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ΠΑΛΗ 
 

Α. Aγωνίσματα 

• Πάλη Αγοριών 3 κατηγορίες       Κωδ.068 (-60κ.),  070 (-75κ.),  071 (+75κ.)   

• Πάλη Κοριτσιών 2 κατηγορίες    Κωδ.072 (-60κ.),  073 (+60κ.) 
 
Β. Δικαίωμα Συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 2 μαθητές-τριες ανά αγώνισμα. 

• Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια 
                    068. Πάλη Αγοριών (-60 κ.)  = 8 
                    070. Πάλη Αγοριών (-75 κ.)  = 8 
                    071. Πάλη Αγοριών (+75 κ.)  = 8 
                    072. Πάλη Κοριτσιών (-60 κ.)  = 8 
                    073. Πάλη Κοριτσιών (+60 κ.)  = 8 

• Για να συμμετάσχει κάποιος-α μαθητής-τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμιά 
απολύτως εμπειρία συμμετοχής στην πάλη. 
 

Γ. Στολές αθλητών-Εξοπλισμός 

• Παλαιστικά μαγιό (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Κοντομάνικο άσπρο φανελάκι (προαιρετικό) 

• Αθλητικές κάλτσες 

• Ελαφρά αθλητικά παπούτσια 
 

Δ. Κανονισμοί 

• Oι αθλητές θα αγωνίζονται με κόκκινο και μπλε παλαιστικά μαγιό και θα χωρίζονται σε 
κατηγορίες ανάλογα με το βάρος τους. 

• Η πάλη θα είναι ελευθέρα και θα επιτρέπεται το πιάσιμο των ποδιών του αντιπάλου. 

• Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 4,5 λεπτά (3x1,5΄), με 30΄΄ διάλειμμα.  

• Νικητής ανακηρύσσεται ο αθλητής που θα κερδίσει δύο από τις τρεις περιόδους. Σε 
περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία νικητής ανακηρύσσεται αυτός που θα έχει πάρει πόντο 
τελευταίος. 

• Πτώση = χαρακτηρίζεται κάθε ενέργεια (λαβή) η οποία έχει σαν χαρακτηριστικό την         
τοποθέτηση του αμυνόμενου από την όρθια θέση στην κάτω επικίνδυνη θέση, χωρίς όμως να 
τον αποσπάσει από το έδαφος. 

• Η βαθμολογία που θα ισχύει θα είναι η εξής: 
    -1 βαθμός για το δέσιμο της μέσης (χωρίς χέρια) 
    -2 βαθμούς για το πέρασμα πίσω (μετάθεση) 
    -3 βαθμούς για την πτώση 
    -1 βαθμός για παθητικότητα αντιπάλου (όταν ο αμυνόμενος αθλητής βγει από το ταπί). 
 

Ε. Τρόπος διεξαγωγής 

• Πάλη Αγοριών (Κωδ. 068, 069, 070), Πάλη Κοριτσιών (Κωδ. 072, 073) 

• Ισχύει το σύστημα του άμεσου αποκλεισμού. 

• Οι οκτώ(8) μαθητές-τριες κάθε κατηγορίας αγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε 4 
προκριματικούς αγώνες. 
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• Οι τέσσερεις νικητές-τριες παίζουν στα ημιτελικά. 

• Οι νικητές-τριες των ημιτελικών παίζουν στον τελικο ενώ οι ηττημένοι-ες στον μικρό τελικό. 

• Οι μαθητές όλων των κατηγοριών προσέρχονται υποχρεωτικά στις 09:30π.μ. στον χώρο 
διεξαγωγής του αθλήματος για την ζύγισή τους. 

• Οι μαθήτριες όλων των κατηγοριών προσέρχονται υποχρεωτικά στις 09:30 π.μ. στον χώρο 
διεξαγωγής του αθλήματος για την ζύγισή τους. 

 
ΣΤ. Πρόγραμμα Αγώνων 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ, Πρώτη Σερρών – Εγκατάσταση Βαρέων 
 
068. Πάλη Αγοριών (-60 κ.) 
09:30 π.μ.  Προκριματικοί 
11:00 π.μ.  Ημιτελικοί 
11:45 π.μ.  Τελικοί 
12:00 μ.μ.  Απονομή 
 
070. Πάλη Αγοριών (-75 κ.) 
10:00 π.μ.  Προκριματικοί 
11:15 π.μ.  Ημιτελικοί 
11:53 μ.μ.  Τελικοί  
12:15 μ.μ.  Απονομή 
 
071. Πάλη Αγοριών (+75 κ.) 
10:30 π.μ.  Προκριματικοί 
11:30 π.μ.  Ημιτελικοί 
12:00 μ.μ.  Τελικοί  
12:30 μ.μ.  Απονομή 
 
072. Πάλη Κοριτσιών  (-60 κ.) 
12:10 μ.μ.  Προκριματικοί  
13:10 μ.μ.  Ημιτελικοί 
13:40 μ.μ.  Τελικοί  
20:30 μ.μ.  Απονομή 
 
073. Πάλη Κοριτσιών (+60 κ.) 
12:40 μ.μ.  Προκριματικοί  
13:25 μ.μ.  Ημιτελικοί 
13:50 μ.μ.  Τελικοί  
14:00 μ.μ.  Απονομή 

 


