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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Τα αγωνίσματα εκτελούνται με τη σειρά, πρώτα το Log Press, έπειτα το Axle Deadlift και 

τέλος το Farmer’s Walk.   

2. Οι αθλητές πρέπει να διαγωνιστούν και στα τρία αγωνίσματα. 

3. Ο χρόνος που μεσολαβεί από αγώνισμα σε αγώνισμα είναι πέντε (5) λεπτά. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Η συνολική βαθμολογία είναι αποτέλεσμα και των τριών αγωνισμάτων. 

2. Κάθε κιλό μεταφράζεται σε πόντο. Κάθε μέτρο, μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό, 

μεταφράζεται σε πόντο. 

Για παράδειγμα: έστω μια επίδοση Log Press=110κιλα, Axle Deadlift=280κιλά και  

Farmer’s Walk= 15,39μέτρα, η τελική βαθμολογία είναι 110+280+15,3=405,39 πόντοι 

3. Νικητής αναδεικνύεται όποιος έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στην 

κατηγορία του. 

4. Νικητές της κάθε κατηγορίας αναδεικνύονται οι τρεις πρώτοι αθλητές με τη μεγαλύτερη 

συνολική βαθμολογία, με σειρά κατάταξης, πρώτος (1ος), δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος).  

5. Στην περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών της ίδιας κατηγορίας, θα προηγηθεί ο αθλητής 

με το μικρότερο σωματικό βάρος. Στην περίπτωση που έχουν το ίδιο σωματικό βάρος 

τότε προηγείται ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση στο Log Press. Στην περίπτωση που 

έχουν ίδια επίδοση στο Log Press τότε προηγείται ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση 

στο Axle Deadlift. Στην περίπτωση που έχουν ίδια επίδοση στο Axle Deadlift τότε 

προηγείται ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση στο Farmer’s Walk. Στην περίπτωση που 

έχουν ίδια επίδοση στο Farmer’s Walk τότε προηγείται ο αθλητής με τoν καλύτερο χρόνο. 

 

TROMARAS STRONGMAN CHAMPION (OVERALL) 

Καλύτερος αθλητής, του συνόλου των αθλητών (overall) του φύλου του, αναδεικνύεται εκείνος 

που θα σημειώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τον λόγο:  
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Συνολική Βαθμολογία Αθλητή 

Σωματικό Βάρος Αθλητή 

 

LOG PRESS 

1. Ο αθλητής εκτελεί μία (1) επανάληψη. 

2. Ο αθλητής που θα εκτελέσει παραπάνω της μίας επανάληψης ακυρώνεται. 

3. Ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εκτελέσει όσες προσπάθειες επιθυμεί της μίας 

επανάληψης, μέχρι να ακυρωθεί ή με προσωπική βούληση δηλώσει παύση 

προσπαθειών.  

4. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας θα μετρηθεί η τελευταία έγκυρη 

προσπάθεια. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη έγκυρη προσπάθεια τότε ο αθλητής 

βαθμολογείται με μηδέν (0), στο αγώνισμα αυτό. 

5.  Ο αθλητής δεν έχει δικαίωμα για επιπλέον προσπάθεια στην περίπτωση που η 

τελευταία του προσπάθεια είναι άκυρη. 

6. Το αγώνισμα λήγει όταν ο τελευταίος της ομάδας (γκρουπ) των αθλητών ακυρωθεί ή 

όταν ο τελευταίος της ομάδας (γκρουπ) των αθλητών δηλώσει παύση προσπαθειών. 

7. Τελευταίος αθλητής μίας ομάδας (γκρουπ) αθλητών, ορίζεται ο αθλητής ο οποίος δεν 

έχει καμία άκυρη προσπάθεια. 

8. Η πρώτη προσπάθεια ορίζεται κατά τη ζύγιση. Η πρώτη προσπάθεια μπορεί να αλλάξει 

μέχρι πέντε (5) λεπτά πριν τον αγώνα και μόνο τότε. 

9. Μετά από κάθε πετυχημένη προσπάθεια, ο αθλητής ορίζει αμέσως την επόμενη 

προσπάθεια του στην γραμματεία. Ο αθλητής μπορεί να αλλάξει την επόμενη δηλωμένη 

προσπάθεια μόνο προς τα πάνω και  ίση ή παραπάνω από ότι  είναι «φορτωμένο» το Log 

τη δεδομένη στιγμή. 

10. Αν η επόμενη προσπάθεια του αθλητή είναι η επόμενη προσπάθεια της κατάταξης, τότε 

ο αθλητής έχει τρία (3) λεπτά μέχρι να ξεκινήσει την άρση. 

11. Η σειρά που αγωνίζονται οι αθλητές, ορίζεται από τον αύξοντα αριθμό του βάρους. 
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12. Όταν ο αθλητής κληθεί να αγωνιστεί έχει εξήντα (60) δευτερόλεπτα μέχρι να προσέλθει 

στο αγωνιστικό πλατό και να του δώσει ο κεντρικός κριτής το παράγγελμα «GO». Αν δεν 

προσέλθει εντός του χρόνου, τότε ακυρώνεται και δεν έχει καμία άλλη προσπάθεια. 

13. Ο κεντρικός κριτής δίνει το παράγγελμα «GO» όταν ο αθλητής πιάσει με τα δύο χέρια 

του τη λαβή του Log. 

14. Ο αθλητής ακυρώνεται αν ξεκινήσει την προσπάθεια πριν το παράγγελμα «GO» και δεν 

έχει άλλη προσπάθεια. 

15. Εφόσον ο αθλητής κληθεί να αγωνιστεί δεν μπορεί να αλλάξει την προσπάθεια του. 

16. Αφού ο αθλητής φέρει το Log πάνω από το κεφάλι, περιμένει το παράγγελμα «DOWN» 

για να  το επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης.  

17. Το Log πρέπει να επιστραφεί ελεγχόμενα στην αρχική θέση. Αν το Log αφεθεί από 

οποιοδήποτε σημείο μετά το παράγγελμα «DOWN», η προσπάθεια είναι άκυρη. 

18. Αν ο αθλητής έρθει στην τελική θέση και επιστρέψει το Log χωρίς να ακούσει τo 

παράγγελμα «DOWN», τότε η προσπάθεια είναι άκυρη. 

19. Στην τελική θέση ο αθλητής πρέπει έχει τα χέρια σε ευθεία με την πλάτη, η πλάτη να 

είναι σε ευθεία με τα πόδια και τα γόνατα είναι τεντωμένα. Αν δεν πληροί αυτήν τη 

συνθήκη, ο κεντρικός κριτής δεν θα δώσει το παράγγελμα «DOWN». 

20. Από τη στιγμή που δώσει ο κεντρικός κριτής το παράγγελμα «GO», ο αθλητής έχει εξήντα 

(60) δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρώσει την άρση. Μέσα σε αυτόν το χρόνο ο αθλητής 

μπορεί να κάνει επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μέχρι να ακούσει το δεύτερο 

παράγγελμα. 

21. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ζώνη. Επιτρέπονται δύο (2) ζώνες, η μία εναποθετημένη στην 

άλλη και όχι η μία πάνω από την άλλη. Δεν επιτρέπεται τίποτα να παρεμβαίνει στις δύο 

ζώνες, ούτε να προστεθεί οτιδήποτε από κάτω τους ή από πάνω τους. 

22. Το Log  μπορεί να ακουμπήσει, αναπηδήσει ή και να μηδενίσει την κίνηση του πάνω στη 

ζώνη. 

23. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή μαγνησίας, κιμωλίας και 

baby talk. 
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24. Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κόλλα στα χέρια και ιμάντες άρσεων 

(straps). 

25. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ελαστικούς ιμάντες καρπού (wrist wraps), 

επιαγκωνίδες (elbow sleeves), επιγονατίδες (knee sleeves) και ελαστικούς ιμάντες 

γονάτων (knee wraps). Επιτρέπεται ένα τεμάχιο στην κάθε άρθρωση του ιδίου τύπου. 

26. Οι spotters παρεμβαίνουν, πιάνουν και κατεβάζουν το Log μόνο με παράγγελμα του 

κεντρικού κριτή. Στην περίπτωση αυτή η άρση θεωρείται άκυρη. 

27. Αν οι spotter παρέμβουν χωρίς το παράγγελμα, τότε ο κεντρικός κριτής κρίνει αν θα 

δώσει 60 δευτερόλεπτα επιπλέον χρόνο στον αθλητή για να ξανά επιχειρήσει την άρση 

ή αν θε ακυρώσει τον αθλητή για επιπλέον προσπάθειες. Εφόσον δώσει ο κεντρικός 

κριτής εξήντα (60) δευτερόλεπτα και ξανά συμβεί η ίδια συνθήκη, τότε ο αθλητής 

αυτομάτως ακυρώνεται να εκτελέσει επιπλέον προσπάθειες.  

28. Δεν επιτρέπεται να μηδενίσει ο αθλητής την κίνηση του Log πάνω στο κεφάλι του, κατά 

τη διάρκεια της άρσης. Ωστόσο, επιτρέπεται να ακουμπήσει το κεφάλι κατά την άρση.  

29. Η πρώτη προσπάθεια των αθλητών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) κιλών. 

30. Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει single ply ή multi ply εξοπλισμό ή catapult. 

 

AXLE DEADLIFT 

1. Ο αθλητής εκτελεί μία (1) επανάληψη. 

2. Ο αθλητής που θα εκτελέσει παραπάνω της μίας επανάληψης ακυρώνεται. 

3. Ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εκτελέσει όσες προσπάθειες επιθυμεί της μίας 

επανάληψης, μέχρι να ακυρωθεί ή με προσωπική βούληση δηλώσει παύση 

προσπαθειών.  

4. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας θα μετρηθεί η τελευταία έγκυρη 

προσπάθεια. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη έγκυρη προσπάθεια τότε ο αθλητής 

βαθμολογείται με μηδέν (0), στο αγώνισμα αυτό. 

5.  Ο αθλητής δεν έχει δικαίωμα για επιπλέον προσπάθεια στην περίπτωση που η 

τελευταία του προσπάθεια είναι άκυρη. 
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6. Το αγώνισμα λήγει όταν ο τελευταίος της ομάδας (γκρουπ) των αθλητών ακυρωθεί ή 

όταν ο τελευταίος της ομάδας (γκρουπ) των αθλητών δηλώσει παύση προσπαθειών. 

7. Τελευταίος αθλητής μίας ομάδας (γκρουπ) αθλητών, ορίζεται ο αθλητής ο οποίος δεν 

έχει καμία άκυρη προσπάθεια. 

8. Η πρώτη προσπάθεια ορίζεται κατά τη ζύγιση. Η πρώτη προσπάθεια μπορεί να αλλάξει 

μέχρι πέντε (5) λεπτά πριν τον αγώνα και μόνο τότε. 

9. Μετά από κάθε πετυχημένη προσπάθεια, ο αθλητής ορίζει αμέσως την επόμενη 

προσπάθεια του στην γραμματεία. Ο αθλητής μπορεί να αλλάξει την επόμενη δηλωμένη 

προσπάθεια μόνο προς τα πάνω και  ίση ή παραπάνω από ότι  είναι «φορτωμένο» το Log 

τη δεδομένη στιγμή. 

10. Αν η επόμενη προσπάθεια του αθλητή είναι η επόμενη προσπάθεια της κατάταξης, τότε 

ο αθλητής έχει τρία (3) λεπτά μέχρι να ξεκινήσει την άρση. 

11. Η σειρά που αγωνίζονται οι αθλητές ορίζεται από τον αύξοντα αριθμό του βάρους. 

12. Όταν ο αθλητής κληθεί να αγωνιστεί έχει εξήντα (60) δευτερόλεπτα μέχρι να προσέλθει 

στο αγωνιστικό πλατό και να του δώσει ο κεντρικός κριτής το παράγγελμα «GO». Αν δεν 

προσέλθει εντός του χρόνου, τότε ακυρώνεται και δεν έχει καμία άλλη προσπάθεια.  

13. Ο κεντρικός κριτής δίνει το παράγγελμα «GO» όταν ο αθλητής πιάσει με τα δύο χέρια 

του τη λαβή του Axle. 

14. Ο αθλητής ακυρώνεται αν ξεκινήσει την προσπάθεια πριν το παράγγελμα «GO» και δεν 

έχει άλλη προσπάθεια. 

15. Εφόσον ο αθλητής κληθεί να αγωνιστεί δεν μπορεί να αλλάξει την προσπάθεια του. 

16. Ο αθλητής έχει εξήντα (60) δευτερόλεπτα να έρθει στην τελική θέση της άρσης από τη 

στιγμή που ο μπροστινός κριτής δώσει το παράγγελμα «GO». 

17. Εφόσον ο αθλητής έρθει στην τελική θέση της άρσης, περιμένει το παράγγελμα «DOWN» 

για να  επιστρέψει το Axle στην αρχική θέση.  

18. Το Axle πρέπει να επιστραφεί ελεγχόμενα στην αρχική θέση. Αν το Axle αφεθεί από 

οποιοδήποτε σημείο μετά το παράγγελμα «DOWN», η προσπάθεια είναι άκυρη. 

19. Αν ο αθλητής έρθει στην τελική θέση και επιστρέψει το Axle χωρίς να ακούσει το 

παράγγελμα «DOWN», τότε η προσπάθεια είναι άκυρη. 
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20. Στην τελική θέση ο αθλητής πρέπει να έχει τους ώμους κλειστούς πίσω, τον θώρακας να 

ορθώνεται προς τα έξω, τη λεκάνη μέσα και τα γόνατα τεντωμένα. Δεν επιτρέπεται η 

υπερέκταση του κορμού. 

21. Από τη στιγμή που δώσει ο κεντρικός κριτής το παράγγελμα «GO», ο αθλητής έχει εξήντα 

(60) δευτερόλεπτα μέχρι να έρθει στην τελική θέση. Μέσα σε αυτόν το χρόνο ο αθλητής 

μπορεί να κάνει επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μέχρι να έρθει στην τελική θέση. 

22. Επιτρέπεται μόνο η στάση «conventional» κατά την άρση και καμία άλλη. 

23. Ο αθλητής πρέπει να πιάσει το Axle με τα χέρια έξω από τα γόνατα, με όποια λαβή 

επιθυμεί. 

24. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ιμάντες καρπού (straps, figure 8 straps). Ο 

ιμάντας πρέπει να είναι σφιχτός, με την παλάμη να «αγκαλιάζει» το Axle. 

25. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή μαγνησίας, κιμωλίας και 

baby talk. 

26. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει single ply ή multi ply εξοπλισμό. 

27. Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κόλλα. 

28. Ο αθλητής δεν επιτρέπεται, καθώς κάνει την άρση, να ωθήσει την μπάρα στο έδαφος και 

επιστρέψει στην άρση (rebound). 

29. Εφόσον δοθεί το παράγγελμα «GO», ο αθλητής δεν επιτρέπεται να τσουλήσει την μπάρα 

προς τα μπρος και να την επαναφέρει. Η άρση πρέπει να ξεκινάει από σταθερό σημείο. 

30. Η πρώτη προσπάθεια των αθλητών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν είκοσι 

(120) κιλών. 

31. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ζώνη. Επιτρέπονται δύο (2) ζώνες, η μία εναποθετημένη στην 

άλλη και όχι η μία πάνω από την άλλη. Δεν επιτρέπεται τίποτα να παρεμβαίνει στις δύο 

ζώνες, ούτε να προστεθεί οτιδήποτε από κάτω τους ή από πάνω τους. 

32. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ελαστικούς ιμάντες καρπού (wrist wraps), 

επιαγκωνίδες (elbow sleeves), επιγονατίδες (knee sleeves) και ελαστικούς ιμάντες 

γονάτων (knee wraps). Επιτρέπεται ένα τεμάχιο στην κάθε άρθρωση του ιδίου τύπου. 

 

FARMER’S WALK 
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1. Το σύνολο των αθλητών, όλων των σωματικών κατηγοριών, θα μεταφέρουν το ίδιο 

βάρος. (θα ανακοινωθεί την ημέρα του αγώνα) 

2. Η προσπάθεια ξεκινάει από τη στιγμή που δώσει το παράγγελμα «GO» ο κεντρικός 

κριτής. Έπειτα, ο αθλητής πρέπει να κάνει άρση των αξόνων και να προχωρήσει προς τα 

εμπρός. 

3. Για να δοθεί το παράγγελμα «GO» πρέπει οι πρώτοι δίσκοι των αξόνων που ακουμπάνε 

το πάτωμα, να είναι πίσω από την προκαθορισμένη γραμμή εκκίνησης.  

4. Η προσπάθεια λήγει όταν ακουμπήσει όλο το βάρος στο έδαφος ή όταν πατήσει μέρος 

του βάρους στο έδαφος ή όταν αναπηδήσει στο έδαφος ολόκληρό ή μέρος του βάρους 

ή σφυρίξει ο πλαϊνός κριτής για τους προαναφερθέντες λόγους. Έπειτα από αυτό, ο 

αθλητής δεν έχει τη δυνατότητα άλλης προσπάθειας. 

5. Η προσπάθεια λήγει αν ο αθλητής κάνει βήμα πίσω και υπολογίζεται η απόσταση από 

τη δεδομένη θέση.  

6. Τα χέρια του αθλητή μπορούν να ταλαντώνονται εμπρός – πίσω, καθώς περπατάει στη 

διαδρομή. 

7. Όποιος αθλητής διανύσει την μεγαλύτερη απόσταση, σημειώνει και την μεγαλύτερη 

βαθμολογία. 

8. Σημειώνεται η απόσταση από τον πρώτο δίσκο που ακουμπάει στο πάτωμα, εκείνου του 

άξονα που είναι πιο κοντά στην γραμμή εκκίνησης, μέχρι την γραμμή της εκκίνησης. 

9. Ο αθλητής πρέπει να περπατήσει στην οριοθετημένη διαδρομή και σε καμία άλλη. 

10. Ο αθλητής κινείται πάντα προς μία κατεύθυνση. 

11. Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κόλλα στα χέρια και ιμάντες άρσεων 

(straps). 

12. Ο αθλητής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ελαστικούς ιμάντες καρπού (wrist wraps), 

επιαγκωνίδες (elbow sleeves), επιγονατίδες (knee sleeves) και ελαστικούς ιμάντες 

γονάτων (knee wraps). Επιτρέπεται ένα τεμάχιο στην κάθε άρθρωση του ιδίου τύπου. 

13. Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει single ply ή multi ply εξοπλισμό. 



 

9 | Σ ε λ ί δ α  
 

14. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ζώνη. Επιτρέπονται δύο ζώνες, η μία εναποθετημένη στην 

άλλη και όχι η μία πάνω από την άλλη. Δεν επιτρέπεται τίποτα να παρεμβαίνει στις δύο 

ζώνες, ούτε να προστεθεί οτιδήποτε από κάτω τους ή από πάνω τους. 

 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΗΣΗ 

Ο αθλητής επιβάλλεται να φέρει αθλητική περιβολή όπως, singlet ή κολάν ανεξαρτήτως μήκους 

ή αθλητικό παντελόνι μέχρι το γόνατο, κοντομάνικη ή αμάνικη μπλούζα, εσώρουχο, κάλτσες και 

αθλητικά υποδήματα. 

 

ΕΠΑΘΛΑ 

1. Βραβεύονται με μετάλλιο οι πρώτες τρεις θέσεις με σειρά κατάταξης, πρώτος (1ος), 

δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος), της κάθε κατηγορίας.  

2. Όλοι οι αθλητές θα λάβουν δίπλωμα με την θέση της κατάταξης τους στην κατηγορία 

τους. 

3. Βραβεύεται με τρόπαιο και με τον τίτλο «TROMARAS STRONGMAN CHAMPION» ο 

αθλητής που σημειώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία η οποία προκύπτει από το λόγο: 

Τελική Βαθμολογία Αθλητή 

Σωματικό Βάρος Αθλητή 

 

 


