊςει περιςςότερα των 8 ςθμείων από τον αντίπαλο 
του ςτθν Ελλθνορωμαϊκι πάλθ και περιςςότερα των 10 ςθμείων ςτθν Ελευκζρα 
πάλθ, κερδίηει τον αγϊνα λόγω υπεροχισ. Ο διαιτθτισ πρζπει, ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ, να περιμζνει το τζλοσ τθσ ενζργειασ : επίκεςθ, αντεπίκεςθ ι πτϊςθ 
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εφόςον ο παλαιςτισ βρίςκεται ςε κζςθ από τθν οποία μπορεί να οδθγιςει ςε 
πτϊςθ. 
 
Εάν ο διαιτθτισ δεν ακοφςει το χτφπθμα του gong, ο αρχθγόσ ταπί πρζπει να 
παρζμβει και να διακόψει το ματσ ρίχνοντασ ςτο ταπί ζνα αντικείμενο από αφρϊδεσ 
πλαςτικό, το οποίο ζχει προβλεφκεί ειδικά γι’ αυτιν τθν περίπτωςθ, για να τραβιξει 
τθν προςοχι του διαιτθτοφ.  
 
Κάκε ενζργεια θ οποία ζχει αρχίςει τθ ςτιγμι κατά τθν οποία ακοφςτθκε ο ιχοσ του 
gong δεν είναι ζγκυρθ και κάκε ενζργεια θ οποία πραγματοποιικθκε μεταξφ του 
ιχου του gong και του ςφυρίγματοσ του διαιτθτοφ είναι άκυρθ. 

 
Σο ματσ τελειϊνει, ο διαιτθτισ λαμβάνει κζςθ ςτο κζντρο του ταπί, απζναντι από το 
επίςθμο τραπζηι, οι παλαιςτζσ ςφίγγουν τα χζρια, ςτζκονται δεξιά και αριςτερά του 
διαιτθτοφ και περιμζνουν τθν απόφαςθ του αρχθγοφ ταπί. Απαγορεφεται να 
κατεβάςουν τισ τιράντεσ του μαγιό τουσ πριν εγκαταλείψουν τθν αίκουςα των 
αγϊνων. Αμζςωσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ, οι παλαιςτζσ ςφίγγουν το 

χζρι του διαιτθτοφ.  

 
τθ ςυνζχεια κάκε παλαιςτισ πρζπει να ςφίξει το χζρι του προπονθτι του αντιπάλου 
του. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω διατάξεων, ο παλαιςτισ ο οποίοσ 
ζςφαλε πρζπει να τιμωρθκεί βάςει των διατάξεων του πεικαρχικοφ κανονιςμοφ. 
 

 

Άρκρο 29 - ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΝΕΧΙΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Εφόςον θ πάλθ διακόπτεται ςε όρκια κζςθ ι ςτο ζδαφοσ, θ ενζργεια ςυνεχίηεται ςε 
όρκια κζςθ. Ο αγϊνασ πρζπει να ςταματιςει και να ςυνεχιςτεί ςτο κζντρο του ταπί, 
επίςθσ ςε  ΟΡΘΙΑ ΘΕΘ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ : 

 
- εάν ζνα πόδι βρίςκεται εξ ολοκλιρου ςτο περικϊριο προςταςίασ και δεν 

εκτελείται καμία ενζργεια 
- εάν οι παλαιςτζσ, ενϊ βρίςκονται ςε λαβι, ειςζρχονται ςτθν ηϊνθ πακθτικότθτασ 

χωρίσ να εκτελζςουν λαβι με τρία ι τζςςερα πόδια και εκεί αδρανοφν. 
- εφόςον ο παλαιςτισ ο οποίοσ βρίςκεται ςτο ζδαφοσ βγάλει εξ ολοκλιρου το 

κεφάλι ςτθν ηϊνθ προςταςίασ. 

 
ε όλεσ τισ αντικανονικζσ ενζργειεσ όπωσ τθ φυγι από λαβι,  τθ φυγι από ταπί, τα 
λάκθ τα οποία πραγματοποιικθκαν από τον επιτικζμενο παλαιςτι ι τουσ 
τραυματιςμοφσ οι οποίοι προκλικθκαν ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ, ο αγϊνασ πρζπει να 
ςυνεχιςτεί ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ. 
 
ε όλεσ τισ αντικανονικζσ ενζργειεσ όπωσ τθ φυγι από λαβι, τθ φυγι από ταπί, τα 
λάκθ ι τουσ τραυματιςμόσ οι οποίοι προκλικθκαν ςε όρκια κζςθ, ο αγϊνασ πρζπει 
να ςυνεχιςτεί ςε όρκια κζςθ. 
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Για να προςτατευκεί ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ, ςτθ περίπτωςθ κατά τθν οποία 
αυτόσ ςθκϊςει τον αντίπαλό του από το ζδαφοσ κατά τθ διάρκεια λαβισ ςτο ζδαφοσ 
και ο αμυνόμενοσ παλαιςτισ εμποδίηει τθν επίκεςθ με αντικανονικι ενζργεια, ο 
διαιτθτισ κα τιμωριςει τον παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε με μία παρατιρθςθ και 1 
ςθμείο, ανεξαρτιτωσ εάν ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ επιτφχει ι όχι τθ λαβι του. ε 
αυτι τθν περίπτωςθ, ο αγϊνασ ςυνεχίηεται ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ. Εάν ο επιτικζμενοσ 
παλαιςτισ επιτφχει τθ λαβι του, κα λάβει επίςθσ τα ςθμεία τα οποία αντιςτοιχοφν.  
 
Όταν ζνασ  προπονθτισ ηθτιςει challenge, ο αρχθγόσ ταπί διακόπτει τον αγϊνα 
εφόςον θ ενζργεια βρίςκεται ςε ουδζτερθ φάςθ. Εάν ο παλαιςτισ δεν ςυμφωνεί με 
τθν απόφαςθ του προπονθτι, κα πρζπει να απορρίψει άμεςα το challenge και το 
ματσ κα ςυνεχιςτεί.  

 

 

Άρκρο 30 -   ΕΙΔΟ ΝΙΚΩΝ 
 
Ζνασ αγϊνασ μπορεί να κερδθκεί  με τον ακόλουκο τρόπο : 
 
- λόγω  πτϊςθσ 
- λόγω τραυματιςμοφ  
- μετά τισ 3 παρατθριςεισ που δόκθκαν ςτον αντίπαλο κατά τθ διάρκεια του ματσ 
- λόγω τεχνικισ υπεροχισ 
- μετά από ποινι 
- μετά από αποκλειςμό 
- ςτα ςθμεία  (κερδίηοντασ τουλάχιςτον ζνα επί πλζον ςθμείο από τον αντίπαλό 

του μετά το άκροιςμα των δφο περιόδων) 
 

* γίνεται αναφορά ςτο άρθρο 42 για τισ λεπτομζρειεσ κάθε νίκησ 
 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, ο νικθτισ κακορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ διαδοχικά τα 
ακόλουκα κριτιρια :   
 
- τθν μεγαλφτερθ αξία λαβισ και τον αρικμό τουσ 
- τον μικρότερο αρικμό παρατθριςεων  
- το ι τα τελευταία τεχνικά ςθμεία τα οποία ςθμειϊκθκαν  
 
Παράδειγμα :  

 

Κόκκινοσ Μπλε χόλια Αποτζλεςμα 

1 1 1  1 1 1 Σελευταίο τεχνικό ςθμείο ςθμειϊκθκε από 
τον μπλε 

νικθτισ μπλε 

1 2 1 1 1 Σελευταίο τεχνικό ςθμείο ςθμειϊκθκε από 
τον μπλε αλλά ο κόκκινοσ πραγματοποίθςε 
λαβι 2 ςθμείων 

νικθτισ 
κόκκινοσ 
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0 01 1 1  1 1  1 0 Σελευταίο τεχνικό ςθμείο ςθμειϊκθκε από 
τον κόκκινο, αλλά ζχει 2 παρατθριςεισ, 
ενϊ ο μπλε ζχει μία 

νικθτισ μπλε 

1 1 1 1 2 0 Ο μπλε πραγματοποίθςε μία λαβι 2 
ςθμείων τα οποία αντιςτοιχοφν ςτθ 
μεγαλφτερθ αξία λαβισ 

νικθτισ μπλε  

1 1 1 0 1 2 0 Σο τελευταίο τεχνικό ςθμείο ςθμειϊκθκε 
από τον κόκκινο αλλά ο μπλε 
πραγματοποίθςε λαβι 2 ςθμείων. Οι 
παλαιςτζσ ζχουν μία παρατιρθςθ ο 
κακζνασ 

νικθτισ μπλε 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1  Οι δφο παλαιςτζσ ζχουν 2 παρατθριςεισ ο 
κακζνασ. Ο μπλε ζχει ςθμειϊςει το 
τελευταίο τεχνικό ςθμείο 

νικθτισ μπλε 

 
Ο παλαιςτισ ο οποίοσ κατά τθν διάρκεια ενόσ ματσ δζχεται ςυνολικά 3 
παρατθριςεισ χάνει το ματσ. Θ 3θ παρατιρθςθ πρζπει να δοκεί ομόφωνα από το 
ςϊμα διαιτθςίασ. ε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πρζπει να γίνει αποδεκτό το 
αίτθμα για challenge. 
 
 

Άρκρο 31 -  O ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο προπονθτισ, μπορεί να βρίςκεται κάτω από το  
πόντιουμ ι ςε απόςταςθ τουλάχιςτον δφο μζτρων από τθν άκρθ του ταπί. Εάν ο 
ιατρόσ τθσ UWW (ι ο ιατρόσ των αγϊνων) το επιτρζπει, μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
κεραπεία του τραφματοσ του παλαιςτι του. Εκτόσ αυτισ τθσ περίπτωςθσ και κατά τθ 
διάρκεια τθσ παφςθσ, απαγορεφεται αυςτθρά να ανζβει επάνω ςτο ταπί, ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ κα τιμωρθκεί από τον διαιτθτι.  
Επίςθσ απαγορεφεται ρθτά ςτον προπονθτι να επθρεάηει τισ αποφάςεισ ι να 
προςβάλλει το ςϊμα διαιτθςίασ. Ζχει δικαίωμα να μιλά μόνον ςτον  παλαιςτι του. Ο 
προπονθτισ ζχει δικαίωμα να δϊςει νερό ςτον παλαιςτι του μόνον κατά τθ 
διάρκεια τθσ παφςθσ. Απαγορεφεται ςτον παλαιςτι να φτφςει το νερό. Δεν μπορεί 
να δοκεί καμία άλλθ ουςία τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ παφςθσ όςο και κατά τθ 
διάρκεια του ματσ.  
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ παφςθσ είναι κακικον του προπονθτι να ςκουπίςει τον 
παλαιςτι του. Με τθν επανζναρξθ του ματσ, ο ακλθτισ/θ ακλιτρια του δεν πρζπει 
να είναι πλζον ιδρωμζνοσ/θ.  

 
ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ αυτϊν των απαγορεφςεων, ο διαιτθτισ οφείλει να ηθτιςει 
από τον αρχθγό ταπί να επιδείξει ςτον προπονθτι  ΚΙΣΡΙΝΘ   κάρτα (παρατιρθςθ)  
και εάν δεν ςυμμορφωκεί, ο αρχθγόσ ταπί κα επιδείξει  ΚΟΚΚΙΝΘ κάρτα 
(αποκλειςμόσ). Ο αρχθγόσ ταπί μπορεί επίςθσ να επιδείξει μόνον κίτρινθ ι κόκκινθ 
κάρτα. 
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Εφόςον δοκεί κόκκινθ κάρτα, βάςει τθσ ζκκεςθσ του αρχθγοφ ταπί ςτον υπεφκυνο 
των αγϊνων, ο προπονθτισ κα αποκλειςτεί από τουσ αγϊνεσ και δεν κα μπορεί 
πλζον  να προςφζρει  τισ υπθρεςίεσ του. Αυτά τα ςυμβάντα πρζπει να αναφζρονται 
ςτο φφλλο αποτελεςμάτων του εν λόγω αγϊνα. Ωςτόςο, οι παλαιςτζσ τθσ εν λόγω 
ομάδασ δικαιοφνται να ζχουν κάποιον άλλο προπονθτι. Θ εκνικι ομοςπονδία του 
αποκλειςμζνου προπονθτι κα τιμωρθκεί βάςει των διατάξεων του Πεικαρχικοφ και 
Οικονομικοφ κανονιςμοφ.  
 
Μζχρι δφο ςυνοδοί ζχουν δικαίωμα να ειςζλκουν ςτον χϊρο αγϊνων με τον 
παλαιςτι. Εάν μία Εκνικι Ομοςπονδία ζχει ιατρό ςτθν ομάδα τθσ, πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουν τθν δεφτερθ κζςθ εάν επικυμοφν να παρζμβει ςε περίπτωςθ 
τραυματιςμοφ.  

 
 
Άρκρο 32 –  CHALLENGE 
 
Challenge είναι θ ενζργεια κατά τθν οποία ο προπονθτισ ζχει δικαίωμα, ςτο όνομα 
του ακλθτι, να ηθτιςει τθν διακοπι του αγϊνα ϊςτε ο delegue διαιτθτισ (ι ο 
εκπρόςωπόσ του) και ο αρχθγόσ ταπί να μπορζςουν να παρατθριςουν ςτο βίντεο 
μία ενζργεια για τθν οποία θ κρίςθ είναι αμφιςβθτοφμενθ. Αυτι θ δυνατότθτα 
υφίςταται μόνον ςτισ  διοργανϊςεισ κατά τισ οποίεσ εφαρμόηεται επίςθμα από τθν 
UWW ι τθν οργανωτικι επιτροπι ζλεγχοσ των αγϊνων με βίντεο.  

 
Ο προπονθτισ δθλϊνει challenge ενεργοποιϊντασ το κουμπί το οποίο ζχει 
προβλεφκεί ειδικά για αυτιν τθν περίπτωςθ αμζςωσ μετά τθν απονομι ι τθν 
άρνθςθ απονομισ των βακμϊν τθσ αμφιςβθτοφμενθσ ενζργειασ από το ςϊμα 
διαιτθςίασ. Εάν ο παλαιςτισ αρνθκεί τθν απόφαςθ του προπονθτοφ, πρζπει να 
απορρίψει άμεςα το challenge και ο αγϊνασ ςυνεχίηεται. 
 
Εάν, κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ, το ςφςτθμα με τα κουμπιά για το challenge 
του προπονθτι δεν είναι διακζςιμο, ο διοργανωτισ κα παρζχει ζνα κομμάτι από 
αφρϊδεσ υλικό το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τα αιτιματα challenge. 
 
Ο διοργανωτισ υποχρεοφται επίςθσ να χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα διαχείριςθσ 
αγϊνων τθσ UWW και να προβάλει το βίντεο ςε μία μεγάλθ οκόνθ (τουλάχιςτον 1 
ανά ταπί) θ οποία κα είναι ευδιάκριτθ ςε όλθ τθ αίκουςα. Αυτι θ οκόνθ μπορεί να 
είναι ψθφιακι ι απλϊσ να είναι ςυνδεδεμζνθ με ζνα προτηζκτορα ςτθν κάμερα που 
μαγνθτοςκοπεί το ματσ. 

 
ε περίπτωςθ μεγάλου τεχνικοφ προβλιματοσ κατά το οποίο κακίςταται αδφνατθ θ 
παρατιρθςθ τθσ αντικανονικισ ενζργειασ, κα εφαρμοςτεί θ πρωταρχικι απόφαςθ 
του ςϊματοσ διαιτθςίασ και ο εν λόγω προπονθτισ κα διαφυλάξει το δικαίωμα του 
για challenge. 
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Ειδικζσ  περιπτώςεισ :  

 
Κάκε παλαιςτισ ζχει δικαίωμα ενόσ challenge  ανά ματσ. Εάν, ο delegue διαιτθτισ (ι 
ο εκπρόςωποσ του) αφοφ παρατθριςει το challenge, τροποποιιςει τθν απόφαςθ 
υπζρ του ακλθτοφ ο οποίοσ ηιτθςε το challenge, το challenge μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί εκ νζου κατά τθν διάρκεια του ματσ από τον ίδιο παλαιςτι.   
 
Εάν ο delegue διαιτθτισ (ι ο εκπρόςωποσ του) επιβεβαιϊςει τθν απόφαςι του 
ςϊματοσ διαιτθςίασ, ο παλαιςτισ χάνει το challenge και ο αντίπαλοσ του κα πάρει 1 
τεχνικό ςθμείο. 

 
Ο αρχθγόσ ταπί κα ηθτιςει τθ παφςθ του ματσ για να παρατθριςει το challenge 
μόλισ θ κατάςταςθ ςτο ταπί φτάςει ςε ουδζτερθ φάςθ.  
 
ε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ του ςϊματοσ διαιτθςίασ και του προπονθτοφ, το 
ςϊμα διαιτθςίασ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί ζνα αίτθμα challenge μόνον μετά τθν 
ζγκριςθ του delegue διαιτθτι (ι του εκπρόςωπου του). Ο αρχθγόσ ταπί και/ι ο 
διαιτθτισ δεν μποροφν να αρνθκοφν ζνα challenge. 

 
Δεν κα μπορεί να κατατεκεί κανζνα challenge  για ποινζσ οι οποίεσ επιβλικθκαν 
λόγω πακθτικισ πάλθσ ι λόγω πτϊςθσ, δεδομζνου ότι θ πτϊςθ πρζπει υποχρεωτικά 
να επικυρωκεί από τον αρχθγό ταπί μετά τθν απόφαςθ του κριτοφ ι του διαιτθτοφ 
(τα αιτιματα challenge για αντικανονικζσ επικζςεισ, αντεπικζςεισ, ενζργειεσ οι 
οποίεσ πραγματοποιοφνται μεταξφ των τελευταίων δευτερολζπτων του κανονικοφ 
χρόνου και του τζλουσ του ματσ, πριν τθ πτϊςθ πρζπει να γίνουν αποδεκτά). Εάν 
υπολείπονται λιγότερα των 30 δευτερολζπτων ςε ματσ τθσ Ελευκζρασ πάλθσ και το 
ςϊμα διαιτθςίασ αποφαςίςει ομόφωνα ότι ζνασ εκ των παλαιςτϊν είναι πακθτικόσ, 
μπορεί να δοκοφν 2 ςθμεία για φυγι από δζςιμο. Εάν με αυτό το ςθμείο 
κακορίηεται ο νικθτισ του ματσ, ο άλλοσ παλαιςτισ μπορεί να ηθτιςει challenge. 

  
Μετά το τζλοσ του κανονικοφ χρόνου μίασ περιόδου δεν μπορεί να κατατεκεί κανζνα 
challenge, εκτόσ εάν θ βακμολογία ςθμειωκεί ςτον πίνακα μετά το ςφφριγμα του 
διαιτθτι ι εάν θ ενζργεια διεξάγεται ακριβϊσ πριν τελειϊςει ο χρόνοσ. Ο 
προπονθτισ ζχει 5 δευτερόλεπτα από τθ ςτιγμι κατά τθν οποία ζχει ανακοινωκεί το 
αμφιςβθτοφμενο αποτζλεςμα ςτον επίςθμο πίνακα για να ηθτιςει challenge. 

 
Ο προπονθτισ ο οποίοσ ηθτεί challenge, πρζπει να το ηθτιςει από τθν κζςθ του 
χωρίσ να ανζβει επάνω ςτο ταπί ι να πλθςιάςει τον διαιτθτι, τον κριτι ι τον αρχθγό 
ταπί. Επιπροςκζτωσ, ο προπονθτισ δεν ζχει δικαίωμα να υποδείξει το αίτθμα του 
για challenge πετϊντασ αντικείμενα επάνω ςτο ταπί.  
 
Αφοφ παρατθριςει τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο delegue διαιτθτισ (ι ο 
εκπρόςωποσ του), μετά από ςφςκεψθ με τον αρχθγό ταπί, λαμβάνει τθν απόφαςθ 
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του. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, παρεμβαίνει και δίνει τθν απόφαςθ του. Θ απόφαςθ 
του κα είναι οριςτικι και πλζον δεν κα μπορεί να ςυηθτθκεί.  

 
Είναι αδφνατον να κατατεκεί contre–challenge εφόςον ζχει ιδθ ανακοινωκεί θ 
οριςτικι απόφαςθ. 
 
 

 

Άρκρο 33 -  ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ Ε ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 
 
Θ κατάταξθ των ομάδων κακορίηεται από τθν κζςθ των 10 πρϊτων παλαιςτϊν οι 
οποίοι κατατάςςονται  ςτουσ αγϊνεσ.   
 

Θζςθ ςτθν  
κατθγορία βάρουσ 

Βακμοί 

1οσ  25 
2οσ 20 

3οσ - 3οσ 15 
5οσ - 5οσ 10 

7οσ 8 
8οσ 6 
9οσ 4 

10οσ 2 
  

 
Θ εφαρμογι αυτοφ του πίνακα παραμζνει αμετάβλθτθ οιοςδιποτε και εάν είναι ο 
αρικμόσ των παλαιςτϊν ανά κατθγορία. * 
 
*Στην περίπτωςη κατά την οποία ζνασ αθλητήσ ζχει αποκλειςτεί και ςτην τελική 
κατάταξη περιλαμβάνεται ζνασ μόνο αθλητήσ ςτην 5η θζςη, αυτόσ θα λάβει 6 
βαθμοφσ και ο αθλητήσ ο οποίοσ κατατάςςεται ςτην 6η θζςη 5 βαθμοφσ.  
 
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μία κατθγορία διεξάγεται βάςει του ςυςτιματοσ 
nordique, κα χρθςιμοποιθκεί επίςθσ ο ανωτζρω πίνακασ. Ο ακλθτισ που κα 
καταταγεί ςτθν 4θ κζςθ κα λάβει 12 βακμοφσ και εάν ο ακλθτισ καταταγεί ςτθν 6θ 
κζςθ κα λάβει 9 βακμοφσ.  
 
Εάν ιςοβακμιςουν πολλζσ ομάδεσ, οι εν λόγω ομάδεσ κα καταταγοφν 
ακολουκϊντασ αυτά τα κριτιρια :  
 

1. τισ περιςςότερεσ πρϊτεσ κζςεισ 
2. τισ περιςςότερεσ δεφτερεσ κζςεισ 
3. τισ περιςςότερεσ τρίτεσ κζςεισ 
4. κλπ 
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Άρκρο 34 -  ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ Ε ΑΓΩΝΕ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕ 
 
Βαςικι αρχι είναι ότι οι αγϊνεσ ανά ομάδεσ διεξάγονται ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ 
κατθγορίεσ βάρουσ τθσ UWW, δθλαδι ςε 10 κατθγορίεσ. Επιτρζπεται ςε κάκε ομάδα 
να αλλάξει τουσ παλαιςτζσ για κάκε ςυνάντθςθ, εφόςον αυτοί ζχουν ηυγιςτεί εκ των 
προτζρων. 

 
Εάν μία ςυνάντθςθ διεξάγεται ςε μία θμζρα aller-retour, κα πρζπει να ανακθρυχκεί 
ζνασ νικθτισ ςτο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ aller και ζνασ νικθτισ ςτο τζλοσ τθσ 
ςυνάντθςθσ retour. Θ νίκθ τθν οποία κατζκτθςε ζνασ παλαιςτισ ςε ζνα ματσ δίνει 
ςτθν ομάδα του 1 βακμό, χωρίσ να λθφκεί υπόψθ ο τρόποσ με τον οποίο 
κατακτικθκε θ νίκθ.  

 
Εάν πρόκειται για αγώνεσ μεταξφ μόνον δφο ομάδων  
 
Εάν πρόκειται για ςυνάντθςθ μεταξφ δφο ομάδων (διμερι) aller-retour ςε μία θμζρα 
και κάκε ομάδα κερδίςει μία ςυνάντθςθ, υπάρχουν δφο δυνατότθτεσ κατάταξθσ οι 
οποίεσ κα κακοριςτοφν πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνάντθςθσ : 
 

a. να πραγματοποιθκεί τρίτθ ςυνάντθςθ θ οποία κα κακορίςει τθν νικιτρια 
ομάδα  
 

b. να κακοριςτεί θ νικιτρια ομάδα βάςει των ακολοφκων κριτθρίων : 
 

- τισ περιςςότερεσ νίκεσ ακροίηοντασ τουσ βακμοφσ των 2 ςυναντιςεων 
- το ςφνολο των βακμϊν κατάταξθσ μετά από 2 ματσ (aller-retour)  
- τισ περιςςότερεσ νίκεσ λόγω πτϊςθσ, ποινισ ι αποκλειςμοφ  
- τισ περιςςότερεσ νίκεσ ματσ λόγω υπεροχισ 
- τουσ περιςςότερουσ τεχνικοφσ βακμοφσ οι οποίοι ςθμειϊκθκαν κακ’ όλθ τθν 

διοργάνωςθ 
- τουσ λιγότερουσ τεχνικοφσ βακμοφσ οι οποίοι δόκθκαν κακ’ όλθ τθ διοργάνωςθ 
- το αποτζλεςμα του τελευταίου ματσ το οποίο διεξιχκθ 
 

 
Εάν πρόκειται για αγώνεσ μεταξφ περιςςοτζρων των δφο ομάδων  
 
Θα εφαρμοςτεί το ίδιο ςφςτθμα για τον κακοριςμό τθσ νίκθσ ςε μία ςυνάντθςθ. Θ 
νικιτρια ομάδα κα λάβει 1 βακμό ομάδασ και θ θττθμζνθ 0 βακμό ομάδασ. 
 
Εάν υπάρχει ιςοψθφία βακμϊν ομάδασ μεταξφ δφο ομάδων, θ κατάταξθ τουσ κα 
κακορίηεται βάςει του μεταξφ τουσ αγϊνα. 
 
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ του ςυνόλου των  βακμϊν ομάδασ μεταξφ περιςςοτζρων 
των δφο ομάδων, θ κατάταξθ κακορίηεται βάςει των ακολοφκων κριτθρίων :  
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- Οι περιςςότεροι βακμοί κατάταξθσ μεταξφ των ομάδων που ιςοψθφοφν  
- Οι περιςςότερεσ νίκεσ λόγω πτϊςθσ, ποινισ, αποκλειςμοφ μεταξφ των 

ομάδων που ιςοψθφοφν  
- Σισ περιςςότερεσ νίκεσ ματσ λόγω τεχνικισ υπεροχισ μεταξφ των ομάδων που 

ιςοψθφοφν  
- Σα περιςςότερα τεχνικά ςθμεία που ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ 

διοργάνωςθσ  
- Σα λιγότερα τεχνικά ςθμεία που δόκθκαν κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ 

διοργάνωςθσ  
- Ο μικρότεροσ αρικμόσ κλιρωςθσ  

 
Σο αποτζλεςμα τθσ άμεςθσ αναμζτρθςθσ μεταξφ των δφο τελευταίων ομάδων που 
ιςοψθφοφν δεν κα λθφκεί πλζον υπόψθ εάν περιςςότερεσ από 2 ομάδεσ ζχουν τον 
ίδιο αρικμό βακμϊν ομάδασ.  
 
ε μία διοργάνωςθ αγϊνων ανά ομάδεσ, εφόςον ζνα ματσ μεταξφ δφο ομάδων 
τελειϊςει με ιςοβακμία (ίδιοσ αρικμόσ νικϊν όπωσ παραδείγματοσ χάριν 5-5, θ 
νικιτρια ομάδα κα κακοριςτεί με διαδοχικι εξζταςθ των ακολοφκων κριτθρίων :  
 
- το ςφνολο των βακμϊν κατάταξθσ  
- τισ περιςςότερεσ νίκεσ λόγω πτϊςθσ, ποινισ ι αποκλειςμοφ  
- τισ περιςςότερεσ νίκεσ ματσ λόγω υπεροχισ  
- τα περιςςότερα τεχνικά ςθμεία τα οποία ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του 

ματσ  
- τα λιγότερα τεχνικά ςθμεία τα οποία δόκθκαν κατά τθ διάρκεια του ματσ  
- το αποτζλεςμα του τελευταίου ματσ το οποίο διεξιχκθ   
 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   -   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΛΑΒΩΝ 
 

Άρκρο 35 -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Η ΛΑΒΗ 
 
Με ςκοπό τθ παρότρυνςθ εκτζλεςθσ λαβισ με κίνδυνο, όταν ζνασ παλαιςτισ 
προςπακεί να εκτελζςει μία λαβι χωρίσ αποτζλεςμα και λόγω τθσ ενζργειάσ του 
βρίςκεται πάλι ςε κζςθ από κάτω ςτο ζδαφοσ χωρίσ ενζργεια του αντιπάλου του, 
δεν κα δίνεται τεχνικό ςθμείο ςτον παλαιςτι ο οποίοσ είναι από επάνω και οι δφο 
παλαιςτζσ κα ςθκωκοφν άμεςα. Αντίκετα, εάν κατά τθν εκτζλεςθ μιασ λαβισ, ο 
επιτικζμενοσ παλαιςτισ εκτελεί αντεπίκεςθ και φζρνει τον αντίπαλό του ςτο 
ζδαφοσ, κα λάβει τον ι τουσ βακμοφσ οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτθν ενζργειά του. 

 
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ μιασ λαβισ επάνω από τθν γζφυρά του, ο παλαιςτισ ο οποίοσ 
επιτίκεται ςταματιςει για λίγο χρόνο και τελειϊςει τθν ενζργειά του εξουςιάηοντασ 
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τον αντίπαλο του φζρνοντασ τον και αυτόν επίςθσ ςε γζφυρα, δεν κα τιμωρείται, 
διότι  είναι αυτόσ ςτον οποίο κα δοκοφν τα ςθμεία, δεδομζνου ότι αυτόσ κα ζχει 
ολοκλθρϊςει τθν ενζργεια με λαβι θ οποία περιελάμβανε ρίςκο. Αντίκετα, εάν ο 
επιτικζμενοσ μπλοκαριςτεί ενϊ ελζγχεται ςε γζφυρα από αντεπίκεςθ του αντιπάλου 
του, είναι εμφανζσ ότι ο τελευταίοσ κα πάρει τα ςθμεία. 

 
Θ ίδια ενζργεια θ οποία εκτελείται ςε όρκια κζςθ ζχει πάντα μεγαλφτερθ αξία από 
αυτιν θ οποία εκτελείται ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ. Θ αξία τθσ ενζργειασ κακορίηεται 
πάντα ςε ςχζςθ με τθν κζςθ του επιτικζμενου παλαιςτι. Εάν ο επιτικζμενοσ 
παλαιςτισ ζχει τουλάχιςτον ζνα γόνατο ςτο ζδαφοσ, θ κζςθ του κρίνεται ωσ κζςθ 
ςτο ζδαφοσ. Θ κζςθ του αμυνόμενου παλαιςτι δεν είναι ςθμαντικι όταν πρόκειται 
να αξιολογθκεί μία λαβι. 
 
Αυτό ςθμαίνει, ότι ο παλαιςτισ επάνω ςτον οποίο ζχει ξεκινιςει θ λαβι δεν κα 
μπορζςει να πάρει τα ςθμεία παρά μόνον ςτθν περίπτωςι κατά τθν οποία, με δικι 
του ενζργεια : 

 
a)  κα ζχει φζρει τον επιτικζμενο παλαιςτι ςτο ζδαφοσ 
 
b)  κα ζχει ςυνδζςει τθν ενζργειά του με μια κατάςταςθ ςυνζχειασ 
 
c) μπλοκάροντασ τον επιτικζμενο, καταφζρνει να τον ελζγχει ςε γζφυρα,  δθλαδι  ςε 
μια φάςθ θ οποία κεωρείται ολοκλθρωμζνθ. 
 
d) ο διαιτθτισ πρζπει να περιμζνει το τζλοσ κάκε ενζργειασ, για να απονείμει τθν 
αξία των ςθμείων θ οποία αντιςτοιχεί ςτθν ενζργεια κάκε παλαιςτι. 
 
e) ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία λόγω των ενεργειϊν τουσ οι δυο παλαιςτζσ 
πθγαίνουν εναλλάξ από μία κζςθ ςε άλλθ, θ απονομι των ςθμείων για όλεσ τισ 
ενζργειεσ γίνεται βάςει τθσ αξίασ τουσ. 

 
f) Θ ςτιγμιαία πτϊςθ, οι δφο ϊμοι του παλαιςτι οι οποίοι ακουμποφν ςτιγμιαία και 
ςυγχρόνωσ ςτο ταπί, δεν κεωρείται πτϊςθ (πλιρθσ ζλεγχοσ τθσ πτϊςθσ από τον 
αντίπαλο) (άρκρο 43). Εάν ο παλαιςτισ από τθν όρκια κζςθ φτάςει ςε ςτιγμιαία 
πτϊςθ μετά από ενζργεια του αντιπάλου του, ο επιτικζμενοσ κα λάβει 4 ςθμεία 
εφόςον αποδεικνφει ότι ελζγχει τον αντίπαλο του ςτθ ενζργεια και ο αντίπαλοσ του 
δεν κα λάβει 1 ςθμείο για ςτιγμιαία πτϊςθ. 

 
g) Σο κφλιςμα από τον ζνα ϊμο ςτον άλλο, με τθν βοικεια των αγκϊνων, ςε κζςθ 
γζφυρασ και αντίκετα, κεωρείται ωσ μια μόνθ ενζργεια. 
 
h) Μία λαβι δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία νζα ενζργεια εφόςον οι παλαιςτζσ     
δεν επανζρχονται ςτθν αρχικι κζςθ. 
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i) Ο διαιτθτισ δείχνει τα ςθμεία. Εφόςον ο κριτισ ςυμφωνεί, ςθκϊνει τθν παλζτα    
με το αντίςτοιχο χρϊμα και τουσ αντίςτοιχουσ βακμοφσ (1, 2, 4 ι 5 ςθμεία). ε 
περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ κριτοφ και διαιτθτοφ, ο αρχθγόσ ταπί πρζπει   
υποχρεωτικά να λάβει απόφαςθ υπζρ του ενόσ ι του άλλου. Δεν μπορεί να εκφζρει  
άλλθ γνϊμθ, εκτόσ εάν ςυγκαλζςει ςφςκεψθ και πλειοψθφιςει.  
 
j) τθν περίπτωςθ μιασ πτϊςθσ θ οποία πραγματοποιείται ςτο τζλοσ του κανονικοφ 
χρόνου, μόνο το κτφπθμα του gong (και όχι το ςφφριγμα του διαιτθτι) είναι ζγκυρο. 
 
 k) το τζλοσ μίασ περιόδου, κάκε λαβι είναι ζγκυρθ εφόςον ζχει τελειϊςει πριν το 
κτφπθμα του gong. ε καμία περίπτωςθ, μια λαβι θ οποία τελειϊνει μετά το 
κτφπθμα του gong δεν μπορεί να λθφκεί υπόψθ. 

 

 

Άρκρο 36 -  ΘΕΗ  ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
 
Θεωρείται ότι ζνασ παλαιςτισ βρίςκεται ςε «κζςθ κινδφνου» εφόςον θ γραμμι τθσ 
πλάτθσ του (ι θ γραμμι των ϊμων), κάκετα ι  παράλλθλα προσ το ταπί, ςχθματίηει 
με το ταπί γωνία μικρότερθ των 90 μοιρϊν και εφόςον αντιςτζκεται με το άνω μζροσ 
του ςϊματοσ για να μθν ζρκει ςε πτϊςθ (βλ. οριςμό τθσ πτϊςθσ). Τπάρχει κζςθ 
κινδφνου εφόςον : 
 
- Ο παλαιςτισ ο οποίοσ βρίςκεται ςε άμυνα ζρχεται ςε γζφυρα για να μθν ζρκει ςε 

πτϊςθ.  
- Ο παλαιςτισ ο οποίοσ βρίςκεται ςε άμυνα, με τθν πλάτθ προσ το ταπί, ακουμπά 

ςτον ζνα ι ςτουσ δφο αγκϊνεσ για να μθν ζρκει ςτουσ δφο ϊμουσ. 
- Ο παλαιςτισ με τον ζνα ϊμο να εφάπτεται με το ταπί και με τον άλλο ϊμο να 

υπερβαίνει τθν κάκετθ γραμμι των 90 μοιρϊν (κλειςτι γωνία). 
- Ο παλαιςτισ κυλά επάνω ςτουσ ϊμουσ του. 

 
Δεν υπάρχει πλζον κζςθ κινδφνου εφόςον ο παλαιςτισ ξεπερνά τθν κάκετθ γραμμι 
των 90 μοιρϊν με το ςτικοσ και τθν κοιλιά εςτραμμζνα προσ το ταπί. 
 
Εφόςον θ πλάτθ του παλαιςτι και το ταπί δεν ςχθματίηουν γωνία 90 μοιρϊν, αυτι θ 
κζςθ δεν είναι ακόμα κζςθ κινδφνου (νεκρό ςθμείο). 

 

 

Άρκρο   37 - ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ  ΗΜΕΙΩΝ 
 
Ο κριτισ καταγράφει ςτο δελτίο το οποίο ζχει προβλεφκεί για αυτό το ςκοπό, τα 
ςθμεία τα οποία ζλαβαν οι παλαιςτζσ από τισ ενζργειεσ και τισ λαβζσ τισ οποίεσ  
πραγματοποίθςαν, ξεχωριςτά για κάκε ενζργεια.     
 
το δελτίο βακμολογίασ, τα ςθμεία τθσ ενζργειασ με τα οποία επιλκε θ πτϊςθ κα 
ςθμειϊνονται μζςα ςε κφκλο. 
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Θ παρατιρθςθ για φυγι από ταπί, φυγι από λαβι, άρνθςθ ζναρξθσ, αντικανονικι 
λαβι και βιαιότθτα κα ςθμειϊνεται με (0). Μετά από κάκε παρατιρθςθ (0), ο 
αντίπαλοσ λαμβάνει υποχρεωτικά 1 τεχνικό ςθμείο. 
  
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ τεχνικϊν βακμϊν, το τελευταίο ςθμείο το οποίο 
ςθμειϊκθκε υπογραμμίηεται. 

 

 

Άρκρο 38 -  ΛΑΒΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
 
Κάκε ενζργεια ι λαβι του παλαιςτι ςτθν όρκια πάλθ, με τθν οποία ανάγκαςε τον 
αντίπαλό του να χάςει πλιρωσ τθν επαφι με το ζδαφοσ, τον ελζγχει και τον 
υποχρεϊνει να εκτελζςει μια καμπφλθ μεγάλθσ ευρφτθτασ και τον φζρνει ςτο 
ζδαφοσ κατευκείαν και άμεςα ςε κζςθ κινδφνου, κεωρείται λαβι «μεγάλθσ 
τεχνικισ». 
 
τθν κάτω πάλθ, κάκε ςικωμα από το ζδαφοσ το οποίο εκτελείται από τον 
επιτικζμενο παλαιςτι κεωρείται επίςθσ λαβι «μεγάλθσ τεχνικισ», όπου ο 
αμυνόμενοσ παλαιςτισ πζφτει πάλι ςτο ταπί ςε ουδζτερθ κζςθ (4 ςθμεία) ι άμεςα 
ςε κζςθ κινδφνου (5 ςθμεία). 
 

 
 

Άρκρο  39 -  ΑΞΙΑ H ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΝΕΜΕΣΑΙ Ε ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΚΑΙ ΛΑΒΕ 
 
1 ςημείο 
 
- τον παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ κζτει πλιρωσ ζνα πόδι ςτθν επιφάνεια 

προςταςίασ (ςε όρκια κζςθ) χωρίσ να εκτελεί λαβι. 
 

Διευκρίνιςθ για ζξοδο από το ταπί ςε όρκια κζςθ και ςτα δφο ςτιλ :  
 
Όταν ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ, αρχίηοντασ μία λαβι, είναι ο πρϊτοσ ο οποίοσ 
βρίςκεται ςτθν επιφάνεια προςταςίασ, εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ  αποφάςεισ :    

 
 - εάν ο παλαιςτισ τελειϊνει τθ λαβι του μετά από ςυνεχόμενθ ενζργεια,   
πρζπει να ςθμειϊςει τα απαραίτθτα ςθμεία -  1, 2, 4 ι 5 ςθμεία  
- εάν ο παλαιςτισ δεν μπορεί να τελειϊςει τθ λαβι του, αφοφ ςταματιςει τθν 
ενζργεια, ο διαιτθτισ πρζπει να απονείμει ζνα ςθμείο ςτον αντίπαλο του 
-  εάν ο παλαιςτισ φζρει και ελζγχει τον αντίπαλο του αλλά δεν μπορζςει να 
ολοκλθρϊςει τθν ενζργεια με ςυνεχόμενθ δράςθ, ο διαιτθτισ πρζπει να 
ςταματιςει το ματσ αλλά δεν πρζπει να απονείμει 1 ςθμείο ςτον αντίπαλο 
του 
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θμείωςθ : Όταν ζνασ παλαιςτισ ςπρϊχνει ςκοπίμωσ τον αντίπαλο του ςτθν 
επιφάνεια προςταςίασ χωρίσ ςθμαντικι ενζργεια, δεν πρζπει να λάβει 1 ςθμείο. Εάν 
πραγματοποιιςει το ίδιο για δεφτερθ φορά, κα τιμωρθκεί με μία παρατιρθςθ (0) 
και 1 ςθμείο ςτον αντίπαλο του.  
 
- τον παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ ςταματά τον αγϊνα λόγω τραυματιςμοφ 

αλλά χωρίσ αιμορραγία ι εμφανι τραυματιςμό. 
 
- τον παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ ηιτθςε challenge και για το οποίο θ 

απόφαςθ τθσ διαιτθςίασ δεν ζχει τροποποιθκεί.  
 

- τον αντίπαλο του παλαιςτι ο οποίοσ ορίςτθκε ωσ πακθτικόσ και δεν μπόρεςε να 
ςθμειϊςει ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δραςτθριότθτασ των 30 
δευτερολζπτων ςτθν Ελευκζρα πάλθ 

 
- Αντιςτροφι (αντεπίκεςθ από τον ελεγχόμενο παλαιςτι ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ)  

 
- τον επιτικζμενο παλαιςτι, του οποίου ο αντίπαλοσ φεφγει από λαβι, από το 

ταπί, αρνείται τθν «ζναρξθ», πραγματοποιεί αντικανονικι λαβι ι βιαιότθτα  
 

- τον επιτικζμενο παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ αποφεφγει τθ λαβι ζξω από 
το ταπί και βρίςκεται πάλι ςε κζςθ κινδφνου. 

 
- τον επιτικζμενο παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ πραγματοποιεί μια 

αντικανονικι λαβι θ οποία εμποδίηει τθν εκτζλεςθ μιασ λαβισ που ζχει ξεκινιςει 
ι μιασ πτϊςθσ. 

 
- τον παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ, είτε από επάνω είτε από κάτω, αρνείται 

τθν ςωςτι κζςθ ζναρξθσ “parterre” 
 

- τον παλαιςτι, ο οποίοσ εμποδίηεται να ολοκλθρϊςει μία ενζργεια διότι ο 
αντίπαλόσ του πραγματοποιεί μία αντικανονικι ενζργεια αλλά τελικά καταφζρνει 
να τελειϊςει τθ λαβι του  

 
- τθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ δζχεται 

πακθτικότθτα  
 

 
2 ςημεία 
 

- τον παλαιςτι ο οποίοσ φζρει τον αντίπαλο του και εν ςυνεχεία ελζγχει τον 
αντίπαλο του περνϊντασ πίςω από αυτόν (τρία ςθμεία επαφισ : δφο χζρια και 
ζνα γόνατο ι δφο γόνατα και ζνα χζρι ι το κεφάλι) 
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- τον παλαιςτι ο οποίοσ εκτελεί μια ςωςτι και πλιρθ λαβι και φζρει τον 
αντίπαλο του με τθν κοιλιά ι ςε πλευρικι κζςθ ι ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ με τρία 
ςθμεία επαφισ. Ο αμυντικόσ παλαιςτισ πρζπει να χάςει τον ζλεγχο κατά τθν 
λαβι 

 
- τον παλαιςτι ο οποίοσ εκτελεί μία ενζργεια και φζρει τθν πλάτθ του αντιπάλου 

του ςε γωνία μικρότερθ των 90 μοιρϊν, όπου περιλαμβάνεται και θ περίπτωςθ 
όταν ο αντίπαλοσ του ζχει ζνα ι δφο χζρια τεντωμζνα.  

 
- τον επιτικζμενο παλαιςτι του οποίου ο αντίπαλοσ κυλά επάνω ςτουσ ϊμουσ 

του.  
 
- τον παλαιςτι ο οποίοσ μπλοκάρει τον αντίπαλό του κατά τθν εκτζλεςθ μιασ 

λαβισ από όρκια κζςθ ςε κζςθ κινδφνου.  
 

 
4 ςημεία 

 
- τον παλαιςτι οποίοσ εκτελεί μια λαβι ςε όρκια κζςθ και φζρει τον αντίπαλό 

του ςε κζςθ κινδφνου με τρόπο ςυνεχι και ρευςτό 
 

- Για κάκε λαβι θ οποία εκτελείται με ςικωμα από το ζδαφοσ, με μικρι εμβζλεια 
ζςτω και εάν ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ βρίςκεται με ζνα ι δφο γόνατα ςτο 
ζδαφοσ, τόςο ϊςτε ο αμυνόμενοσ να ζλκει άμεςα ςε κζςθ κινδφνου. 

 
- τον παλαιςτι ο οποίοσ εκτελεί μια λαβι μεγάλθσ τεχνικισ και δεν φζρει τον 

αντίπαλό κατευκείαν και άμεςα ςε κζςθ κινδφνου. 

 
θμείωςθ :  Εάν κατά τθν εκτζλεςθ μίασ λαβισ, ο αμυνόμενοσ παλαιςτισ                      
παραμζνει με ζνα χζρι ςε επαφι με το ταπί, αλλά ζρχεται άμεςα ςε κζςθ κινδφνου, 
ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ κα πάρει επίςθσ τζςςερα ςθμεία. 
 
 
 5 ςημεία  
 
- Όλεσ οι λαβζσ οι οποίεσ εκτελοφνται ςε όρκια κζςθ, με μεγάλθ εμβζλεια και 

φζρουν τον αμυνόμενο παλαιςτι κατευκείαν και άμεςα ςε κζςθ κινδφνου. 
 
- Θ λαβι θ οποία εκτελείται από τον παλαιςτι ο οποίοσ βρίςκεται ςτο ζδαφοσ ο 

οποίοσ ςθκϊνει πλιρωσ τον αντίπαλό του από το ζδαφοσ και εκτελεί μια 
προβολι μεγάλθσ τεχνικισ θ οποία φζρει τον τελευταίο κατευκείαν και άμεςα ςε 
κζςθ κινδφνου. 
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Άρκρο  40 - ΑΠΟΦΑΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 
Ο διαιτθτισ υποδεικνφει τθν απόφαςι του ςθκϊνοντασ το χζρι και δείχνοντασ με 
εμφανι τρόπο τα ςθμεία με τα δάχτυλα. Εάν ο διαιτθτισ και ο κριτισ ςυμφωνοφν, 
ανακοινϊνεται θ απόφαςθ. Ο αρχθγόσ του ταπί δεν ζχει δικαίωμα να επθρεάηει ι να 
τροποποιεί μια απόφαςθ εφόςον ο κριτισ και ο διαιτθτισ ςυμφωνοφν, εκτόσ τθσ 
περίπτωςθσ ςφςκεψθσ ι μετά από challenge. 

 
ε περίπτωςθ ψθφοφορίασ, ο κριτισ και ο αρχθγόσ ταπί πρζπει να εκφράηονται 
μζςω του θλεκτρονικοφ πίνακα ι των παλετϊν. Οι παλζτεσ είναι 11 για τθν 
Ελλθνορωμαϊκι Πάλθ και για τθν Ελευκζρα Πάλθ, διαφορετικϊν χρωμάτων, μπλε, 
άςπρο, κόκκινο. 
 
Μία άςπρθ, πζντε κόκκινεσ, εκ των οποίων τζςςερισ αρικμθμζνεσ 1, 2, 4, 5 για να 
υποδεικνφονται τα ςθμεία κακϊσ και μία μθ αρικμθμζνθ θ οποία χρθςιμοποιείται 
για τισ παρατθριςεισ ι για να προκλθκεί θ προςοχι ςτον ςυγκεκριμζνο παλαιςτι, 
πζντε μπλε εκ των οποίων τζςςερισ αρικμθμζνεσ όπωσ οι κόκκινεσ και μια μθ 
αρικμθμζνθ. 

 
Πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ ςε άμεςθ πρόςβαςθ των ενδιαφερόμενων. Ο κριτισ 
δεν μπορεί για κανζνα λόγο να απζχει τθσ ψθφοφορίασ και πρζπει να εμμζνει ςτθν 
απόφαςι του με ςαφι τρόπο, χωρίσ να επιτρζπει  καμία αμφιςβιτθςθ. 
 
ε περίπτωςθ διαφωνίασ, θ απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρχθγό ταπί. Αυτι θ 
απόφαςθ, βάςθ τθσ οποίασ κα πρζπει να εκτιμθκοφν οι δφο αντιφατικζσ απόψεισ οι 
οποίεσ εκφράςτθκαν από τον κριτι και τον διαιτθτι, υποχρεϊνει, ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τον αρχθγό ταπί να ςυμφωνιςει με τθν μία ι τθν άλλθ άποψθ θ οποία 
ζχει  διατυπωκεί.  
   
Εάν ο αγϊνασ διαρκζςει μζχρι το τζλοσ του προβλεπόμενου χρόνου ενόσ ματσ, για 
τον  κακοριςμό του νικθτι λαμβάνεται υπόψθ το δελτίο αγϊνα του αρχθγοφ ταπί. Ο 
δθμόςιοσ πίνακασ ανακοινϊςεων, πρζπει να είναι ανά πάςα ςτιγμι ςφμφωνοσ με το 
δελτίο βακμολογίασ του αρχθγοφ ταπί. Εάν μεταξφ του δελτίου βακμολογίασ του 
κριτοφ και αυτό του αρχθγοφ ταπί, υπάρχει διαφορά ενόσ ι περιςςοτζρων ςθμείων, 
κα λθφκεί υπόψθ μόνον το δελτίο του αρχθγοφ ταπί. 

 

 

Άρκρο  41 - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

 
Ανάλογα τθν κάκε περίπτωςθ, ο κριτισ και ο διαιτθτισ απονζμουν τα ςθμεία και τισ 
παρατθριςεισ, όπωσ αναφζρεται κατωτζρω, όπου, ςε κάκε μία από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ δίνει το ακόλουκο  αποτζλεςμα :  
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R : παλαιςτισ κόκκινοσ       Β : παλαιςτισ μπλε           0 : μθδζν ςθμεία  

 

Διαιτθτισ Κριτισ 
Αρχθγόσ 

ταπί 
Επίςθμο 

αποτζλεςμα 
Παρατθριςεισ 

1R 1R - 1R 
 

τα ζναντι παραδείγματα, ο 
κριτισ και ο διαιτθτισ 

ςυμφωνοφν, ο αρχθγόσ ταπί 
δεν παρεμβαίνει, εκτόσ τθσ 

περίπτωςθσ ςοβαροφ 
λάκουσ 

2B 2B - 2B 
 

 4R  4R -  4R 
 

5R 5R - 5R 
 

1R 0 0 0 
 

 
τα ζναντι παραδείγματα, ο 

κριτισ και ο διαιτθτισ 
διαφωνοφν για τθν 

απονομι των ςθμείων, ο 
αρχθγόσ ταπί παρεμβαίνει 

και εφαρμόηεται θ αρχι τθσ 
πλειοψθφίασ  

1B 1R 1R 1R 
 

2R 1R 2R 2R 
 

2B 0 2B 2B 
 

 4R 2R 2R 2R 
 

2Β 1R 2B 
 

2B 
 

 
ε περίπτωςθ ςοβαρισ παράβαςθσ των κανονιςμϊν, ο αρχθγόσ ταπί πρζπει να 
ηθτιςει ςφςκεψθ. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   -   ΒΑΘΜΟΙ  ΚΑΣΑΣΑΞΗ  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  
                               ΑΠΟΝΕΜΟΝΣΑΙ  ΜΕΣΑ  ΣΟ  ΜΑΣ 
 

 

Άρκρο 42 -  ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
 
Σο ςφνολο των βακμϊν κατάταξθσ τουσ οποίουσ ςυγκζντρωςε ο παλαιςτισ μετά από 
κάκε ματσ κακορίηει τθν τελικι του κατάταξθ. 
 
5 ςθμεία για τον νικθτι και 0 για τον θττθμζνο ςε περίπτωςθ : 
- νίκθσ λόγω πτϊςθσ (με ι χωρίσ τεχνικά ςθμεία για τον θττθμζνο) (VFA 5:0) 
- τραυματιςμοφ (VIN 5:0) 

Εάν ζνασ ακλθτισ είναι τραυματιςμζνοσ πριν ι κατά τθ διάρκεια του ματσ και ο 
τραυματιςμόσ διαπιςτωκεί από τον ιατρό τθσ UWW  

- 3 παρατθριςεων ςε ζνα ματσ  (VCA 5:0) 
- ποινισ (VFO 5:0) - βλ. άρκρο 15 
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Eάν ο ακλθτισ δεν παρουςιάηεται ςτο ταπί 
- Αποκλειςμοφ (DSQ 5:0) – βλ. άρκρο 15 

Εάν ζνασ ακλθτισ ζχει αποκλειςτεί πριν ι κατά τθ διάρκεια του ματσ λόγω 
αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ 

 
4 ςθμεία για τον νικθτι και 0 για τον θττθμζνο (VSU 4:0) : 
- νίκθ λόγω τεχνικισ υπεροχισ (διαφορά 8 ςθμείων ςτθν Ελλθνορωμαϊκι και 10 

ςθμείων ςτθν Ελευκζρα κατά τθ διάρκεια μιασ εκ των δφο περιόδων) με τον 
θττθμζνο να μθν ζχει ςθμειϊςει κανζνα τεχνικό ςθμείο 

 
4 ςθμεία για τον νικθτι και 1 για τον θττθμζνο (VSU1 4:1) : 
- νίκθ λόγω τεχνικισ υπεροχισ (κατά τθ διάρκεια μιασ εκ των δφο περιόδων) με τον 

θττθμζνο να ζχει ςθμειϊςει τεχνικά ςθμεία. 
 
3 ςθμεία για τον νικθτι και 0 για τον θττθμζνο (VPO 3:1) : 
- εφόςον ο παλαιςτισ κερδίηει ςτο τζλοσ των δφο περιόδων με 1 μζχρι  7 ςθμεία 

ςτθν Ελλθνορωμαϊκι και 1 μζχρι 9 ςθμεία ςτθν Ελευκζρα και ο θττθμζνοσ δεν 
ζχει ςθμειϊςει κανζνα ςθμείο κατά τθ διάρκεια του αγϊνα 

  
3 ςθμεία για τον νικθτι και 1 για τον θττθμζνο (VPO1 3:1) : 
- εφόςον ο παλαιςτισ κερδίηει με νίκθ ςτα ςθμεία ςτο τζλοσ του κανονικοφ χρόνου  

και ο θττθμζνοσ ςθμείωςε 1 ι περιςςότερα τεχνικά ςθμεία. 
  
0 ςθμεία για τον κόκκινο παλαιςτι και 0 ςθμεία για τον μπλε παλαιςτι (2DSQ 0:0) 
-     εφόςον και οι δφο παλαιςτζσ αποκλειςτοφν λόγω παράβαςθσ κανονιςμοφ  
 
 

Άρκρο 43 -   Η  ΠΣΩΗ 
 
Θεωρείται  πτϊςθ, όταν ο παλαιςτισ  κρατείται από τον αντίπαλό του με τουσ δφο 
ϊμουσ επάνω ςτο ταπί για επαρκι χρόνο ϊςτε ο διαιτθτισ να μπορζςει να 
διαπιςτϊςει τον πλιρθ ζλεγχο τθσ πτϊςθσ. Για να κεωρείται ζγκυρθ μία πτϊςθ ςτθν 
άκρθ του ταπί, κα πρζπει οι ϊμοι του αντιπάλου να είναι  εξ ολοκλιρου μζςα ςτθ 
πορτοκαλι ηϊνθ και το κεφάλι δεν πρζπει να ακουμπά το περικϊριο προςταςίασ. Θ 
πτϊςθ ςτο περικϊριο προςταςίασ δεν κεωρείται ζγκυρθ. 

 
Εάν ο παλαιςτισ ζρκει ςτουσ δφο ϊμουσ μετά από δικό του λάκοσ ι μετά από δικι 
του λαβι και κρατείται εκεί, θ πτϊςθ κα κεωρθκεί  ζγκυρθ για τον αντίπαλό του. 

 
Θ πτϊςθ θ οποία διαπιςτϊνεται από τον διαιτθτι είναι ζγκυρθ εφόςον ο κριτισ ι ο 
αρχθγόσ ταπί δϊςουν τθν ςυγκατάκεςι τουσ. Εάν ο διαιτθτισ δεν δϊςει πτϊςθ και 
αυτι είναι ζγκυρθ, μπορεί να δοκεί  με τθν ςυγκατάκεςθ του κριτοφ και του 
αρχθγοφ ταπί. ε  όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο διαιτθτισ δεν κα χτυπιςει το ταπί παρά 
μόνον εφόςον ζχει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του κριτοφ και του αρχθγοφ ταπί. Εν 
ςυνεχεία κα ςφυρίξει για να ςταματιςει ο αγϊνασ. 
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υνεπϊσ, για να διαπιςτωκεί και να κεωρείται ζγκυρθ, πρζπει θ πτϊςθ να κρατείται 
ευκρινϊσ, δθλαδι πρζπει και οι δφο ϊμοι του εν λόγω παλαιςτι να εφάπτονται με 
το ταπί ταυτόχρονα κατά τθν διάρκεια του ελάχιςτου χρόνου παφςθσ όπωσ 
αναφζρεται ςτθν πρϊτθ παράγραφο, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ λαβισ «μζςθ-
πίςω» θ οποία εκτελείται με SOUPLESSE.  
 
Δεν μπορεί να κατατεκεί κανζνα challenge ςε περίπτωςθ πτϊςθσ, δεδομζνου ότι θ 
πτϊςθ πρζπει υποχρεωτικά να επιβεβαιωκεί από τον αρχθγό ταπί μετά από 
απόφαςθ του κριτοφ ι του διαιτθτοφ. 
 

 

Άρκρο 44 -  ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΕΡΟΧΗ 
 
Με εξαίρεςθ τθ  πτϊςθ και  τον αποκλειςμό,  ο  αγϊνασ πρζπει  να ςταματιςει πριν 
το τζλοσ του κανονικοφ χρόνου χωρίσ να λθφκεί υπόψθ το αποτζλεςμα εφόςον : 

 
- μεταξφ των παλαιςτϊν υπάρχει διαφορά 8 βακμϊν ςτθν Ελλθνορωμαϊκι και 10 

βακμϊν ςτθν Ελευκζρα πάλθ  
 
Ο αγϊνασ δεν κα μπορεί να διακοπεί για να απονεμθκεί θ νίκθ λόγω τεχνικισ 
υπεροχισ πριν τελειϊςει πλιρωσ θ ενζργεια (βλ. άρκρο 28). 
 
Ο αρχθγόσ ταπί πρζπει να επιςθμάνει ςτον διαιτθτι ότι θ διαφορά ζφταςε τουσ 8 ι 
10 βακμοφσ. Μετά από ςφςκεψθ των μελϊν του ςϊματοσ διαιτθςίασ, ο διαιτθτισ 
ανακθρφςςει τον νικθτι του ματσ. 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   -    Η ΑΡΝΗΣΙΚΗ  ΠΑΛΗ 
 

Άρκρο 45 -  Η ΠΑΛΗ ΣΟ ΕΔΑΦΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Εάν ζνασ από τουσ παλαιςτζσ φζρει τον αντίπαλο του ςτο ζδαφοσ  κατά τθ διάρκεια 
του ματσ, θ πάλθ ςυνεχίηεται ςτο ζδαφοσ και ο παλαιςτισ ο οποίοσ βρίςκεται από 
κάτω μπορεί να αποκροφςει τισ προςπάκειεσ του αντιπάλου του και να ςθκωκεί 
όρκιοσ ι να εκτελζςει όλεσ τισ αντεπικζςεισ τισ οποίεσ επικυμεί. Εάν ζνασ παλαιςτισ 
φζρει τον αντίπαλό του ςτο ζδαφοσ και λόγω καλισ άμυνασ του αμυνόμενου 
παλαιςτι δεν μπορεί να πραγματοποιιςει καμία λαβι, ο διαιτθτισ, μετά από 
εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςταματά τον αγϊνα και θ πάλθ ςυνεχίηεται ςτθν όρκια 
κζςθ.  
 
Αμυνόμενοσ ςτισ επικζςεισ και ςτισ λαβζσ του παλαιςτι που είναι από επάνω ςτθν 
ελλθνορωμαϊκι πάλθ, ο από κάτω παλαιςτισ δεν επιτρζπεται να τοποκετιςει 
περιςςότερα από το ζνα χζρι του ςτο επάνω μζροσ του ςϊματοσ του αντιπάλου 
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(κορμόσ ι οποιοδιποτε ςθμείο του βραχίονα του αντιπάλου). Επιπλζον, ο από 
κάτω παλαιςτισ δεν πρζπει να αμφνεται με τουσ βραχίονεσ κλειςτοφσ ι να 
μπλοκάρει με τουσ αγκϊνεσ και τα γόνατα.  
 
Απαγορεφεται ςτον επιτικζμενο παλαιςτι να ςυνεχίςει τθν πάλθ πθδϊντασ επάνω 
ςτον αντίπαλό του. Εάν διαπραχκεί αυτι θ παράβαςθ, ο διαιτθτισ πρζπει, τθν 
πρϊτθ φορά, να κάνει ςφςταςθ ςτο παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε και τθν δεφτερθ 
φορά να του δϊςει παρατιρθςθ και 1 ςθμείο και θ πάλθ να ςυνεχιςτεί ςτθν όρκια 
κζςθ.  
 
Επιπλζον, ο παλαιςτισ  ο οποίοσ είναι από επάνω δεν ζχει δικαίωμα να διακόψει 
μόνοσ του τθν πάλθ οφτε και να ηθτιςει τθν ςυνζχιςθ από όρκια κζςθ. 
 
 
Τποχρεϊςεισ ςτθν κζςθ ςτο ζδαφοσ  
 
Θ πρωταρχικι κζςθ των παλαιςτϊν ςτθν κζςθ ςτο ζδαφοσ πριν ο διαιτθτισ ςφυρίξει 
είναι θ ακόλουκθ : ο από κάτω παλαιςτισ πρζπει να βρίςκεται ςτο κζντρο του ταπί 
με το ςτομάχι του να ακουμπά ςτο ταπί. Οι βραχίονεσ πρζπει να είναι τεντωμζνοι 
εμπρόσ και τα πόδια πρζπει να είναι τεντωμζνα προσ τα πίςω. Δεν πρζπει να είναι 
ςταυρωμζνοι οφτε οι βραχίονεσ οφτε τα πόδια. Σα χζρια και τα πόδια του παλαιςτι 
που βρίςκεται από κάτω πρζπει να αγγίηουν το ταπί. Ο παλαιςτισ που είναι από 
κάτω δεν ζχει δικαίωμα να μπλοκάρει τον παλαιςτι που βρίςκεται από επάνω. Ο 
παλαιςτισ που βρίςκεται από επάνω είναι τοποκετθμζνοσ ςτο πλάι του αντιπάλου 
του και εφόςον θ κζςθ ςτο ζδαφοσ διαταχκεί, τοποκετεί τα δφο χζρια του ςτθν 
πλάτθ του αντιπάλου του χωρίσ κανζνα διςταγμό. Πρζπει να ζχει τα δφο γόνατα του 
επάνω ςτο ταπί.  
 
Αφοφ ςφυρίξει ο διαιτθτισ, ο παλαιςτισ που βρίςκεται από κάτω, βάςει των 
κανονιςμϊν ζχει δικαίωμα να αμυνκεί. Ειδικότερα απαγορεφεται να πθδιξει και να 
διαφφγει από τον επιτικζμενο παλαιςτι, να αμφνεται κλείνοντασ τουσ βραχίονεσ του 
ι μπλοκάροντασ με τουσ αγκϊνεσ και τα γόνατα αλλά επίςθσ χρθςιμοποιϊντασ 
ενεργά τα πόδια για να αμυνκεί. Εντοφτοισ, ο παλαιςτισ που βρίςκεται από κάτω 
ζχει δικαίωμα να ςθκωκεί αφοφ ςφυρίξει ο διαιτθτισ.  
 
 

 

Άρκρο 46 -    Η  ΖΩΝΗ  ΠΑΘΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  (πορτοκαλι ηώνθ) 
 
Θ ηϊνθ πακθτικότθτασ ζχει ωσ ςτόχο να αποκαλφψει τον παλαιςτι ο οποίοσ 
πραγματοποιεί φυγι, να εξαλείψει τθ ςυςτθματικι πάλθ ςτθν άκρθ του ταπί κακϊσ 
και τισ εξόδουσ από τον κεντρικό χϊρο πάλθσ. 
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Όλεσ οι λαβζσ και οι ενζργειεσ οι οποίεσ  ξεκινοφν από τθν κεντρικι επιφάνεια 
πάλθσ και τελειϊνουν μζςα ςε αυτι τθ ηϊνθ είναι ζγκυρεσ,  ςυμπεριλαμβανόμενθσ 
και τθσ κζςθσ κινδφνου, τθσ αντεπίκεςθσ και τθσ πτϊςθσ. 
 
Κάκε λαβι ι αντεπίκεςθ θ οποία ξεκινά από όρκια κζςθ, ςτθν κεντρικι επιφάνεια 
πάλθσ του ταπί (εκτόσ τθσ ηϊνθσ πακθτικότθτασ) είναι ζγκυρθ οπουδιποτε και εάν 
κατευκυνκεί ι καταλιξει (ηϊνθ πάλθσ, ηϊνθ πακθτικότθτασ ι επιφάνεια 
προςταςίασ). Εντοφτοισ, εάν καταλιξει ςτθν επιφάνεια προςταςίασ, ςταματά ο 
αγϊνασ και οι παλαιςτζσ επανζρχονται ςτο κεντρικό ςθμείο, ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
ςε όρκια κζςθ. Σα ςθμεία απονζμονται ςφμφωνα με τθν αξία τθσ λαβισ θ οποία 
εκτελζςτθκε.  
 
Θ πτϊςθ μζςα ςτθν ηϊνθ προςταςίασ δεν κεωρείται ζγκυρθ. Αντίκετα, ο αγϊνασ 
πρζπει να διακοπεί και οι παλαιςτζσ να επανζλκουν ςτο μζςον, ςε όρκια κζςθ. 
 
Μία ενζργεια θ οποία δεν δίνει ςθμεία ςτθν κεντρικι επιφάνεια πάλθσ, δεν δίνει 
ςθμεία ςτθ ηϊνθ προςταςίασ. Θα δοκεί μόνον 1 ςθμείο ςτον παλαιςτι για ζξοδο 
από το ταπί. 
 
Ο γενικόσ κανονιςμόσ για εξόδουσ από το ταπί, χωρίσ πλιρθ εκτζλεςθ μίασ λαβισ 
ςθμαίνει ότι ο παλαιςτισ που βγαίνει πρϊτοσ κα χάςει 1 ςθμείο (το οποίο ςθμαίνει 
ότι ο αντίπαλοσ του κα ςθμειϊςει 1 ςθμείο). Εάν και οι δφο παλαιςτζσ βγουν μαηί 
από το ταπί, ο διαιτθτισ κα πρζπει να κακορίςει ποιοσ παλαιςτισ ακοφμπθςε 
πρϊτοσ ςτο χϊρο προςταςίασ και να απονείμει ζνα ςθμείο ςτον αντίπαλο του.  
 
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζνασ παλαιςτισ εκτελεί μία λαβι, δεν μπορεί να τθν 
πραγματοποιιςει και βρίςκεται πάλι ςτο χϊρο προςταςίασ, από κάτω, ςε ουδζτερθ 
κζςθ ελεγχόμενοσ από τον αντίπαλο του (αυτόσ δεν πραγματοποίθςε καμία κίνθςθ 
για να ζρκει ςε αυτι τθ κζςθ), κα χάςει ζνα ςθμείο διότι βγικε πρϊτοσ από τον 
χϊρο πάλθσ από τθν όρκια κζςθ. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία βρίςκεται πάλι με 
τθν πλάτθ του ςτο χϊρο προςταςίασ με ζλεγχο του αντιπάλου του, κα χάςει 2 
ςθμεία.  

 
Κατά τθν εκτζλεςθ των λαβϊν τουσ και των τεχνικϊν ενεργειϊν τουσ, των οποίων θ 
ανάπτυξθ ζχει ιδθ αρχίςει ςτθν κεντρικι επιφάνεια πάλθσ, οι παλαιςτζσ μποροφν να 
περάςουν ςτθ ηϊνθ πακθτικότθτασ με τρία ι τζςςερα πόδια και ςυνεχίηοντασ τθν 
κίνθςθ μποροφν να αναπτφξουν εκεί ενζργειεσ και λαβζσ προσ όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ, με απαράβατο όρο ότι δεν κα υπάρξει καμία διακοπι ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ λαβισ τουσ (ςπρϊξιμο, μπλοκάριςμα, τράβθγμα, ανατροπι). 

 
Μια ενζργεια ι μία λαβι δεν μπορεί να ξεκινιςει ςε όρκια κζςθ ςτθν κόκκινθ ηϊνθ, 
παρά μόνο με τον απαράβατο όρο ότι οι παλαιςτζσ οι οποίοι βρίςκονται ςε λαβι 
χρθςιμοποιοφν εκεί μόνον δφο πόδια. ε αυτι τθν περίπτωςθ, ο διαιτθτισ κα δϊςει 
περιοριςμζνο χρόνο περιμζνοντασ τθν ανάπτυξθ τθσ λαβισ. 
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Εάν οι παλαιςτζσ ςταματοφν τθν ενζργειά τουσ μζςα ςτθν ηϊνθ πακθτικότθτασ και 
εκεί  αδρανοφν ι εάν χωρίσ καμία ενζργεια χρθςιμοποιοφν εκεί δφο, τρία ι τζςςερα 
πόδια, ο διαιτθτισ διακόπτει τον αγϊνα και επαναφζρει τουσ παλαιςτζσ ςτο κζντρο  
του ταπί. Θ πάλθ ςυνεχίηεται ςε όρκια  κζςθ. 

 
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτθν όρκια κζςθ, εάν ζνα πόδι του επιτικζμενου παλαιςτι 
είναι μζςα ςτθν επιφάνεια προςταςίασ του ταπί, δθλαδι ζξω από τθν ηϊνθ 
πακθτικότθτασ, ο διαιτθτισ δεν διακόπτει τον αγϊνα και περιμζνει να τελειϊςει θ 
ενζργεια. 
 
Εφόςον ο αμυνόμενοσ παλαιςτισ περνά με ζνα πόδι μζςα ςτθν επιφάνεια 
προςταςίασ, αλλά ο επιτικζμενοσ  ςτθ ςυνζχεια εκτελεί τθν λαβι, θ λαβι είναι 
ζγκυρθ. Εάν ο επιτικζμενοσ δεν εκτελζςει τθν λαβι, ο διαιτθτισ διακόπτει τον 
αγϊνα. 

 
Σθν ςτιγμι κατά τθν οποία ζνασ παλαιςτισ πατάει με ζνα πόδι ςτθ ηϊνθ 
πακθτικότθτασ, ο διαιτθτισ πρζπει να φωνάξει δυνατά τθν λζξθ "ΗΟΝΕ". Με αυτι 
τθν παρατιρθςθ, οι παλαιςτζσ πρζπει μόνοι τουσ να προςπακιςουν να επανζλκουν 
προσ το κζντρο του ταπί, χωρίσ να διακόψουν τθν ενζργεια τθν οποία ιδθ 
επιχειροφν. 
 
τθν κάτω πάλθ, κάκε ενζργεια, λαβι ι αντεπίκεςθ θ οποία πραγματοποιείται από ι 
μζςα ςτθν ηϊνθ πακθτικότθτασ είναι ζγκυρθ, ζςτω κι αν καταλιξει ςτθν επιφάνεια 
προςταςίασ. 
 
Για όλεσ τισ ενζργειεσ οι οποίεσ ξεκινοφν από το ζδαφοσ μζςα ςτθ ηϊνθ 
πακθτικότθτασ και εκτελοφνται ςτθν επιφάνεια  προςταςίασ, ο διαιτθτισ και ο 
κριτισ απονζμουν τα ςθμεία, αλλά ο αγϊνασ διακόπτεται και οι παλαιςτζσ 
επανζρχονται ςτο κζντρο και ςε όρκια κζςθ. 
 
τθν κάτω πάλθ, ο παλαιςτισ ο οποίοσ επιτίκεται μπορεί να ςυνεχίςει τθν ενζργειά 
του εφόςον, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ λαβισ  βγαίνει από τθν ηϊνθ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι οι ϊμοι και το κεφάλι του αντιπάλου του είναι μζςα ςτθ ηϊνθ. ε 
αυτι τθν περίπτωςθ, ακόμα και τα τζςςερα πόδια μποροφν να είναι ζξω από το 
ταπί. 

 

 

 

Άρκρο  47 -  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΗ 
  ΠΑΘΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ελευκζρα και ελλθνορωμαϊκι πάλθ) 

 
Διαδικαςία για τθν εφαρμογι των κυρϊςεων λόγω αδράνειασ ςτθν Ελευκζρα Πάλθ 
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Ο ρόλοσ των διαιτθτϊν, μεταξφ άλλων κακθκόντων ηωτικισ ςθμαςίασ, είναι θ 
αξιολόγθςθ και ο διαχωριςμόσ μεταξφ πραγματικισ ενζργειασ και προςποίθςθσ 
προκειμζνου να ςπαταλθκεί χρόνοσ.  
 

a. Κάκε φορά κατά τθν οποία το ςϊμα διαιτθςίασ ςυμφωνεί ότι ζνασ παλαιςτισ 
μπλοκάρει, δζνει τα  δάχτυλα, εξουδετερϊνει τον αντίπαλό του και/ι γενικϊσ 
αποφεφγει να παλζψει : ο διαιτθτισ του ταπί επιςθμαίνει ςτον παλαιςτι 
"Προςοχι μπλε ι κόκκινε". Κατά τθν πρϊτθ παράβαςθ θ ενζργεια 
διακόπτεται άμεςα για να δοκεί προφορικι παρατιρθςθ : «Προςοχι».  
Δεφτερθ παράβαςθ : θ ενζργεια ςταματά άμεςα για να κακοριςτεί ο 
παλαιςτισ ο οποίοσ ζςφαλε και ξεκινά μια περίοδοσ  30 δευτερολζπτων με 
υποχρεωτικό ςκορ. Ο διαιτθτισ του ταπί δεν κα μπορεί να διακόψει το ματσ 
κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε ενζργειασ ςε εξζλιξθ είτε για να αρχίςει είτε 
να τελειϊςει θ περίοδοσ δραςτθριότθτασ. Ανάβει ζνα λαμπάκι το οποίο 
αντιςτοιχεί ςτον παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε. Αυτό επιςθμαίνει ςτουσ 
παλαιςτζσ, ςτουσ προπονθτζσ και ςτουσ κεατζσ ότι ξεκίνθςε μια «περίοδοσ  
δραςτθριότθτασ». Εάν ο ζνασ ι ο άλλοσ παλαιςτισ  ςκοράρει κατά τθ περίοδο 
ποινισ των 30 δευτερολζπτων, δεν απονζμεται κανζνα ςθμείο ποινισ, 
απονζμονται μόνον το ι τα τεχνικά ςθμεία τα οποία αντιςτοιχοφν. Εάν 
κανζνασ παλαιςτισ δεν ςκοράρει, ο αντίπαλοσ  του παλαιςτι ο οποίοσ ζχει 
οριςτεί ωσ πακθτικόσ παίρνει ζνα τεχνικό ςθμείο χωρίσ να ςταματιςει το 
ματσ. 

 
b. εάν μετά από 2 λεπτά ςτθ πρϊτθ περίοδο, κανζνασ παλαιςτισ δεν ςθμειϊςει 

κάποιο ςθμείο, ο διαιτθτισ πρζπει υποχρεωτικά να κακορίςει ζναν εκ των 
παλαιςτϊν ωσ ανενεργό (ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία θ οποία αναφζρεται 
ανωτζρω).  
 

c. Εφόςον υπολείπονται λιγότερα των 30 δευτερολζπτων ςε μία εκ των δφο 
περιόδων και εφόςον και τα τρία μζλθ του ςϊματοσ διαιτθςίασ ςυμφωνοφν 
ότι ο ζνασ παλαιςτισ αποφεφγει να παλζψει ι μπλοκάρει τον αντίπαλο του, ο 
τελευταίοσ λαμβάνει δφο ςθμεία (δθλαδι φυγι από λαβι). Αυτι θ περίπτωςθ 
μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο προςφυγισ ςε challenge.  
 

d. Εάν ζνασ παλαιςτισ ξεκινά μία ενζργεια λίγα δευτερόλεπτα πριν τα 2 λεπτά 
και θ βακμολογία είναι πάντα 0:0, o διαιτθτισ δεν κα διακόψει τον αγϊνα και 
κα επιτρζψει ςτον παλαιςτι να τελειϊςει τθν ενζργεια του. Εάν θ ενζργεια 
τελειϊςει με ζνα ι περιςςότερα ςθμεία, ο αγϊνασ κα ςυνεχιςτεί χωρίσ 
διακοπι. Εάν θ ενζργεια τελειϊςει χωρίσ ςθμεία, ο διαιτθτισ κα ςταματιςει 
τον αγϊνα και κα εφαρμόςει τθν περίοδο δραςτθριότθτασ. 
 

 
Διαδικαςία για τθν εφαρμογι κυρϊςεων λόγω αδράνειασ ςτθν Ελλθνορωμαϊκι 
Πάλθ  
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Θ ενεργι πάλθ κακορίηεται με τθν αναηιτθςθ επαφισ με τον αντίπαλο, κρατϊντασ 
ο ζνασ τον άλλον και προςπακϊντασ να πραγματοποιιςουν επίκεςθ. Οι δφο 
παλαιςτζσ πάντα παροτρφνονται να είναι ενεργοί.  
 
Εάν μόνον ζνασ παλαιςτισ πραγματοποιεί ενεργι πάλθ, κα ανταμείβεται. ε μία 
τζτοια περίπτωςθ, ο αντίπαλοσ του ο οποίοσ μπλοκάρει και εμποδίηει τθν ενεργι 
πάλθ ορίηεται ωσ πακθτικόσ και θ ενδεδειγμζνθ διαδικαςία πακθτικότθτασ κα λάβει 
χϊρα. 

 
Χρθςιμοποιείται θ ακόλουκθ διαδικαςία :  
 
 
- 1θ πακθτικότθτα ςε ζνα ματσ (ανεξαρτιτωσ παλαιςτι), ο ενεργόσ 

παλαιςτισ παίρνει 1 ςθμείο και μπορεί να επιλζξει μεταξφ τθσ κζςθσ ςτο 
ζδαφοσ και τθσ όρκιασ κζςθσ. Θ 1θ πακθτικότθτα του ματσ δεν μπορεί να 
δοκεί πριν τα 2 λεπτά.  
 

- 2θ πακθτικότθτα ςε ζνα ματσ (ανεξαρτιτωσ παλαιςτι), ο ενεργόσ 
παλαιςτισ παίρνει 1 ςθμείο και μπορεί να επιλζξει μεταξφ τθσ κζςθσ ςτο 
ζδαφοσ και τθσ όρκιασ κζςθσ. Θ 2θ πακθτικότθτα του ματσ δεν μπορεί να 
δοκεί πριν τα 4 λεπτά και 30.  

 
- 3θ και όλεσ οι προςεχείσ πακθτικότθτεσ ςε ζνα ματσ (ανεξαρτιτωσ 

παλαιςτι), ο ενεργόσ παλαιςτισ παίρνει 1 ςθμείο χωρίσ να ςταματιςει ο 
αγϊνασ     

 
Λόγω περιοριςμζνου χρόνου του ματσ ςτισ κατθγορίεσ παμπαίδων και παίδων, θ 
πακθτικότθτα δίδεται βάςει τθσ αναγκαιότθτασ. τθν περίπτωςθ 0-0, θ 1θ 
πακθτικότθτα πρζπει να δοκεί το αργότερο ςε 2 λεπτά 30.  
 
Τπάρχουν τρεισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το ςϊμα διαιτθςίασ πρζπει να 
παροτρφνει ζνα ματσ δίδοντασ πακθτικότθτα :  
 

a. το ςκορ είναι 0: 0 μετά από 2 λεπτά  
b. οι παλαιςτζσ ιςοβακμοφν και ζνασ παλαιςτισ είναι πλζον ευκρινϊσ 

ενεργόσ  
c. ζνασ παλαιςτισ κερδίηει και ο αντίπαλοσ του παλεφει πολφ αμυντικά 

 
ο παλαιςτισ ο οποίοσ ςθμείωςε ςθμεία ςε όρκια κζςθ εκτελϊντασ λαβζσ δεν κα 
πρζπει να τιμωρείται με πακθτικότθτα. Αντίκετα, εάν αυτόσ ο παλαιςτισ είναι 
ανενεργόσ για αρκετό διάςτθμα και ο αντίπαλοσ του ςθμειϊνει ςθμεία ι είναι 
περιςςότερο ενεργόσ, μπορεί να πάρει πακθτικότθτα.  
 
Κριτιρια για να κεωρθκεί ζνασ παλαιςτισ πακθτικόσ :  
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- διαφφγει από επικζςεισ χωρίσ να πραγματοποιιςει αντεπίκεςθ  
- δζνει τουσ καρποφσ του αντιπάλου του χωρίσ να ξεκινά μία επίκεςθ  
- επιτίκεται χωρίσ καμία άμεςθ επαφι με τον αντίπαλο του 
- ανακτά εκ νζου τθν αρχικι κζςθ ακριβϊσ μόλισ ξεκίνθςε μία επίκεςθ 
- προςποιείται επίκεςθ (ψευδισ επίκεςθ) 
- διαφεφγει ςτθν πορτοκαλι ηϊνθ αλλά παραμζνει εκεί  
- δεν ελζγχει το κζντρο του ταπί 
- μπλοκάρει τον αντίπαλο ςτθν πορτοκαλι ηϊνθ  
- δεν δζνει παρά τθν καλι κζςθ  
- αμυντικι πάλθ 

 
Διευκρίνιςθ  
 
Κάκε πακθτικότθτα πρζπει να επιβεβαιωκεί από τον αρχθγό ταπί. Εάν κατά τθν 
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ πακθτικότθτασ διαπραχκεί ςοβαρό λάκοσ από τον 
διαιτθτι και τον κριτι, ο αρχθγόσ ταπί πρζπει να παρζμβει.  

Εάν ζνασ παλαιςτισ μπλοκάρει, κρατϊντασ το κεφάλι του ςτο ςτικοσ του αντιπάλου 
του, δζνει τα δάκτυλα ι εν γζνει, αρνείται τθν ανοικτι πάλθ ςτθν όρκια κζςθ 
(αρνοφμενοσ να επαναφζρει ςτθ ςωςτι κζςθ το άνω μζροσ του ςϊματοσ), ο 
διαιτθτισ κα κρίνει αυτόν τον παλαιςτι ωσ αρνθτικό.  
 
Θ αρνθτικι πάλθ περιγράφει κάκε ενζργεια θ οποία είναι δυνθτικά επικίνδυνθ για 
τον αντίπαλο ι αντίκετθ με τθν βαςικι αρχι να παρζχεται μία πάλθ επικετικι και 
κεαματικι (πχ δζςιμο δακτφλων, αποφυγι επαφισ).  
 
Θ αρνθτικι πάλθ πρζπει να δθλϊνεται από τον διαιτθτι με ζνα ευκρινζσ πρϊτο 
ςιμα (πχ  «Κόκκινε, όχι τα δάκτυλα!») και πρζπει να επιβεβαιϊνεται από τον αρχθγό 
ταπί.  
 
Εφόςον επιβεβαιωκεί, κα απονζμεται άμεςα μία παρατιρθςθ (0) και 1 ςθμείο ςτον 
αντίπαλο.  
 

Θ αρνθτικι πάλθ όπωσ ορίηεται ανωτζρω και ςτα άρκρα 48-51 δεν μπορεί να 
κεωρείται ωσ πακθτικότθτα. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ αρνθτικι πάλθ δίνει μία  
παρατιρθςθ και 1 ςθμείο.  
 

Θ πακθτικότθτα και θ αρνθτικι πάλθ πρζπει να διαχωρίηονται. Δεν είναι δυνατόν να 
τιμωρείται θ πακθτικότθτα με αρνθτικι πάλθ και αντίκετα. Θ πακθτικότθτα και θ 
αρνθτικι πάλθ είναι ευκρινϊσ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ.   
 
θμείωςθ : οι διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι τθσ πακθτικότθτασ ςτθν ελευκζρα πάλθ 
και ςτθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ είναι ευκρινϊσ διαφορετικζσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9   -   ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ  ΚΑΙ  ΑΝΣΙΚΑΝΟΝΙΚΕ  ΛΑΒΕ 
 

Άρκρο 48 -  ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ 
 

Είναι απαγορευμζνο ςτουσ παλαιςτζσ : 
 

- Σο τράβθγμα των μαλλιϊν, των αυτιϊν, των γεννθτικϊν οργάνων, τα 
τςιμπιματα, το δάγκωμα, το ςτρίψιμο των δακτφλων ι των αυτιϊν 
κλπ., και γενικά θ εκτζλεςθ κάκε ενζργειασ, χειρονομίασ ι λαβισ με 
ςκοπό να βαςανίςει τον αντίπαλο ι να τον κάνει να υποφζρει 
αναγκάηοντασ τον να εγκαταλείψει. 

- Να δίνονται κλωτςιζσ ι χτυπιματα ςτο κεφάλι, οι κζςεισ 
ςτραγγαλιςμοφ, τα ςπρωξίματα, θ πραγματοποίθςθ λαβϊν οι οποίεσ 
κζτουν ςε κίνδυνο τθ ηωι του αντιπάλου ι πικανόν να προκαλζςουν 
κάταγμα ι εξάρκρωςθ μελϊν, να πατοφν επάνω ςτα πόδια του 
αντιπάλου και να αγγίηουν το πρόςωπο του αντιπάλου μεταξφ των 
φρυδιϊν και τθσ γραμμισ του ςτόματοσ. 

- Να πιζηεται θ κοιλιά και το ςτομάχι του αντιπάλου με τον αγκϊνα ι το 
γόνατο, να εξαςκείται κάκε είδουσ βίασ με ςκοπό ο αντίπαλοσ να 
υποφζρει, να κρατείται ο αντίπαλοσ από το μαγιό. 

- Να πιάνονται και να κρατοφνται από το ταπί. 
- Να μιλοφν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
- Να κρατείται το πζλμα του αντιπάλου (επιτρζπεται μόνο θ λαβι του 

επάνω μζρουσ του ποδιοφ και τθσ πτζρνασ). 

- Να  ρυκμίηουν μεταξφ τουσ  το αποτζλεςμα του αγϊνα  
- Να κρατοφνται ι να δζνονται τα δάκτυλα για να μπλοκάρεται ο 

αντίπαλοσ και να εμποδίηεται θ ενεργι πάλθ  

 
 
 Άρκρο 49 -  ΦΤΓΗ ΑΠΟ ΛΑΒΗ 
 
Θεωρείται φυγι από λαβι κάκε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αμυνόμενοσ παλαιςτισ 
αρνείται ανοικτά τθν επαφι για να εμποδίςει τον αντίπαλό του να εκτελζςει ι να 
δζςει μια λαβι. Αυτζσ οι περιπτϊςεισ ιςχφουν τόςο ςτθν όρκια κζςθ όςο και ςτθ 
κζςθ ςτο ζδαφοσ. Μποροφν να αναπτυχκοφν ςτον κεντρικό χϊρο πάλθσ, ςτθν 
πορτοκαλι ηϊνθ. Θ φυγι από λαβι κα τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με τθν φυγι 
από το ταπί, δθλαδι :  

 
Φυγι από λαβι ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ :  
 

- 1 παρατιρθςθ ςτον παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε (0) 
-  1 ςθμείο ςτον αντίπαλο 
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- ςυνζχιςθ τθσ πάλθσ ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ 
 
Φυγι από λαβι ςε όρκια κζςθ :  
 

- μία παρατιρθςθ ςτο παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε (0) 
- 1 ςθμείο ςτον αντίπαλο 
- ςυνζχιςθ τθσ πάλθσ ςε όρκια κζςθ 

 
 
Φυγή από λαβή ςτο ζδαφοσ ςτην ελληνορωμαϊκή πάλη 

 
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο παλαιςτισ ο οποίοσ βρίςκεται ςτο ζδαφοσ μετά 
από ενζργεια του αντιπάλου του πθδά εμπρόσ για να εμποδίςει το δζςιμο τθσ λαβισ 
του αντιπάλου του και με αυτι τθν ενζργεια κζτει τον επιτικζμενο παλαιςτι ςε κζςθ 
αντικανονικισ λαβισ, ςτουσ μθροφσ του  αμυνόμενου παλαιςτι, αυτό κεωρείται ωσ  
φυγι από λαβι. Ο διαιτθτισ ο οποίοσ διευκφνει το ματσ, δεν μπορεί ςε καμία 
περίπτωςθ να δείξει ανοχι ςε αυτι τθν φάςθ θ οποία είναι εμφανισ φυγι από λαβι 
του αμυνόμενου παλαιςτι. Θα πρζπει  λοιπόν να διαχειριςτεί αυτι τθν κατάςταςθ 
με ευκρινι και ςαφι τρόπο. Θα πρζπει επίςθσ να τοποκετθκεί ζμπροςκεν του 
παλαιςτι για να επιςθμάνει και να εμποδίςει τθν φυγι. 

 
- Σθν πρϊτθ φορά κατά τθν οποία ο παλαιςτισ ο οποίοσ είναι ςτο ζδαφοσ 

πθδά εμπρόσ για να αποφφγει το δζςιμο τθσ λαβισ του αντιπάλου του, ο 
διαιτθτισ κα πρζπει να προειδοποιιςει  λζγοντασ δυνατά : ATTENTION NO 
JUMP 

 
- Σθν δεφτερθ φορά, ο διαιτθτισ πρζπει υποχρεωτικά να δϊςει 

παρατιρθςθ και 1 βακμό  για φυγι από λαβι, να ςταματιςει τον αγϊνα 
μετά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του κριτοφ ι του αρχθγοφ ταπί, να ςθκϊςει 
τουσ παλαιςτζσ, να επιςθμάνει το λάκοσ και να ςυνεχιςτεί θ πάλθ ςε κζςθ 
ςτο ζδαφοσ. 

 
Αυτι θ μζκοδοσ εφαρμόηεται προκειμζνου να τιμωρείται θ φυγι από λαβι του 
παλαιςτι ο οποίοσ φεφγει μπροςτά. Αντίκετα, θ άμυνα ςτο ζδαφοσ με πλάγια 
κίνθςθ για να εμποδιςτεί θ εκτζλεςθ τθσ λαβισ επιτρζπεται και δεν πρζπει να 
τιμωρείται.  
 
Τπενκυμίηεται ότι ο παλαιςτισ ο οποίοσ ελζγχεται ςτο ζδαφοσ δεν ζχει δικαίωμα να 
λυγίςει ι να ςθκϊςει ζνα ι και τα δφο πόδια για να εμποδίςει τθν εκτζλεςθ μίασ 
λαβισ. 
 
Εάν ζνασ παλαιςτισ ο οποίοσ ελζγχεται ςτο ζδαφοσ χρθςιμοποιεί τα πόδια του ωσ 
άμυνα, κα πάρει μία παρατιρθςθ και ο αντίπαλόσ του 1 ςθμείο. 
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Άρκρο  50 -  ΦΤΓΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΠΙ 
 

Όςον αφορά ςτθν φυγι από το ταπί, ςτθν όρκια ι ςτθν κάτω κζςθ, υπογραμμίηουμε 
ότι κα πρζπει άμεςα και υποχρεωτικά να δοκεί παρατιρθςθ ςτον παλαιςτι ο οποίοσ 
ζςφαλε. Για τον αμυνόμενο παλαιςτι κα εφαρμοςτεί θ ακόλουκθ βακμολογία: 

  
Φυγι από ταπί ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ :  

- 1 ςθμείο και μία παρατιρθςθ ςτον αντίπαλο 
- θ πάλθ ςυνεχίηεται ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ 

   
Φυγι από ταπί ςε κζςθ κινδφνου :   

- 1 ςθμείο και μία παρατιρθςθ ςτον  αντίπαλο.  
- θ πάλθ ςυνεχίηεται ςε κζςθ ςτο ζδαφοσ 

 
Φυγι από ταπί ςε όρκια κζςθ :  

- 1 ςθμείο και μία παρατιρθςθ ςτον αντίπαλο 
- θ πάλθ ςυνεχίηεται ςε όρκια κζςθ 

 
Εφόςον ζνασ εκ των παλαιςτϊν περπατά μζςα ςτθ πορτοκαλι ηϊνθ του ταπί για 
πρϊτθ φορά, ο διαιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τον προειδοποιιςει προφορικά 
(πορτοκαλι ηϊνθ / μπλε). Οι παλαιςτζσ υποχρεοφνται να επανζλκουν ςτο κζντρο 
του ταπί. Εάν οι παλαιςτζσ δεν υπακοφουν και παραμζνουν ςτθν πορτοκαλι ηϊνθ με 
3 πόδια, ο διαιτθτισ πρζπει να ςταματιςει το ματσ και να επαναφζρει τουσ 
παλαιςτζσ ςτο κζντρο του ταπί. Εάν αυτό διεξαχκεί κατά τθν διάρκεια μίασ επίκεςθσ, 
τα ςθμεία κα δοκοφν ςτον παλαιςτι ο οποίοσ επιτίκεται ζςτω και εάν τα πόδια των 
δφο παλαιςτϊν είναι μζςα ςτθ πορτοκαλι ηϊνθ ι εάν ζνα ι δφο πόδια του παλαιςτι 
που δζχεται επίκεςθ είναι μζςα ςτθ ηϊνθ προςταςίασ. Καμία αντεπίκεςθ που 
πραγματοποιείται μζςα ςτθ ηϊνθ προςταςίασ δεν κα λαμβάνεται υπόψθ. 
 
Θ κζςθ ςτθν όρκια πάλθ, κατά τθν οποία ο παλαιςτισ κρατά εκοφςια τον αντίπαλό 
του ςε απόςταςθ ι διακόπτει εκοφςια τθν επαφι, πρζπει να τιμωρείται με 1 
παρατιρθςθ και 1 ςθμείο ςτον αντίπαλο όπωσ προβλζπεται για φυγι από λαβι. 

 

 

Άρκρο 51 -   ΑΝΣΙΚΑΝΟΝΙΚΕ ΛΑΒΕ 
 

Οι ακόλουκεσ λαβζσ ι ενζργειεσ είναι αντικανονικζσ και απαγορεφονται ρθτά : 
 
- θ λαβι του λαιμοφ 
- το γφριςμα του βραχίονα πλζον των 90 μοιρϊν  
- το RAMASSEMENT του βραχίονα από επάνω, το οποίο πραγματοποιείται ςτον 

πιχθ 
- θ λαβι του κεφαλιοφ ι του αυχζνα με τα δυο χζρια κακϊσ και όλεσ οι 

περιπτϊςεισ και οι κζςεισ ςτραγγαλιςμοφ 
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- θ διπλι λαβι του κεφαλιοφ (NELSON), εφόςον δεν εκτελείται από το πλάι, 
χωρίσ να χρθςιμοποιθκοφν τα πόδια ςε κάποιο ςθμείο του ςϊματοσ του 
αντιπάλου 

- θ λαβι κατά τθν οποία ο παλαιςτισ φζρει το χζρι του αντιπάλου πίςω από 
τθν πλάτθ του, εκκζτοντασ το ςυγχρόνωσ ςε πίεςθ και ςε κζςθ τζτοια ϊςτε ο 
πιχθσ να ςχθματίηει κλειςτι γωνία 

- θ εκτζλεςθ μιασ λαβισ τεντϊνοντασ τθν ςπονδυλικι ςτιλθ του αντιπάλου 
- θ λαβι μόνον του κεφαλιοφ (γραβάτα) με ζνα ι δφο χζρια από οποιαδιποτε 

κατεφκυνςθ πραγματοποιείται 
- επιτρζπονται μόνον οι λαβζσ με το κεφάλι και ζνα χζρι 
- εξ' άλλου, ςτισ λαβζσ οι οποίεσ εκτελοφνται ςε όρκια κζςθ και από πίςω, 

εφόςον ο αντίπαλοσ βρίςκεται ςε κζςθ με το κεφάλι προσ τα κάτω (μζςθ-
REBOURS), θ πτϊςθ πρζπει να εκτελείται προσ τα πλάγια και ποτζ από επάνω 
προσ τα κάτω (PIGUΕ) 

- κατά τθν εκτζλεςθ μιασ λαβισ, να κρατείται το κεφάλι ι ο αυχζνασ του 
αντιπάλου με τα δφο χζρια 

- να ςθκϊνεται ο αντίπαλοσ ο οποίοσ είναι ςε γζφυρα και ςτθ ςυνζχεια να 
ρίχνεται πάλι ςτο ταπί  (δυνατό χτφπθμα ςτο ζδαφοσ),  δθλαδι πρζπει να 
πιζηεται θ γζφυρα. 

- να αςκείται πίεςθ ςτθν γζφυρα ςπρϊχνοντασ προσ το μζροσ του κεφαλιοφ 
- γενικά, εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ μιασ λαβισ πραγματοποιθκεί 

κάποια αντικανονικι ενζργεια από τον επιτικζμενο παλαιςτι, θ εν λόγω 
ενζργεια ακυρϊνεται εξ ολοκλιρου και τιμωρείται ο παλαιςτισ ο οποίοσ 
ζςφαλε (παρατιρθςθ). Εάν ο επιτικζμενοσ επαναλάβει το λάκοσ του, κα 
τιμωρείται με 1 παρατιρθςθ και 1 ςθμείο. 

- εάν ο αμυνόμενοσ παλαιςτισ, με μία αντικανονικι ενζργεια, εμποδίηει τον 
αντίπαλο του να αναπτφξει τθν λαβι του, κα τιμωρθκεί με μία παρατιρθςθ 
και ζνα ςθμείο ςτον αντίπαλο. 

 

 
Απαγορευμζνεσ λαβζσ ςτην Γυναικεία πάλη  
 
τθν γυναικεία πάλθ απαγορεφονται όλα τα διπλά κλειδιά ςτο ζδαφοσ ι ςτθν όρκια 
πάλθ (διπλό NELSON). 
 
 
Απαγορευμζνεσ λαβζσ ςτισ κατηγορίεσ παμπαίδων και παίδων 
 
Με ςκοπό τθν προςταςία τθσ υγείασ των παιδιϊν, ςτισ κατθγορίεσ παμπαίδων και 
παίδων απαγορεφονται οι παρακάτω λαβζσ : 

 
- Διπλό κεφαλοκλείδωμα  (διπλό NELSON) από εμπρόσ ι από το πλάι. 

 
- Οι ίδιεσ λαβζσ ςτθν ελευκζρα πάλθ δζνοντασ, εκτόσ από τθ λαβι του 

κεφαλιοφ, με το πόδι του, το πόδι του αντιπάλου. 
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Υποχρεώςεισ  του  διαιτητοφ  προσ  τουσ παλαιςτζσ οι οποίοι διζπραξαν αντικανονική 
ενζργεια  

 
Εάν ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ μπορεί να εκτελζςει τθν ενζργεια παρά τθν 
αντικανονικι λαβι του αμυνόμενου παλαιςτι :  
 

- να ςταματιςει τθν αντικανονικι ενζργεια 
- να δϊςει ςτον αντίπαλο του τα ςθμεία τα οποία αντιςτοιχοφν ςτθν λαβι  
- να ηθτιςει παρατιρθςθ 
- να δϊςει ζνα ςθμείο ςτον αντίπαλο  
- να ςταματιςει τον αγϊνα 
- θ πάλθ ςυνεχίηεται από τθν ίδια κζςθ από τθν οποία είχε ςταματιςει ο 

αγϊνασ 
 
Εάν ο επιτικζμενοσ παλαιςτισ δεν μπορεί να εκτελζςει τθν ενζργεια του λόγω 
αντικανονικισ λαβισ του αμυνόμενου παλαιςτι :  
 

- να ςταματιςει τον αγϊνα και να ηθτιςει παρατιρθςθ 
- να δϊςει 1 ςθμείο ςτον αντίπαλό του  
- θ πάλθ ςυνεχίηεται από τθν ίδια κζςθ από τθν οποία είχε ςταματιςει το ματσ 

 

 
 
Άρκρο 52 -  ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ 

 
τθν  ελλθνορωμαϊκι  πάλθ, απαγορεφεται  να  κρατείται  ο αντίπαλοσ κάτω από 
τουσ  γοφοφσ  και  να πραγματοποιείται δζςιμο με  τα πόδια  κακϊσ  επίςθσ  
απαγορεφονται ρθτά όλα τα ςπρωξίματα, οι πιζςεισ  ι  "ςθκϊματα"  με  επαφι  
των ποδιϊν  ςε  ζνα  ςθμείο  του  ςϊματοσ  του αντιπάλου. 

 
τθν  ελλθνορωμαϊκι  πάλθ, αντίκετα με τθν ελευκζρα πάλθ, είναι απαραίτθτο ο 
παλαιςτισ να ακολουκεί  τον  αντίπαλο του ςτο  ζδαφοσ  και  να  παραμζνει ςε 
επαφι  με αυτόν  ϊςτε θ  ενζργειά  του να είναι  ζγκυρθ. 

 
τθν  ελευκζρα  πάλθ, απαγορεφεται το  κλειςτό ψαλίδι με τα πόδια ςταυρωμζνα 
ςτο κεφάλι, ςτο  λαιμό  ι  ςτο  ςϊμα. 

 

 

 

Άρκρο 53 -  ΤΝΕΠΕΙΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ  
                     ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
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Ο διαιτθτισ πρζπει να ςταματιςει τθν αντικανονικι ενζργεια του αμυνόμενου 
παλαιςτι χωρίσ να διακοπεί θ ζκβαςθ τθσ λαβισ εφόςον αυτό είναι εφικτό. Εάν δεν 
υφίςταται κίνδυνοσ, ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ τθσ λαβισ εν αναμονι του 
αποτελζςματοσ. τθ ςυνζχεια, ςταματά τον αγϊνα, δίνει  τθ βακμολογία και τθν 
παρατιρθςθ κατά του παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε. 
 
Εφόςον θ λαβι ζχει αρχίςει κανονικά και ςτθ ςυνζχεια γίνεται αντικανονικι, πρζπει 
να εκτιμθκεί θ λαβι μζχρι τθ ςτιγμι κατά τθν οποία άρχιςε θ αντικανονικι εκτζλεςθ, 
ςτθ ςυνζχεια ςταματά ο αγϊνασ, θ πάλθ ςυνεχίηεται ςε όρκια κζςθ και γίνεται 
φιλικι ςφςταςθ ςτον επιτικζμενο. Εάν ο παλαιςτισ επιτίκεται εκ νζου με 
αντικανονικό τρόπο, ο διαιτθτισ κα ςταματιςει τον αγϊνα, κα δϊςει μία 
παρατιρθςθ (0) ςτο παλαιςτι ο οποίοσ ζςφαλε και 1 ςθμείο ςτον αντίπαλο του. 
 
Για οποιαδιποτε αιτία, ςε περίπτωςθ θκελθμζνων κτυπθμάτων του κεφαλιοφ ι 
οποιαςδιποτε άλλθσ βιαιότθτασ, ο παλαιςτισ ο οποίοσ ζςφαλε μπορεί να 
αποβλθκεί άμεςα από τον αγϊνα με πλειοψθφία του ςϊματοσ διαιτθςίασ, να 
αποκλειςτεί από τθ διοργάνωςθ και να καταταγεί ςτθν τελευταία κζςθ με τθν 
ςθμείωςθ ότι αποκλείςτθκε λόγω βιαιότθτασ. 
 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   10   -   ΕΝΣΑΗ 

 

Άρκρο  54 - ΕΝΣΑΗ   
 
Μετά το ματσ δεν μπορεί να κατατεκεί καμία διαμαρτυρία ςχετικά με το 
αποτζλεςμα του εν λόγω ματσ. ε καμία περίπτωςθ το αποτζλεςμα του ματσ δεν κα 
μπορεί να τροποποιθκεί εφόςον ζχει ανακθρυχκεί νικθτισ επάνω ςτο ταπί. 

 
Εάν ο Πρόεδροσ τθσ UWW διαπιςτϊςει ότι το ϊμα Διαιτθςίασ ι θ Επιτροπι 
Κρίςεων  επωφελοφνται  τθσ εξουςίασ τουσ για να τροποποιιςουν το αποτζλεςμα 
ενόσ  ματσ, μπορεί να εξετάςει το βίντεο και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Γραφείου 
τθσ UWW να τιμωρθκοφν οι υπεφκυνοι βάςει των προβλεπομζνων διατάξεων ςτον 
Κανονιςμό του Διεκνοφσ ϊματοσ Διαιτθςίασ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11   -   ΙΑΣΡΙΚΑ 
 

Άρκρο 55  -   IΑΣΡΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
Ο διοργανωτισ των  αγϊνων οφείλει να φροντίςει για τθν παρουςία τθσ ιατρικισ 
υπθρεςίασ ςτο χϊρο των αγϊνων, θ οποία κα εξαςφαλίςει τθν ιατρικι εξζταςθ πριν 
τθν ηφγιςθ κακϊσ και τθν ιατρικι επιτιρθςθ κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. 
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Καλοφμενθ να προςφζρει υπθρεςίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων, θ  ιατρικι 
υπθρεςία βρίςκεται υπό τθν εποπτεία του υπευκφνου ιατροφ τθσ UWW. Οι 
απαιτιςεισ ςε ιατρικό υλικό περιγράφονται ςτον ειδικό κανονιςμό. 

 
Πριν τθν ηφγιςθ των παλαιςτϊν, οι ιατροί εξετάηουν τουσ ακλθτζσ και διαπιςτϊνουν 
τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ. Εάν διαπιςτωκεί ιατρικά ότι ζνασ παλαιςτισ δεν ζχει 
καλι κατάςταςθ υγείασ ι ότι παρουςιάηει επικίνδυνθ κατάςταςθ υγείασ για τον ίδιο 
ι τουσ αντιπάλουσ του, κα απαγορευκεί  θ ςυμμετοχι του ςτουσ αγϊνεσ. 
 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων και ανά πάςα ςτιγμι, θ ιατρικι υπθρεςία, πρζπει 
να είναι ζτοιμθ να παρζμβει ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ κακϊσ επίςθσ να 
αποφαςίςει για τθν ικανότθτα ενόσ παλαιςτι να ςυνεχίςει ι να ςταματιςει τον 
αγϊνα. Οι ιατροί των  ςυμμετεχουςϊν ομάδων  ζχουν κάκε δικαίωμα να παρζμβουν 
άμεςα κατά τθν παροχι των πρϊτων βοθκειϊν προσ τουσ τραυματίεσ τουσ, αλλά 
μόνον ο προπονθτισ ι ζνασ παράγοντασ τθσ ομάδασ μπορεί να παρευρίςκεται κατά 
τθν παροχι των υπθρεςιϊν από τον ιατρό. ε όλεσ  τισ περιπτϊςεισ, θ UWW δεν 
φζρει ευκφνθ για τραυματιςμό, αναπθρία ι κάνατο ενόσ παλαιςτι.  

 

 
 

Άρκρο 56 -  ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

a. Ο ιατρόσ τθσ UWW, ζχει το δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ να ςταματιςει ανά 
πάςα ςτιγμι ζναν αγϊνα με τθν παρζμβαςθ του αρχθγοφ ταπί, εφόςον κρίνει 
ότι υπάρχει κίνδυνοσ για τον ζνα ι τον άλλο παλαιςτι. Πρωτίςτωσ, θ παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ τραυματιςμϊν δεν μπορεί να 
πραγματοποιθκεί παρά από τον ιατρό τθσ UWW. Εάν υπάρξει ανάγκθ 
υποςτιριξθσ, μπορεί να επιτρζψει ςτον ιατρό τθσ ομάδασ του παλαιςτι ι 
ςτον προπονθτι του παλαιςτι να παρζχουν βοικεια.   
 

b. Μπορεί επίςθσ να ςταματιςει άμεςα ζνα αγϊνα δθλϊνοντασ ότι ο ζνασ εκ 
των δφο παλαιςτϊν δεν είναι ικανόσ να ςυνεχίςει. Ο παλαιςτισ δεν πρζπει 
ποτζ να εγκαταλείψει το ταπί, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ ςοβαροφ τραυματιςμοφ 
κατά τθν οποία απαιτείται θ άμεςθ μεταφορά του. ε περίπτωςθ 
τραυματιςμοφ ενόσ παλαιςτι, ο διαιτθτισ πρζπει αμζςωσ να ηθτιςει τθν 
παρζμβαςθ του ιατροφ. Εφόςον ο ιατρόσ των αγϊνων δεν διαπιςτϊςει 
κανζνα τραυματιςμό, ο διαιτθτισ ανακοινϊνει ςτον κριτι ι ςτον αρχθγό ταπί 
τθν ποινι.  
 

c. Εφόςον ζνασ παλαιςτισ τραυματιςτεί εμφανϊσ ο ιατρόσ ζχει ςτθν διάκεςθ 
του τον απαραίτθτο χρόνο για να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του προσ τον 
τραυματιςμζνο και να αποφαςίςει εάν ο παλαιςτισ μπορεί να ςυνεχίςει ι όχι 
τον αγϊνα.  
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d. Μζγιςτοσ χρόνοσ 4 λεπτϊν παραχωρείται ςε κάκε παλαιςτι κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του ματσ για τθν κεραπεία τραυματιςμοφ που αιμορραγεί. Οι 
ςυνζπειεσ υπζρβαςθσ αυτοφ του χρόνου ο οποίοσ παραχωρείται αναφζρονται 
ςτο άρκρο 27.  
 

e. ε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ ιατρικισ γνωμάτευςθσ, ο ιατρόσ τθσ ομάδασ 
του εν λόγω παλαιςτι ζχει δικαίωμα να παρζμβει ςτισ τυχόν παρεχόμενεσ 
ιατρικζσ βοικειεσ ι να διατυπϊςει τθν άποψθ του ςχετικά με τθν παρζμβαςθ 
ι τθν απόφαςθ τθσ ιατρικισ υπθρεςίασ. Μόνον ο ιατρόσ ο οποίοσ εκπροςωπεί 
τθν Ιατρικι Επιτροπι τθσ UWW μπορεί να ηθτιςει από το ςϊμα διαιτθςίασ τθ 
διακοπι του ματσ.  
 

f. τουσ διεκνείσ αγϊνεσ όπου δεν εκπροςωπείται θ Ιατρικι Επιτροπι τθσ 
UWW, θ απόφαςθ για τθ διακοπι του αγϊνα κα λαμβάνεται από τον ιατρό 
των αγϊνων μετά από ςφςκεψθ με τον εκπρόςωπο τθσ UWW ι με τον 
delegue διαιτθτι τθσ UWW και τον ιατρό τθσ ομάδασ του τραυματιςμζνου 
παλαιςτι.  
 

g. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο ιατρόσ ο οποίοσ κα αποφαςίςει να απαγορεφςει ςε 
ζνα παλαιςτι να ςυνεχίςει το ματσ πρζπει να είναι διαφορετικισ εκνικότθτασ 
από αυτισ του εν λόγω παλαιςτι και του αντιπάλου του και να μθν 
ενδιαφζρεται για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Εάν υπάρξει παρόμοια 
περίπτωςθ, θ λιψθ απόφαςθσ κα ανατεκεί ςε άλλον ιατρό ο οποίοσ κα 
κακοριςτεί από τον delegue διαιτθτι.  
 

h. Θ Οργανωτικι Επιτροπι αναλαμβάνει το κόςτοσ τθσ παροχισ των πρϊτων 
βοθκειϊν για τουσ τραυματιςμοφσ οι οποίοι πικανόν να ςυμβοφν κατά τθ 
διάρκεια διεκνϊν αγϊνων τθσ UWW, δθλαδι για τουσ τραυματιςμοφσ για 
τουσ οποίουσ δεν απαιτείται ειςαγωγι ςε νοςοκομείο. τισ περιπτϊςεισ κατά 
τισ οποίεσ απαιτείται ειςαγωγι ςε νοςοκομείο, τα ζξοδα καλφπτονται μζςω 
τθσ παλαιςτικισ ταυτότθτασ τθσ UWW εφόςον το υπεφκυνο άτομο για τον εν 
λόγω παλαιςτι, ανακοινϊςει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν ίδια θμζρα το 
ςυμβάν, ςτθ διεφκυνςθ θ οποία αναγράφεται ςτθ παλαιςτικι ταυτότθτα τθσ 
UWW.   

 
 

 

 Άρκρο 57 -  ΝΣΟΠΙΝΓΚ  
 
ε εφαρμογι των διατάξεων του Καταςτατικοφ με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του 
ντόπινγκ, ρθτά απαγορευμζνου, θ UWW διατθρεί το δικαίωμα, ςε όλεσ τισ 
διοργανϊςεισ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο επίςθμο αγωνιςτικό πρόγραμμα, να 
υποβάλλει τουσ παλαιςτζσ ςε εξετάςεισ ι τεςτ. Αυτι θ διάταξθ είναι υποχρεωτικι 
ςτα Παγκόςμια και Θπειρωτικά Πρωτακλιματα βάςει του Κανονιςμοφ τθσ UWW, 
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κακϊσ και ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ και ςτουσ  Θπειρωτικοφσ Αγϊνεσ βάςει του 
Κανονιςμοφ τθσ ΔΟΕ. 

 
ε καμία περίπτωςθ, οι παλαιςτζσ ι οι παράγοντεσ δεν μποροφν να αντιτίκενται ςε 
αυτόν τον ζλεγχο. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ οι οποίεσ 
προβλζπονται ςτον Αντιντόπινγκ Κανονιςμό τθσ UWW. Θ Ιατρικι Επιτροπι τθσ UWW 
κα αποφαςίςει τθν χρονικι περίοδο, τον αρικμό ι τθν ςυχνότθτα αυτϊν των 
εξετάςεων ελζγχου, οι οποίεσ κα πραγματοποιοφνται με όλα τα μζςα τα οποία αυτι 
κρίνει απαραίτθτα. Θ λιψθ των δειγμάτων κα πραγματοποιθκεί υπό τον ζλεγχο του 
διαπιςτευμζνου ιατροφ τθσ UWW με τθν παρουςία ενόσ παράγοντα τθσ ομάδασ του 
παλαιςτι ο οποίοσ ζχει κλθκεί να εξεταςτεί. 

 
Θ υλοποίθςθ και θ οικονομικι επιβάρυνςθ των αντιντόπινγκ ελζγχων βαρφνουν τθν 
διοργανϊτρια χϊρα, εφόςον οι εξετάςεισ γίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ. 
Σα ζξοδα των εξετάςεων οι οποίεσ πραγματοποιοφνται εκτόσ αγϊνων τα 
αναλαμβάνει θ UWW ι οι Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ.      

 
ε περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ οι οποίεσ 
προβλζπονται ςτον Αντιντόπινγκ Κανονιςμό τθσ UWW. Θ UWW, βάςει τθσ ςφμβαςθσ 
θ οποία ζχει υπογραφεί με τθν ΔΟΕ για τθν καταπολζμθςθ του ντόπινγκ και θ οποία 
εφαρμόηεται από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό  Αντιντόπινγκ (AMA/WADA), κα 
εφαρμόηει  όλουσ τουσ  κανονιςμοφσ, διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ οι οποίοι 
προβλζπονται από αυτιν. 

 
Σο νομικό όργανο προςφυγισ ςε περίπτωςθ επιβολισ κυρϊςεων λόγω  ντόπινγκ 
από τθν UWW προσ ζνα παλαιςτι, είναι το TAS/CAS (Tribunal Arbitral du Sport) ςτθ 
Λωηάννθ (Ελβετία), εφόςον ζχουν εξαντλθκεί όλεσ οι δυνατότθτεσ προςφυγισ όπωσ 
προβλζπεται ςτον Κανονιςμό τθσ UWW. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12   -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΣΟΤ  ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ  ΣΗ  ΠΑΛΗ 
 

Για όλεσ τισ τροποποιιςεισ των προθγουμζνων διατάξεων, το Εκτελεςτικό Γραφείο 
τθσ United World Wrestling είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για λιψθ οποιαςδιποτε 
χριςιμθσ, επικυμθτισ και αποδεκτισ απόφαςθσ με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 
τεχνικϊν κανονιςμϊν τθσ πάλθσ. 

 
Ο παρϊν κανονιςμόσ καταρτίςτθκε βάςει όλων των εγγράφων και των πλθροφοριϊν 
που διανεμικθκαν από τθν UWW. Περιλαμβάνει όλεσ τισ ειςθγιςεισ οι οποίεσ 
προτάκθκαν από τα βοθκθτικά όργανα και το Γραφείο και οι οποίεσ ζγιναν 
αποδεκτζσ από το υνζδριο τθσ UWW. 
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Ο παρϊν κανονιςμόσ αποτελεί το μόνο εν ιςχφ ζγγραφο μζχρι το προςεχζσ 
υνζδριο το οποίο κα κλθκεί να αποφανκεί για όλεσ τισ τροποποιιςεισ ι τυχόν 
ερμθνείεσ οι οποίεσ ζχουν αποφαςιςτεί από το Εκτελεςτικό Γραφείο. 

 
ε περίπτωςθ διαφωνίασ, αναφορά γίνεται μόνον ςτο γαλλικό κείμενο. 

 
Οι Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ υποχρεοφνται να μεταφράςουν τον παρόντα κανονιςμό 
ςτθν επίςθμθ γλϊςςα τουσ. 

 
Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων, κάκε διαιτθτισ οφείλει να ζχει ζνα αντίτυπο 
μεταφραςμζνο ςτθ γλϊςςα του και ζνα αντίτυπο μεταφραςμζνο ςε μία από τισ 
γλϊςςεσ τθσ UWW (γαλλικά ι αγγλικά).  
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