
Αθήνα, 28.1.2020 

Προς  

Όλα τα Σωματεία Ταεκβοντό 

Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ 2020 

 
Σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το Ανοιχτό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα της ΕΤΑΝΕ, που θα 

διεξαχθεί στην Χαλκίδα και συγκεκριμένα στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», από 

7 έως 9 Φεβρουαρίου 2020, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής :  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/2/2020 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/2/2020 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/2/2020 
Παρασκευή:  

Παίδων 2006-2007 Μαύρες Ζώνες 

Παίδων 2008 Μαύρες & Έγχρωμες Ζώνες 

Παίδων 2009 Μαύρες & Έγχρωμες Ζώνες 

Κορασίδων 2006-2007 Μαύρες Ζώνες  

Κορασίδων 2008 Έγχρωμες Ζώνες 

Κορασίδων 2009 Έγχρωμες Ζώνες 

Σάββατο:   

 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ  Μαύρες & Έγχρωμες Ζώνες  

Έφηβοι Έγχρωμες Ζώνες  

Παίδων 2006-2007 Έγχρωμες Ζώνες 

Κορασίδων 2006-2007 Έγχρωμες Ζώνες 

Κορασίδων 2008 Μαύρες Ζώνες  

Κορασίδων 2009 Μαύρες Ζώνες  

 

Κυριακή: 

ΑΝΔΡΕΣ –ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μαύρες & Έγχρωμες Ζώνες  

ΕΦΗΒΟΙ Μαύρες  Ζώνες 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :  
 Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας, 

θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι 

υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο 

βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο. 

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.. 

 Όλοι οι αθλητές/ τριες θα πρέπει να έχουν ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ θεωρημένη από ιατρούς 

μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, 

Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή 

από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε περίπτωση 

που η θεώρηση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ είναι από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, αυτοί 

θα πρέπει να έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών 

Ερευνών (ΕΚΑΕ) και πέραν της σφραγίδας και υπογραφής υποχρεωτικά θα πρέπει να 

αναγράφουν τον Ατομικό Αριθμό Πιστοποίησής τους. 

 Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος έχει δηλωθεί 

στο TPSS με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει υποχρεωτικά, να είναι κάτοχος της 

Παγκόσμιας Κάρτας Global Athletic License – G.A.L. ή Global Official License – G.O.L. 

 Οι λίστες των αθλητών που θα επιλέγονται ηλεκτρονικά για την τυχαία ζύγιση (random 

weigh-in) θα αναρτώνται την εκάστοτε ημέρα των αγώνων στο σαιτ και στο facebook της 

ΕΤΑΝΕ στις 07.00 πμ και η αντίστοιχη ζύγιση τους θα πραγματοποιείται στις 8.00-8.30 πμ.   

 

ΖΥΓΙΣΗ :  
Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση για την διαδικασία της ζύγισης του εν λόγω 

πρωταθλήματος, η οποία θα γίνει με ραντεβού. 

 

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΤΑ.Ν.Ε. 


