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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1 – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΘΗΝΑ

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος διοργανώνει σεμινάριο διαιτησίας στον
χώρο του ΑΓΣ ΙΩΝΕΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Διεύθυνση: Λεωφόρος Κύμης 31 ΤΚ 14234 Ν. ΙωνίαΑττική)
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης διαιτητών, προπονητών και
αθλητών σχετικά με τις αλλαγές των κανονισμών για την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων
κατά την νέα αγωνιστική χρονιά.
Το σεμινάριο θα είναι θεωρητικό και βιωματικό και απευθύνεται σε προπονητές, αθλητές,
υποψήφιους διαιτητές και εν ενεργεία διαιτητές.
Το Σεμινάριο είναι υποχρεωτικό για τους προπονητές, εν ενεργεία διαιτητές και
υποψήφιους διαιτητές.

Το παράβολο συμμετοχής στο σεμινάριο είναι:



10 ευρώ για διαιτητές, αθλητές και υποψήφιους διαιτητές
20 ευρώ για προπονητές

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΩΪ
Ώρα προσέλευσης : 9:30 π.μ.
Οι συμμετέχοντες διαιτητές πρέπει να παρουσιαστούν με κουστούμι.
Οι υποψήφιοι διαιτητές με άσπρο πουκάμισο και μπλε γραβάτα (όσοι δεν έχουν
ακόμη ενδυμασία διαιτητή).
9:30-10:00 : Εγγραφές - Συμμετοχές
10:00 – 12:00 : Θεωρητικό μέρος
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Παρουσίαση κανονισμών σε όλα τα αντικείμενα : Τεχνικές, Μάχες, Τεχνικές
Δύναμης και Ειδικές Τεχνικές.
12:00 – 12:15 : Διάλειμμα
12:15 – 13:00 : Προτάσεις προπονητών σε σχέση με την καλύτερη διεξαγωγή των
Πρωταθλημάτων.
13:00 – 14:00 : Συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις, διευκρινίσεις

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
16:30 – 19:30 : Πρακτικό μέρος σχετικά με τις Τεχνικές. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να
παρουσιαστούν υποχρεωτικά με Dobok.
Στο πρακτικό μέρος θα δοθούν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εκτέλεση και
την σωστή εφαρμογή των νέων κανονισμών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΩΪ
Ώρα προσέλευσης: 9:30 π.μ.
10:00 π.μ. : Έναρξη
10:00 – 12:30
Πρακτικό μέρος : Μάχες ( Sparring )
Όλοι οι συμμετέχοντες διαιτητές πρέπει να παρουσιαστούν με κουστούμι.
Οι υποψήφιοι διαιτητές με άσπρο πουκάμισο και μπλε γραβάτα και όλοι οι υπόλοιποι
με Dobok.
Οι συμμετέχοντες αθλητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους και τον αγωνιστικό
εξοπλισμό για μάχη (προστατευτικά).
Στο πρακτικό μέρος θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς
και θα δοθούν διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της κάρτας ένστασης και την χρήση του
βίντεο κατά την διάρκεια του αγώνα.
12:30 - 13:00 : Διάλειμμα
13:00 - 14:00 : Συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις και διευκρινίσεις

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
15:30– 17:30
Μόνο για διαιτητές και υποψήφιους διαιτητές:
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Θα δοθούν οδηγίες και διευκρινίσεις για τα πρωταθλήματα που θα ακολουθήσουν, καθώς
και ενημέρωση για τους στόχους της επερχόμενης χρονιάς για την αναβάθμισης τις
Διαιτησίας από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Α.Ο.Τ.Ε

