Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F.
Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε.

Θεσσαλονίκη 14-11-2016
Αρ. Πρ. 864

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με
τους συλλόγους ΑΓΣ Κερατσινίου, ΑΣ Καστέλας, προκηρύσσει Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων – Παγκορασίδων, ΠαίδωνΚορασίδων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας , στον Πειραιά.
Διεύθυνση : Λ. Εθνάρχου Μακαρίου
ΤΚ 18547 Νέο Φάληρο -Πειραιά
Τηλέφωνο : 210 4893386-312

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Την Παρασκευή στις 2-12-2016 και ώρα 13:00 μ.μ. θα αγωνιστούν
όλοι οι αθλητές-τριες Παμπαίδες – Παγκορασίδες, Παίδες - Κορασίδες
(2004-2005,2002-2003) στα TUL σε όλες τις κατηγορίες :
Α) 4-3 CUP

Β) 2-1 CUP

Γ) 1 DAN

Το Σάββατο στις 3-12-2016 και ώρα 09:30 π.μ. θα αγωνιστούν οι
αθλητές-αθλήτριες Παμπαίδες-Παγκορασίδες που είναι γεννημένοι το 2004-2005
μόνο στη μάχη.
Την Κυριακή στις 4-12-2016 και ώρα 09:30 π.μ. θα αγωνιστούν οι
αθλητές-αθλήτριες Παίδες-Κορασίδες που είναι γεννημένοι το 2002-2003 μόνο
στη μάχη.
Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να παρευρίσκονται εγκαίρως στο στάδιο.
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ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2004-2005.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι 4
CUP έως και 1 DAN.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα
αγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες :
Α) 4-3 CUP Β) 2-1 CUP
Γ) 1 DAN
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Στην παρούσα παράγραφο ισχύει
ο κανονισμός της I.T.F.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ. Δύο (2) γύροι των 1,30 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα.
ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2002-2003
Π
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι 4
CUP έως και 1 DAN.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα
αγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Α) 4-3 CUP
Β) 2-1 CUP
Γ) 1 DAN
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Στην παρούσα παράγραφο ισχύει
ο κανονισμός της I.T.F.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ. Δύο (2) γύροι των 1,30 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα.

ΖΥΓΙΣΗ
Όλοι οι αθλητές πριν την ζύγιση θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία των
αγώνων, ώστε να σφραγιστεί στο δελτίο τους ο ανάλογος βαθμός της ζώνης τους
(κουπ ή νταν) προσκομίζοντας.
Οι αθλητές– αθλήτριες θα ζυγιστούν την Παρασκευή 2-12-2016 στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας , όπου θα βρίσκονται οι υπεύθυνοι ζύγισης από τις
12.00-15.00 & 18:00 μ.μ. έως και τις 20:00 μ.μ.
Οι υπόλοιποι αθλητές- αθλήτριες θα ζυγιστούν το Σάββατο 3-12-2016 στις
08:00-09:00 π.μ. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας , πριν την έναρξη των αγώνων.
Την Κυριακή 4-12-2016 στις 08:00-09:00 π.μ. θα ζυγιστούν οι αθλητές –
τριες που δεν προλαβαίνουν να έρθουν έγκαιρα, ώστε να ζυγιστούν το Σάββατο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΖΥΓΙΣΗΣ: Θα οριστούν από την Επιτροπή Διαιτησίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Ορίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία
απαρτίζεται από τους κάτωθι: Πρόεδρο τον κ. Στέφανο Ντόβα και μέλη τον κ.
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Δημήτριο Κατηρτσίδη, κ. Παπαδιώτη Γεώργιο, κ. Κανάκη Στυλιανό και κ.
Χαραλαμπίδου Βάγια.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Ο Γεν. Γραμματέας της
Α.Ο.Τ.Ε κ. Ιωάννου Κωνσταντίνος και ο Ταμίας κ. Ζωγράφος Μιχαήλ.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Οι Σύλλογοι πριν τη ζύγιση, θα πρέπει να
καταβάλουν το παράβολο της συμμετοχής για κάθε αθλητή-τρια (το οποίο
ανέρχεται στα 20,00 € για τον καθένα.).

ΚΛΗΡΩΣΗ. θα γίνει την Τρίτη 29-11-2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της
Α.Ο.Τ.Ε στην Θεσσαλονίκη και θα αναρτηθεί την Τετάρτη 30-11-2016 στην
ιστοσελίδα της Α.Ο.Τ.Ε. (www.itf-taekwondo.gr).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Ορίζεται ο κ. Δημήτριος Κατηρτσίδης.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μόνο μέχρι και την Πέμπτη 24-112016 στο fax της Ομοσπονδίας 2310 672009 ή στο e-mail της Α.Ο.Τ.Ε.
info@itf-taekwondo.gr.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σφραγισμένες
(σφραγίδα συλλόγου) και υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα (το ονοματεπώνυμο τους πρέπει να αναγράφεται ολογράφως).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τις 24-11-2016, δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη δήλωση
συμμετοχής.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στη γραμματεία των
αγώνων εντός πέντε (5) λεπτών από τη λήξη του αγώνα με παράβολο των εκατό
(100) ευρώ και θα εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Θα οριστεί από την Επιτροπή Διαιτησίας.
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. Ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Φίτζιος, Ειδικός
Γραμματέας της Α.Ο.Τ.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. Ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Ζωγράφος, Ταμίας της
Α.Ο.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
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Οι αθλητές– αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των
συλλόγων τους.
Κατά τη ζύγιση ο υπεύθυνος του συλλόγου θα πρέπει να φέρει μαζί του τ’
αθλητικά δελτία, όπου θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα ονόματα των
αθλητών-αθλητριών, που αγωνίζονται με φωτογραφία, σφραγίδα του συλλόγου
και υπογεγραμμένα από τον Γενικό Γραμματέα.
Τα αθλητικά δελτία πρέπει να είναι θεωρημένα ( σύμφωνα με το
κεφάλαιο Ε 9 του Ν. Αθλητ. Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από
έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς καθώς και
από ιδιώτες ιατρούς ή Ν.Π.Ι.Δ. μετά από την υπ’ αριθμ. 379/Ευρ.551/14
γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Δελτία προς έκδοση για αθλητές-αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρωτάθλημα θα παραλαμβάνονται από την ΑΟΤΕ μόνο μέχρι
την Δευτέρα 21/11/2016 ΑΥΣΤΗΡΑ, για το λόγο ότι δημιουργείται
πρόβλημα στην ηλεκτρονική κλήρωση.
Οι προπονητές πριν την έναρξη του αγώνα, πρέπει να καταθέτουν το δελτίο
του αθλητή-τριας στην αγωνόδικο επιτροπή και να το παραλαμβάνουν μετά το
πέρας του αγώνα.
Οι αθλητές –τριες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν τα προστατευτικά, που
προβλέπονται από τους κανονισμούς της I.T.F.
Το σπασουάρ είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια των αθλητών
-αθλητριών.
Οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνίζονται με κόκκινα ή μπλε γάντιαπαπούτσια, ανάλογα με το χρώμα που κληρώθηκαν να αγωνισθούν.
Η κάσκα είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές –αθλήτριες.
Επίσης είναι υποχρεωτικό και το μασελάκι (προστατευτικό δοντιών).
Οι αθλητές – αθλήτριες θ’ αγωνίζονται με Τομπόκ I.T.F.
Ο ιατρός των αγώνων δεν θα σφραγίζει βεβαιώσεις υγείας την ημέρα των
αγώνων.
Οι προπονητές κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να φέρουν αθλητική
περιβολή, αθλητικά παπούτσια και να έχουν απαραίτητα πετσέτα και ψυκτικό.
Οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή του
έτους 2016, για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Οι Διαιτητές θα κληθούν τηλεφωνικά από την επιτροπή Διαιτησίας.
Η διαιτησία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.T.F.
Οι διαιτητές πρέπει να φορούν άσπρο πουκάμισο με μπλε γραβάτα, μπλε
κοστούμι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.
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Οι διαιτητές για τις μετακινήσεις τους θα πάρουν από την Α.Ο.Τ.Ε. το
αντίτιμο του εισιτηρίου τους του ΚΤΕΛ, εφόσον προσκομίσουν την απόδειξη
αγοράς του (όχι το εισιτήριο) ή αντίστοιχο τιμολόγιο με τα στοιχεία της
Ομοσπονδίας, από πρατήριο καυσίμων (τα στοιχεία της Α.Ο.Τ.Ε οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στο site της Ομοσπονδίας ή κατόπιν
επικοινωνίας με τα γραφεία) .
Σε όσους δεν προσκομίσουν ένα από τα παραπάνω παραστατικά θα
κόβεται απόδειξη στην οποία θα γίνεται παρακράτηση φόρου.
Επίσης οι διαιτητές θα λάβουν ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με την
κατηγορία που ανήκουν και θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο, που θα καθορίσει η
Ομοσπονδία.
Στο χώρο των αγώνων θα παρευρίσκονται μόνο οι διαιτητές και οι
παράγοντες του Δ.Σ. της Α.Ο.Τ.Ε.
Οι αθλητές –τριες θα εισέρχονται στο χώρο των αγώνων με συνοδεία
διαιτητού, ο οποίος θα τους ελέγχει για τα προστατευτικά του αγώνα .
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, κανένα σωματείο δε θα συμμετέχει στα
Πανελλήνια πρωταθλήματα, εάν δεν έχει κωδικό αναγνώρισης ή αριθμό
πρωτοκόλλου από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην Γ.Γ.Α, για την
απόκτησή αυτής.
Υπενθυμίζουμε ότι και τα σωματεία που έχουν κωδικό αναγνώρισης, είναι
υποχρεωμένα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την διατήρηση του υπάρχων κωδικού αναγνώρισης.
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ο.Τ.Ε. No 38 /10-09-2015, το
Πρωτάθλημα θα προβάλετε ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.tkd-itf.gr.
Επίσης το αρχείο των βίντεο θα αναπαράγεται μέσω της ίδιας σελίδας και μετά
το τέλος του Πρωταθλήματος.
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