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Αθήνα,    19.6.2018 
Προς 
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ        
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Η Ένωση ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Νοτίου Ελλάδας προκηρύσσει το: 
 

ΑΝΟΙΧΤΟ Τεχνικό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ  
Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων 2018  
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Χαλκίδα και συγκεκριμένα στο 

Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου) στην 
περιοχή Ψηλή Ράχη – Κάνηθος, Χαλκίδα Τηλ. 22210 -87111/2 Φαξ : 22210 – 85402. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 & Κυριακή 8 Ιουλίου 2018. Ώρα 

έναρξης των αγώνων  09:00 και για τις δύο ημέρες. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Έχουν οι αθλητές – αθλήτριες  εγγεγραμμένοι στους 

Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Κατηγοριών 
 

 
Ατομικό 
Ηλικίες 

 

Κατηγορία Κατηγορία 
 

Θήλεις Άρρενες 

12 – 14 Χρονών Παίδες - Κορασίδες 4 έως 10 Πούμσε 4 έως 10 Πούμσε 

15 – 17 Χρονών  Έφηβοι - Νεάνιδες 4 έως 11 Πούμσε 4 έως 11 Πούμσε 

18 – 30 Χρονών Ανδρών - Γυναικών 6 έως 13 Πούμσε 6 έως 13 Πούμσε 

31 – 40 Χρονών Ανδρών - Γυναικών 6 έως 13 Πούμσε 6 έως 13 Πούμσε 

41 – 50 Χρονών Ανδρών - Γυναικών 8 έως 15 Πούμσε 8 έως 15 Πούμσε 

51 – 60 Χρονών Ανδρών - Γυναικών 9 έως 16 Πούμσε 9 έως 16 Πούμσε 

61 – 65 Χρονών Ανδρών - Γυναικών 9 έως 16 Πούμσε 9 έως 16 Πούμσε 

66 Χρονών και άνω Ανδρών - Γυναικών 9 έως 16 Πούμσε 9 έως 16 Πούμσε 
 

ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19 (4ος όροφος) 

Τ.Κ. 10442 - ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210.6820112-3   FAX: 210-6820117 

E-mail: info@etane-tkd.gr 
 

                ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37   Τ.Κ. 151.23- ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΘΗΝΑ 

                                    ΤΗΛ & FAX: 210 6820117 

                                       Email: info@etane.gr 
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Ζευγάρι 
Ηλικίες 

Κατηγορία 

12 – 14 Χρονών Παίδες - Κορασίδες 4 έως 10  Πούμσε 

15 – 17 Χρονών Έφηβοι - Νεάνιδες 4 έως 11  Πούμσε 

18 – 30 Χρονών Ανδρών - Γυναικών 6 έως 13  Πούμσε 

31 χρονών και άνω Ανδρών - Γυναικών 8 έως 15  Πούμσε 
 
 

ΠΟΥΜΣΕ 

1 = Ιλ τζανγκ 5 = Ο τζανγκ   9 = Κόριο 13 = Σίπτζιν 

2 = Ι τζανγκ 6 = Γιούκ τζανγκ 10 = Κούμγκανγκ 14 = Τζιτέε 

3 = Σαμ τζανγκ 7 = Τσιλ τζανγκ 11 = Τέμπεκ 15 = Τσονκουόν 

4 = Σα τζανγκ 8 = Παλ τζανγκ 12 = Πιονγκουόν 16 = Χάνσου 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., 
να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον 
Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που 
κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο. 

 Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα 
να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο 
του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει 
σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ. 

 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή κάθε αθλητή-αθλήτριας, ο σύλλογος 

θα καταβάλλει το ποσό των 35€ (τριάντα πέντε ευρώ),  μέχρι και την Παρασκευή 29 
Ιουνίου 2018. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατίθενται στον αριθμό του Τραπεζικού 
λογαριασμού της Ε.ΤΑ.Ν.Ε.: 
 

Τράπεζα Πειραιώς : 5088-075781-671 
 

 Η καταβολή του παραβόλου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ να γίνει και να αποστέλλεται το 
αντίγραφο με φαξ στα: 210 6820116, 210 6820117 ή με email: info@etane.gr  μέχρι 
την τελευταία ημέρα των δηλώσεων συμμετοχής (Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018). 

 Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή-αθλήτριας, δεν επιστρέφονται τα 
χρήματα. 

 Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων – από τον 
προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας – πριν την έναρξη του αγώνα και θα επιστρέφεται 
αφού σφραγιστεί. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα, 15:00 στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ταεκβοντό Δήμητρας 19 (4ος όροφος) - Αθήνα,  FAX: 210. 6820117. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 
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Ο κάθε συμμετέχον σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της αποστολής της 
συμμετοχής του (είτε αυτή αποστέλλεται με φαξ, είτε ταχυδρομικώς  ή με email: 
info@etane.gr), στα τηλέφωνα 210.6820112 – 113. 
 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 

2018 στις 10.00πμ και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
 Η μέθοδος συναγωνισμού που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες θα είναι το 

Σύστημα Μονού Αποκλεισμού.  

 Στο σύστημα μονού αποκλεισμού, ο αντίπαλος ορίζεται στην κλήρωση.  

 Κάθε ζευγάρι αθλητή – αθλήτριας θα εκτελεί τα δύο πούμσε του πίνακα της 

κατηγορίας που θα αποφασισθούν από τον Τεχνικό Υπεύθυνο κατά τη διάρκεια της 

κλήρωσης, εκτελώντας και τα δύο διαδοχικά, με ένα λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους.  

 Νικητής σε κάθε πούμσε θα αναδεικνύεται ο αθλητής – αθλήτρια που θα υποδείξουν 

οι περισσότεροι κριτές.  

 Σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελείται το πούμσε που θα επιλεγεί από τον Τεχνικό 

Υπεύθυνο, από τον πίνακα της κατηγορίας που αγωνίζονται και νικητής θα 

ανακηρύσσεται ο αθλητής – αθλήτρια που θα υποδείξουν οι περισσότεροι κριτές. 

 Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα, ο αλυτάρχης των αγώνων έχει το δικαίωμα 

διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής. 

 Κατά την προσέλευση στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να αγωνιστούν, θα 

πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι αθλητές – αθλήτριες να προσκομίζουν τα βιβλιάρια 

αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα από Ιδιώτες ιατρούς ή από Ιατρούς που υπηρετούν 

σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. 

 Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους 

και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Θέσεις και Μετάλλια : 

 1η θέση – Χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα  

 2η θέση – Αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα  

 3η θέση – Χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα 

 4η θέση – Χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα 

  

ΚΛΗΡΩΣΗ: Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00πμ  θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα 

γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Δήμητρας 19, 4οςόροφος Τ.Κ. 10442 – Αθήνα Τηλ: 210 6820112 - 13), 
για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις τρείς ημέρες. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.ΤΑ.Ν.Ε., 

την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.  
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του 

αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της Ομάδας του οποίου το όνομα θα πρέπει 
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να υπάρχει στην δήλωση συμμετοχής. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο 
αξίας 50€ (πενήντα ευρώ) στην Γραμματεία των αγώνων. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
1. Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνίζονται φορώντας τομπόκ (στο σωστό μέγεθος),  

όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 
2. Οι προπονητές θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι, είτε με αθλητική φόρμα και 

αθλητικά υποδήματα είτε με κουστούμι κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα 
προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή - αθλήτριας που 
αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους. 

3. Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται 
αθλητές – αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από 
αυτούς που αγωνίζονται. 

4. Στις δηλώσεις συμμετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, πρέπει να 
αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών.  

5. Οι αθλητές – αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και 
των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ. 

6. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (W.T.) και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ταεκβοντό (W.T.E.). 

7. Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 στις 08:45 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – 
ενημέρωση προπονητών, στον αγωνιστικό χώρο. 

 
 


