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Χαιρετισμός

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματικής 
Διάπλασης και Fitness σας καλοσωρίζουν στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του 2015: το Grand 
Prix Agathokleous 2015 που θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου στη Λευκωσία.

Γενικές πληροφορίες

Η ζύγιση / υψομέτρηση των αθλητών/τριών θα γίνει την Παρασκευή, 1η Μαΐου στην αίθουσα VIP 

του κλειστού σταδίου Τάσσος Παπαδόπουλος από τις 10:00  μέχρι τις 13: 00. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι 
ανεξαρτήτως κατηγορίας υποχρεούνται να βρίσκονται στην αίθουσα VIP τουλάχιστον 15 λεπτά 
πριν την έναρξη της ζύγισης / υψομέτρησης. 

Οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 2 Μαΐου στις 13:30. Οι αθλητές/τριες υποχρεούνται να είναι στο 
χώρο προθέρμανσης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της κατηγορίας τους. 

Η κάθε κατηγορία θα αρχίσει και θα τελειώσει συνεχόμενα και έπειτα το πρόγραμμα θα προχωρήσει 
στην επόμενη κατηγορία.  Επισυνάπτεται το προκαταρκτικό πρόγραμμα των αγώνων στο τέλος 
του παρόντος εντύπου, τυχόν αλλαγές θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα της Ομοσπονδίας 
στο Facebook: www.facebook.com/CyprusBodybuildingFederation.

Η κάθε κατηγορία θα υποβάλλεται σε: 

1. Elimination round / γύρος αποκλεισμού (εάν ο αριθμός των διαγωνιζομένων είναι άνω των 15)

2. Προκριματικοί (εάν ο αριθμός των διαγωνιζομένων είναι μέχρι 15)

3. Τελικοί (  η τελική εξάδα είτε εάν ο αριθμός των διαγωνιζομένων είναι 6 ή λιγότεροι) 

4. Απονομή επάθλων

Το δικαίωμα συμμετοχής, πληρωτέο με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, είναι €50 ανά αθλητή/

τρια. Η τιμή εισόδου για το κοινό θα είναι €20. Τελευταία ημερομηνία υποβολής τελικών ατομικών 

αιτήσεων : Παρασκευή, 24/04/2015.
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Στο Grand Prix Agathokleous 2015 μπορούν να λάβουν μέρος αθλητές 

ανεξαρτήτου υπηκοότητας εάν και εφόσον έχουν λάβει γραπτή έγκριση 

από την αντίστοιχη εθνική ομοσπονδία της IFBB της χώρας τους. Οι 
αθλητές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την διαμονή/διατροφή/

μετακινήσεις τους με δικά τους έξοδα.
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Προκυριγμένες αγωνιστικές κατηγορίες

Κατηγορίες Ανδρών

Body Building Ανδρών :

• Μέχρι 70 κιλά
• Μέχρι 80 κιλά
• Μέχρι 90 κιλά
• Μέχρι 100 κιλά
• Άνω των 100 κιλών
• Μasters  ( 1 κατηγορία, άνω των 40 ετών )
• Juniors 1   ( 1 κατηγορία, μέχρι 23 ετών )
• Wheelchair 2  ( 1 ανοικτή κατηγορία )

Classic Body Building :

• μέχρι 175 cm

• άνω των 175 cm

Men’s Physique :

• μέχρι 170 cm
• μέχρι 174 cm
• μέχρι 178 cm
• άνω των 178 cm

    

Men’s Fitness 3 :

Νέα κατηγορία 

Απαιτείται προέγκριση των συμμετοχών από 
την Ομοσπονδία 
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1 Αθλητές μπορούν να διαγωνιστούν στην κατηγορία αυτή μέχρι - και συμπεριλαμβανομένης - της 31ης Δεκεμβρίου της 
χρονιάς που συμπληρώνουν 23 έτη ηλικίας.

2 Οι αθλητές στην κατηγορία Μen’s Bodybuilding Wheelchair εκτός απο το δελτίο υγείας του ΚΟΑ θα πρέπει να  
προσκομίσουν και ανάλογη βεβαίωση απο το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες  του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

3 Από τους αθλητές/τριες των κατηγοριών Fitness - εκτός από την κατάλληλη σωματική διάπλαση - απαιτείται επίσης 
προπαιδεία ρυθμικής γυμναστικής και άλλων συναφών ακροβατικών δυνατοτήτων σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

κατηγορίας : www.ifbb.com/rules.

Κατηγορίες Γυναικών

Women’s Body Fitness :

• 1 ανοικτή κατηγορία

Women’s Fitness 3 :

Νέα κατηγορία 

Απαιτείται προέγκριση των συμμετοχών από 

την Ομοσπονδία

Women’s Physique :  

• 1 ανοικτή κατηγορία

Bikini :

• μέχρι 160 cm
• μέχρι 166 cm
• μέχρι 172 cm
• άνω των 172 cm

http://www.ifbb.com/rules
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Βασικοί κανονισμοί Πρωταθλήματος 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι €50.

2. Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ κατά την 
ζύγιση / υψομέτρηση και να το έχουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότητας και διαβατηρίου από όλους τους διαγωνιζόμενους 
κατά την ζύγιση / υψομέτρηση.

4. Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές/ αθλήτριες υποχρεούνται να υπογράψουν την φόρμα                     
“ Συγκατάθεση για έλεγχο αναβολικών και απαλλαγή από ευθύνη” κατά την διάρκεια της 
ζύγιση / υψομέτρησης - εγγραφής (ταυτότητα και διαβατήριο απαραίτητα).

5. Όσοι αθλητές/τριες δεν παρουσιαστούν κατα την προκαθορισμένη ώρα ζύγισης / 
υψομέτρησης, δεν θα τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στους αγώνες.

6. Δικαίωμα εισόδου στα παρασκήνια θα δίνεται ως εξής : 1 - 4 αθλητές, ένας βοηθός | 5 - 8 
αθλητές, 2 βοηθοί κ.ο.κ.

7. Η ζύγιση / υψομέτρηση των αθλητών/τριών θα γίνει από τις 10:00 μέχρι τις 13:00 την 01/05/2015. Η 
παρουσία όλων των αθλητών/τριών κατά τη ζύγιση / υψομέτρηση είναι υποχρεωτική, όσοι 
συμμετέχοντες δεν παρευρεθούν θα αποκλειστούν. Δεν θα γίνει καμία ζύγιση / υψομέτρηση / 
εγγραφή την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.

8. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 2/05/2015.

9. Στους τελικούς παρουσιάζονται μόνο οι 6 φιναλίστ της κάθε κατηγορίας.

10. Η συμμετοχή των νικητών στις κατηγορίες overall είναι η υποχρεωτική. 

11. Διάρκεια μουσικής για Men’s Bodybuilding / Classic Bodybuilding - 1 λεπτό |  Women’s Fitness -  
90 δευτερόλεπτα, Women’s Physique - 1 λεπτό. Σημαντικό: Η κατηγορία Women’s Fitness είναι 
ξεχωριστή κατηγορία από το Women’s Body Fitness. 

12. Η μουσική πρέπει να είναι σε audio CD, στην αρχή του CD, με το όνομα του/της διαγωνιζόμενου/
ης σημειωμένο πάνω στο CD. Απαγορεύονται τραγούδια υβριστικού/ χυδαίου/ προσβλητικού 
περιεχομένου.

13. Απαγορεύεται: 1) Η διόγκωση των μυών με χρήση « τοπικών» ή άλλων τεχνητών μεθόδων.             
2) Η χρήση απαγορευμένων ουσιών (doping substances).  3) H χρήση στιγμιαίας βαφής τύπου 
μπογιάς υγρού τύπου. Επιτρέπεται μόνο φυσικό μαύρισμα, solarium, pre-tanning ξηρού τύπου.

14. Η επιλογή της Εθνικής ομάδας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας.

15. Η επιλογή για διεθνείς συμμετοχές είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Ομοσπονδίας.

16. Η τεχνική επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσαρμόσει οποιοδήποτε κανονισμό αγώνων εάν και 
εφόσον κρίνει απαραίτητο.

17. Για να είναι έγκυρη η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί σωστά και 
ολοκληρωμένα.

18. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης : 24/04/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή η αίτησή σας 
ενδέχεται να απορριφθεί.
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19. Το Σύνταγμα και οι Κανόνες των ΔΟΣΔ (IFBB) / ΠΕΟΣΔ, ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΔΟΣΔ 
(IFBB) / ΠΕΟΣΔ και οι Αντι-ντοπιγκ Κανόνες των ΔΟΣΔ (IFBB) / ΠΕΟΣΔ είναι δεσμευτικoί.

20. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών (doping substances) υπόκειται τόσο σε πειθαρχικές όσο και σε 
ποινικές διώξεις (βλέπε νομοθεσία που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις  2/12/2011 « Οι περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ 
στον Αθλητισμό (κυρωτικοί) νόμοι του 2009 και 2011»).

21. Η Εθνική Επιτροπή Αντι-ντοπιγκ ενδέχεται να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους για 
εντοπισμό χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

22. Οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό προκύπτει από τους Αγώνες είναι πνευματική ιδιοκτησία 
της Ομοσπονδίας αποκλειστικά. Η χρησιμοποίηση και η αναπαραγωγή του υλικού πρέπει να 
τύχει έγκρισης της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό 
οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει η ίδια. Βιντεοκαμέρες και φωτογραφικές μηχανές 
επαγγελματικού τύπου απαγορεύονται αυστηρά.

23. Αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε διοργανώσεις χωρίς την εξουσιοδότηση της ΠΕΟΣΔ και 
ειδικότερα σε αγώνες που δεν αναγνωρίζονται από την ΠΕΟΣΔ/ΔΟΣΔ, υπόκεινται σε αποβολή 
και άλλες κυρώσεις.

24. Για οτιδήποτε δεν προνοεί το καταστατικό και οι κανονισμοί της ΠΕΟΣΔ θα εφαρμόζονται οι 
πρόνοιες του καταστατικού της ΔΟΣΔ.

25. Όλοι οι αθλητές/τριες οφείλουν να γνωρίζουν τους κανονισμούς των αγώνων: www.ifbb.com/
rules.

26. Το παρόν έντυπο είναι αναπόσπαστο μέρος των Εσωτερικών κανονισμών και του 
Καταστατικού της ΠΕΟΣΔ.

27. Εάν αθλητής/τρια βρεθεί με θετικό δείγμα σε έλεγχο doping control τότε τίθεται άμεσα εκτός 
αγώνων (εσωτερικού ή εξωτερικού) μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από τους αρμόδιους φορείς.

28. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα έγγραφα στην αίτηση συμμετοχής σας: Α. 
Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας (και από τις 2 όψεις) | Β. Αντίγραφο του διαβατηρίου σας 
(σελίδα με τα στοιχεία σας) | Γ. Αντίγραφο του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ (και από τις 2 όψεις)

29. Δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή σας σε αγώνες που διοργανώνει η Ομοσπονδία μας εάν δεν 
έχετε εξασφαλίσει προηγουμένως το ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΑ με ισχύουσα ημερομηνία. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις άλλου τύπου (Για την διαδικασία έκδοσης του 
Δελτίου Υγείας αποταθείτε στον ΚΟΑ τηλ.: 22897000).

30. Όλοι οι συμμετέχοντες υπό οποιανδήποτε ιδιότητα υπόκεινται στους κανονισμούς της ΠΕΟΣΔ/
ΔΟΣΔ.

Η τελική ατομική αίτηση συμμετοχής πρέπει να παραδοθεί υπογραμμένη, συμπληρωμένη σωστά και 
ολοκληρωμένα μαζί με το ποσό των 50 ευρώ (δικαίωμα συμμετοχής) στα γραφεία της ΠΕΟΣΔ το 
αργότερο μέχρι τις 24/04/2015. Η αίτηση που θα παραδοθεί πρέπει να είναι πρωτότυπη, αντίγραφα 
της αίτησης δεν θα γίνονται δεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για αιτήσεις 
συμμετοχής στα τοπικά γυμναστήρια ή στα περιφερειακά σωματεία Σωματικής Διάπλασης. Για 
περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στο 22456733.
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Πειθαρχική Επιτροπή Αγώνων

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Fitness έχει συστήσει Πειθαρχική Επιτροπή 
Αγώνων ο σκοπός της οποίας είναι να εντοπίζει παραπτώματα που συμβαίνουν καθ’ όλη την 
διάρκεια των αγώνων ( συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης/υψομέτρησης ) και να προβαίνει στην 
καταγραφή τους σε ειδικό Πειθαρχικό Φύλλο Αγώνων.  

Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από ένα πειθαρχικό επίτροπο και δύο βοηθούς. Τα άτομα αυτά θα 
καλύπτονται από πλήρη ανωνυμία. Η επιτροπή έχει την δικαιοδοσία να προχωρεί σε άμεση επιβολή 
ποινών χωρίς οποιαδήποτε ακροαματική διαδικασία ή κλίση σε απολογία των εμπλεκομένων. 

Παραδείγματα παραπτωμάτων που μπορεί να τύχουν αυτόματης ποινής είναι μεταξύ άλλων:

I. Παρεμπόδιση κατά λειτουργών της Ομοσπονδίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

II. Οποιαδήποτε μορφής απειλή κατά παντός λειτουργού της Ομοσπονδίας.

III. Προξένηση οποιασδήποτε μορφής επεισοδίων εντός ή/και εκτός αγωνιστικού χώρου, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασκηνίων.

IV. Πρόκληση αναστάτωσης σε αθλητές, κριτές, προπονητές, θεατές διά ψευδών ειδήσεων και 
διαβολών.

V. Μη αποδοχή αποτελέσματος π.χ. αποχώρηση αθλητή από την σκηνή, άρνηση συμμετοχής σε 
κατηγορία Overall, προσβλητικές χειρονομίες και χαρακτηρισμοί κατά των κριτών, επισήμων, 
διοργανωτών και θεατών.

VI. Προξένηση οποιασδήποτε ζημίας εντός και εκτός του χώρου διεξαγωγής των αγώνων. 

VII. Χειροδικία εναντίον οποιουδήποτε.

VIII. Υβριστικά, χλευαστικά, προσβλητικά, επιθετικά σχόλια ή/και χαρακτηρισμοί προς άλλα άτομα.

IX. Χουλιγκανισμός.

X. Άρνηση συμμόρφωσης προς οποιονδήποτε κανονισμό ή υπόδειξη από εντεταλμένους 
λειτουργούς της Ομοσπονδίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άμεσες ποινές που δύναται να επιβάλει η Πειθαρχική Επιτροπή Αγώνων μπορούν να είναι από 
γραπτή παρατήρηση μέχρι αποβολή έως και ενός έτους καθώς επίσης και αποκλεισμός εισόδου σε 
χώρους όπου διεξάγει η Ομοσπονδία τα πρωταθλήματα της ή και άλλους χώρους εκδηλώσεων, 
ανάλογα με το είδος του παραπτώματος, το μέγεθος και τον βαθμό εμπλοκής. Θα αποστέλλεται 
επιστολή από την Πειθαρχική Επιτροπή Αγώνων σε όλους τους τυχόν εμπλεκόμενους στην οποία θα 
αναφέρεται το παράπτωμα και η ποινή ή οποία και θα έχει άμεση ισχύ. Ποινές μπορούν να 
επιβληθούν σε αθλητές, προπονητές, γυμναστήρια κ.ο.κ.
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Η Πειθαρχική Επιτροπή Αγώνων δεν παρεμποδίζει την Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας - η 
οποία είναι ξεχωριστό σώμα - από το να επιβάλει μεγαλύτερες και σοβαρότερες ποινές π.χ. μέχρι και 
διά παντός αποβολή, καθώς επίσης και ποινικές διώξεις όπου θεωρείται αναγκαίο αφού πρώτα 
καλέσει τους εμπλεκόμενους σε ακροαματική διαδικασία και απολογία.

Οποιαδήποτε απόφαση των επιτροπών που συστήνει η Ομοσπονδία είναι δεσμευτική για όλους 
τους εμπλεκόμενους.

Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (αθλητές, προπονητές, γυμναστήρια, κοινό ) όπως 
είναι συνεργάσιμοι με όλους τους λειτουργούς των αγώνων, φρουρούς ασφαλείας, 
κριτές, υπεύθυνους παρασκηνίων κτλ. καθώς επίσης και με την Κυπριακή Αστυνομία, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.  

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν πληρωμένο δελτίο εισόδου ή 
επίσημο διαπιστευτήριο εισόδου από την Ομοσπονδία.

Απαγορεύεται η διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού από μη-χορηγούς των 
αγώνων. Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά.
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Προκαταρκτικό πρόγραμμα αγώνων

Ημερομηνία : Παρασκευή, 1/05/2015

Τοποθεσία :   Κλειστό στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία, Αίθουσα  VIP

Ώρα :             10:00 - 13:00

Ζύγιση / υψομέτρηση αθλητών/τριων ανεξαρτήτως κατηγορίας

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι ανεξαρτήτως κατηγορίας υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο ζύγισης / 
υψομέτρησης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της ζύγισης / υψομέτρησης μαζί με τους 
προπονητές τους. Οι αθλητές πρέπει να έχουν μαζί τους το CD με την μουσική του posing (στις 
κατηγορίες που εφαρμόζεται), το Δελτίο Υγείας ΚΟΑ και την πολιτική τους ταυτότητα / διαβατήριο 
για τον νενομισμένο έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν στην ζύγιση / υψομέτρηση φορώντας την αγωνιστική 
τους ενδυμασία η οποία πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τους κανονισμούς της κάθε 
κατηγορίας : www.ifbb.com/rules. Οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες ή τυχόν άρνηση 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, θα οδηγούν σε αυτόματο αποκλεισμό του/της αθλητή/τριας 
από τον αγώνα.

Ημερομηνία : Σάββατο, 2/05/2015

Τοποθεσία :   Δημοτικό θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία 

Ώρα :    13:30

Grand Prix Agathokleous 2015
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Η ζύγιση / υψομέτρηση θα γίνει μία μέρα προηγουμένως δηλ. Παρασκευή, 1/05/2015. Οι 
αγώνες θα διεξαχθούν την επόμενη μέρα δηλ. Σάββατο, 2/05/2015 στις 13:30.

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα εμφάνισης των αγωνιστικών κατηγοριών βρίσκεται στο 
τέλος του έντυπου, Το τελικό πρόγραμμα - εάν υπάρξουν τυχόν αλλαγές - θα ανακοινωθεί 
μετά την ζύγιση.

http://www.ifbb.com/rules
http://www.ifbb.com/rules


Ενδεικτική σειρά εμφάνισης αγωνιστικών κατηγοριών

Σειρά 
εμφάνισης

Κατηγορία

1 Women’s Physique ( 1 ανοικτή κατηγορία )
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

2 Body Fitness Γυναικών  ( 1 ανοικτή κατηγορία )
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

3  Men’s Fitness 

4 Women’s Fitness

5 Men’s Physique Μέχρι 170 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

6 Men’s Physique Μέχρι 174 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

7 Men’s Physique Μέχρι 178 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

8 Men’s Physique Άνω των 178 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

9 Men’s Physique Overall (νικητές κατηγοριών 170 cm, 174cm, 178 cm, + 178 cm)
- τελικός
- Απονομή επάθλου Overall 

10 Classic Body Building Μέχρι 175 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

11 Classic Body Building Άνω των 175 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

12 Classic Body Building Overall (νικητές κατηγοριών μέχρι 175 cm, + 175 cm)
- τελικός
- Απονομή επάθλου Overall 

13 Bikini μέχρι 160 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

14 Bikini μέχρι 166 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

15 Bikini μέχρι 172 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

16 Bikini άνω των 172 cm
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Fitness 
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17 Bikini Overall (νικήτριες κατηγοριών 160 cm, 166cm, 172 cm, +172 cm)
- τελικός
- Απονομή επάθλου Overall 

18 Μen’s Bodybuilding Wheelchair ( 1 ανοικτή κατηγορία)
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

19   Body Building Ανδρών Juniors ( 1 ανοικτή κατηγορία )
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

20   Body Building Ανδρών  Μasters ( 1 ανοικτή κατηγορία ) 
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

21 Body Building Ανδρών  Μέχρι 70 κιλά
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

22 Body Building Ανδρών Μέχρι 80 κιλά
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

23 Body Building Ανδρών Μέχρι 90 κιλά
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

24 Body Building Ανδρών Μέχρι 100 κιλά
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

25 Body Building Ανδρών Άνω των 100 κιλών
- Elimination round, προκριματικοί, τελικοί 
- Απονομή επάθλων 

26 Overall Body Building Ανδρών ( νικητές κατηγοριών Juniors, Μasters, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100kg, 
+100kg )
- τελικός
- Απονομή επάθλου Overall 

Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Fitness 
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Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες (ΠΕΟΣΔ)

Λεωφόρος Στροβόλου 257, 2051, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22456733 | Fax: 22434828 | E-Mail: ifbb-cyprus@mail.com 
www.facebook.com/CyprusBodybuildingFederation

Grand Prix Agathokleous 2015
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία

1 - 2 Μαϊου 2015

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ 1 ΑΠΟ 2) 
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι € 50

Η τελική ατομική αίτηση συμμετοχής πρέπει να παραδοθεί υπογραμμένη, συμπληρωμένη σωστά και ολοκληρωμένα μαζί με 
το ποσό των 50 ευρώ (δικαίωμα συμμετοχής) στα γραφεία της ΠΕΟΣΔ το αργότερο μέχρι 24/04//2015. Η αίτηση που θα 
παραδοθεί πρέπει να είναι πρωτότυπη, αντίγραφα της αίτησης δεν θα γίνονται δεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν για αιτήσεις συμμετοχής στα τοπικά γυμναστήρια ή στα περιφερειακά σωματεία Σωματικής Διάπλασης. Για 
περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στο 22456733

Στοιχεία Αθλητη

Ονοματεπώνυμο:                                                              Email:

Αριθμός Ταυτότητας:                                                   Φύλο: Άντρας   [   ]     Γυναίκα   [   ]

Ημερομηνία γέννησης:                                                   Τηλέφωνο:                  Fax:

Διεύθυνση:

Δήμος:                                                                         Επαρχία:                             Τ.Κ:

Αριθμός Δελτίου Υγείας ΚΟΑ:                                        Ημερομηνία λήξης Δελτίου Υγείας ΚΟΑ:

Στοιχεία προπονητη

Ονοματεπώνυμο προπονητή:

Τηλέφωνο:                                                                         Fax :                    Email:

Γυμναστήριο:

Τηλέφωνο:                                                                         Fax :                    Email:

Αριθμός Ταυτότητας:                                                   Ημερομηνία γέννησης:

Σωματείο που υπάγεται το γυμναστήριο (Επαρχία) :

Τηλέφωνο:                                                                         Fax :                    Email:

Στοιχειά γονέα η κηδεμόνα (για αθλητές κάτω τον 18 ετών)

Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:                                                                         Fax :                    Email:

Αριθμός Ταυτότητας:

Διεύθυνση:

Δήμος:                                                                         Επαρχία:                             Τ.Κ:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα έγγραφα στην αίτηση: 
- Αντίγραφο της πολιτικής σας ταυτότητας (και από τις 2 όψεις) 
- Αντίγραφο του διαβατηρίου σας (σελίδα με τα στοιχειά σας) 
- Αντίγραφο του δελτίου υγειάς του ΚΟΑ (και από τις 2 όψεις) 

- Το δικαίωμα συμμετοχής που είναι € 50

Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Fitness 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ 2 ΑΠΟ 2)
Παρακαλώ σημειώστε √στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία που επιθυμείτε να διαγωνιστείτε: 

(Eπιλέξετε μόνο μια (1) κατηγορία)

AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σημειώστε
√

AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σημειώστε
√

Κατηγορίες ΑνδρώνΚατηγορίες Ανδρών Κατηγορίες ΓυναικώνΚατηγορίες Γυναικών

Body Building ΑνδρώνBody Building Ανδρών Body Fitness ( 1 ανοικτή κατηγορία )

Μέχρι 70 κιλα Women’s Fitness ( 1 ανοικτή κατηγορία )

Μέχρι 80 κιλα Women’s Physique ( 1 ανοικτη κατηγορία )

Μέχρι 90 κιλα BikiniBikini

Μέχρι 100 κιλα μέχρι 160 cm

Άνω των 100 κιλών μέχρι 166 cm

Μasters (1 κατηγορία, άνω των 40 ετών μέχρι 172 cm

Juniors ( 1 ανοικτή κατηγορία μέχρι 24 ετών ) άνω των 172 cm

Wheelchair ( 1 ανοικτή κατηγορία ) Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

 Classic Body Building * (βλέπε σημείωση) Classic Body Building * (βλέπε σημείωση)

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»μέχρι 175 cm

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

άνω των 175 cm

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

Men’s PhysiqueMen’s Physique

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

Σημείωση:

Classic bodybuilding ανδρών: Εάν το βάρος και το ύψος σας 
συνάδει με τις πιο κάτω υποκατηγορίες τότε μπορείτε να 
διαγωνιστείτε ανάλογα σε μία από τις δυο προκυρηγμένες 
κατηγορίες («Μέχρι 175 cm» και « Πάνω απο 175 cm»

μέχρι 170 cm
‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

μέχρι 174 cm

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

μέχρι 178 cm

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)άνω των 178 cm

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

Men’s Fitness Men’s Fitness 

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

( 1 ανοικτήκατηγορία )

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

‘Υψος                                                                                      Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μέχρι 168cm (συμπεριλαμβανομένου του 168cm)                   Ύψος [cm] - 100 
Πάνω από168cm μέχρι 171cm (συμπερ.του171cm)                     (Ύψος [cm] - 100) + 2 (kg)
Πάνω από 171 cm μέχρι 175 cm (συμπερ. του 175 cm)              (Ύψος [cm] - 100) + 4 (kg) 
Πάνω από 175cm μέχρι 180cm (συμπερ.του 180cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 6 (kg)
Πάνω από 180cm μέχρι 190cm (συμπερ.του 190cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 8 (kg)
Πάνω από 190cm μέχρι 198cm (συμπερ.του1 98cm)                 (Ύψος [cm] - 100) + 9 (kg)
Πάνω από 198 cm                                                                    (Ύψος [cm] - 100) + 10 (kg)

Η ζύγιση / υψομέτρηση των αθλητών /τριών θα γίνει την Παρασκευή, 1η Μαϊου στην αίθουσα VIP του κλειστού σταδίου Τάσσος 
Παπαδόπουλος, Λευκωσία από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 13:00. Τα CD μουσικής θα πρέπει να παραδωθούν στον DJ την ημέρα της ζύγισης.

Οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 2 Μαϊου στο Δημοτικό θέατρο Στροβόλου η ώρα 13:30.

Υπεύθυνη δήλωση αθλητή/τριας , προπονητή και κηδεμόνα

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι έχουμε διαβάσει προσεκτικά την έκθεση έλεγχου που αφορά τους αγώνες της Π.Ε.Ο.Σ.Δ. και την 
αποδεχόμαστε πλήρως. Δεχόμαστε ότι το Σύνταγμα και οι Κανόνες των ΔΟΣΔ (IFBB) / ΠΕΟΣΔ, ο Κώδικας Δεοντολογίας των 
ΔΟΣΔ (IFBB) / ΠΕΟΣΔ, οι εκάστοτε αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και οι Αντι-ντοπιγκ Κανόνες των ΔΟΣΔ (IFBB) / 
ΠΕΟΣΔ είναι όλα δεσμευτικά.

Υπογραφή Αθλητή Όνοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα (για αθλητές κάτω των 
18 χρόνων)

Υπογραφή Προπονητή Υπογραφή γονέα/ κηδεμόνα (για αθλητές κάτω των 18 
χρόνων)

Η ΠΕΟΣΔ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Fitness 
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