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Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε.

Αρ. Πρ. 91

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε) προκηρύσσει το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα TAE KWON-DO I.T.F. Ανδρών-Γυναικών, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 4
Μαρτίου και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017.
Οι αθλητές –τριες που θα καταταγούν πρώτοι-ες σε κάθε κατηγορία και σε κάθε αγώνισμα, θα
είναι αυτοί που θα πλαισιώσουν την Εθνική ομάδα για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α/Γ,Ε/Ν
που θα διεξαχθεί στην Αγγλία 24-30/4/2017.
Για τους αθλητές της Εθνικής ομάδας ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, στον
οποίο αναφέρεται (άρθρο 10 παρ. Β΄& Β1) ότι: Στην πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας
διεξάγεται ζύγιση κατά την οποία δίνονται τα κάτωθι όρια ανοχής:
1.Εάν οι αγώνες είναι σε ένα μήνα από την πρώτη παρουσίαση ως όριο ανοχής δίδονται τα 2
κιλά.
2. Εάν οι αγώνες είναι σε 15 ημέρες από την πρώτη παρουσίαση ως όριο ανοχής δίδεται το 1
κιλό.
3. Σε μικρότερες χρονικές προθεσμίες δεν υπάρχει ανοχή.
Β1.Οι υπέρβαροι αθλητές αυτών των ορίων ανοχής αποκλείονται αυτόματα από την Εθνική και
αντικαθιστούνται με τον αμέσως επόμενο στην κατάταξη της κατηγορίας αθλητή.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
• Το Σάββατο στις 4-03-2017 θα διεξαχθούν όλα τα αγωνίσματα των Ανδρών (Τουλ, Μάχη,
Ειδικές Τεχνικές και Τεστ Δύναμης).
• Την Κυριακή στις 5-03-2017 θα διεξαχθούν όλα τα αγωνίσματα των Γυναικών (Τουλ,
Μάχη, Ειδικές Τεχνικές και Τεστ Δύναμης).
Σε περίπτωση διαφοροποιήσεως του προγράμματος θα ενημερωθείτε μετά το πέρας των
δηλώσεων συμμετοχής.
ΤΟΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ως τόπος των αγώνων ορίζεται το κλειστό γυμναστήριο «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» του Δήμου
Ωραιοκάστρου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Διεύθυνση : Θεσσαλονίκης & Λόρδου Βύρωνα, ΤΚ 57013, Ωραιόκαστρο-Θεσσαλονίκη.
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων ορίζεται για το Σάββατο 4/3/2017 και την Κυριακή 5/3/2017 στις 9:30 π.μ.
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ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους αγώνες Ανδρών-Γυναικών έχουν οι αθλητές -τριες που είναι
κάτοχοι βαθμού 4 CUP έως και 4 DAN, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος έως τις 24 Απριλίου 2017.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα αγωνιστούν στις παρακάτω
κατηγορίες:
Α) 4-1 CUP Β) 1 DAN
Γ) 2 DAN
Δ) 3 DAN
Ε) 4 DAN
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Ισχύει ο κανονισμός της I.T.F.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ. Δύο (2) γύροι των 2 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα.
Στο αγώνισμα της μάχης οι έγχρωμες ζώνες θα κληρωθούν να αγωνιστούν μεταξύ τους και οι
τέσσερις που θα προκριθούν από αυτούς θα ενσωματωθούν στο PUL (φύλλο αγώνα) με τις μαύρες
ζώνες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Στο αγώνισμα των Ειδικών Τεχνικών και στις Δοκιμές Δύναμης για τους
συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Άντρες-Γυναίκες η

Οι Ειδικές Τεχνικές θα γίνουν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ (ύψη).
ΑΝΔΡΩΝ
ΥΨΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΥΨΗ
Flying high front kick
2.80
Flying high front kick
2.30
Flying high turning kick
2.50
Flying high turning kick
2.20
Flying long side kick
2.5mx70cm Flying long side kick
1.5x70cm
Flying high back kick
2.40
Flying high back kick
2.10
Flying
high
reverse
2.40
Flying high reverse turning
2.10
turning kick
kick
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, υποχρεωτικά τα εναέρια χτυπήματα νόπι τσάκι και τόλιο τσάκι θα
εκτελούνται μόνο με ψαλίδι. Σε διαφορετική περίπτωση η τεχνική θα θεωρείται άκυρη.
Η διαδικασία για την πρόκριση στις Ειδικές Τεχνικές θα γίνει ως εξής:
Αρχικά οι αθλητές-τριες θα διαγωνιστούν σε χτύπημα της δικής τους επιλογής. Μόνο όσοι
επιτύχουν 3 βαθμούς θα περάσουν στον επόμενο γύρο, όπου θα διαγωνισθούν σ΄όλα τα υπόλοιπα
λακτίσματα, ώσπου να βγει το τελικό αποτέλεσμα.
Οι Δοκιμές Δύναμης θα γίνουν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ της I.T.F.
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Οι αθλητές-τριες Α/Γ που έχουν μαύρη ζώνη θα πρέπει να έχουν βεβαίωση ΝΤΑΝ από την
Α.Ο.Τ.Ε. έως το Πανελλήνιο Α/Γ 2017 και Διεθνές δίπλωμα DAN της I.T.F. έως το Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα Α/Γ,Ε/Ν 2017.
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής - αθλήτρια δεν είναι κάτοχος των παραπάνω διπλωμάτων
δεν έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος της Εθνικής ομάδας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν μέχρι και τον τελικό ανά κατηγορία και θα δοθούν μετάλλια και
διπλώματα.
Οι ημιτελικοί και τελικοί αγώνες από κάθε κατηγορία θα διεξαχθούν σε ένα τερέν.
ΖΥΓΙΣΗ
Η ζύγιση θα γίνει την Παρασκευή 3/3/2017 στο γραφείο της Α.Ο.Τ.Ε, ενώ το Σάββατο και την
Κυριακή στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης.
Ώρες ζύγισης:
Την Παρασκευή 3-3-2017
18.00-20.00 για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Το Σάββατο 4-3-2017
08:00 π.μ.-09:00 π.μ. όπου θα ζυγιστούν μόνο όσοι Άνδρες δεν μπόρεσαν να ζυγιστούν την
προηγούμενη μέρα.
17.00-18.00 όπου θα ζυγιστούν οι κατηγορίες Γυναικών.
Την Κυριακή 5-3-2017
08:00π.μ-09:00.π.μ. μόνο για όσες Γυναίκες δεν μπόρεσαν να ζυγιστούν τις προηγούμενες ημέρες.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΖΥΓΙΣΗΣ. Ορίζονται ο κ. Κατηρτσίδης Δημήτριος και η κ. Χαραλαμπίδου Βάϊα.
ΚΛΗΡΩΣΗ. θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1/3/2017 και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της Α.Ο.Τ.Ε (κλειστό
γυμναστήριο Νεάπολης-πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη τηλ. 2310 672006 στη Νεάπολη,
Θεσσαλονίκης).
Μετά το πέρας της διαδικασίας, η κλήρωση θα αναρτηθεί στο site της Α.Ο.Τ.Ε προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων. Οι προπονητές θα μπορούν να εκτυπώνουν τις κατηγορίες που συμμετέχουν οι
αθλητές και οι αθλήτριές τους.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Ορίζεται ο κ. Κατηρτσίδης Δημήτριος.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην γραμματεία των αγώνων εντός
πέντε (5) λεπτών από την 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 κος Παπαδόπουλος Παντελεήμων έφορος υλικού της Α.Ο.Τ.Ε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ. Ορίζονται οι κ.κ Καγιαμπίνης Δημήτριος Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της
Α.Ο.Τ.Ε & Παπαγερίδης Λάζαρος μέλος του Δ.Σ. της Α.Ο.Τ.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Ορίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι:
Πρόεδρο τον κ. Στέφανο Ντόβα και μέλη τον κ. 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.
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αθλητές–τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους.
Κατά την ζύγιση ο υπεύθυνος του συλλόγου πρέπει να έχει μαζί του αθλητικά δελτία στα
οποία να αναφέρονται ευκρινώς τα ονόματα των αθλητών-τριών 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 Τετάρτη 22/2/2017 ΑΥΣΤΗΡΑ, για
τον λόγο ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ηλεκτρονική κλήρωση.
Οι προπονητές πριν αρχίσει ο αγώνας, πρέπει να καταθέτουν τα παραπάνω
στοιχεία του αθλητή-τριας στην αγωνόδικο επιτροπή και να τα παραλαμβάνουν με την λήξη
του αγώνα.
Οι αθλητές –τριες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν προστατευτικά, που προβλέπονται από
τους κανονισμούς της I.T.F.

Το σπασουάρ είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια των αθλητών -τριων.
Οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνίζονται με κόκκινα ή μπλε γάντια-παπούτσια, ανάλογα με
το χρώμα που κληρώθηκαν να αγωνισθούν.
Η κάσκα είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές –τριες, καθώς και το μασελάκι
(προστατευτικό δοντιών).
Οι αθλητές –τριες θα αγωνίζονται με Τομπόκ I.T.F.
Ο γιατρός των αγώνων δεν θα σφραγίσει βεβαιώσεις υγείας την ημέρα των αγώνων.
Όποιος αθλητής –τρια δεν έχει ιατρική σφραγίδα βεβαίωσης υγείας, δεν θα ζυγίζεται.
Οι προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να φορούν αθλητική
φόρμα και αθλητικά παπούτσια.
Προαιρετικά οι αθλήτριες δύναται να φορούν ειδικό εσωτερικό θώρακα, όπως
επιβάλλουν οι διεθνείς κανονισμοί.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Στο πρωτάθλημα θα ισχύσει και ο κανονισμός:
-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ 180ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΥΡΟ.
Στον-την αθλητής-τρια που δεν πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα εναέριο λάκτισμα 180ο από την
πλάτη, σε κάθε γύρο για την διεκδίκηση πόντων, θα αφαιρούνται δύο πόντοι από το σύνολο των
βαθμών του κάθε κριτή, σε κάθε γύρο.
Οι Διαιτητές θα κληθούν τηλεφωνικώς από τον Πρόεδρο της επιτροπής Διαιτησίας.
Η διαιτησία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.T.F.
Οι διαιτητές πρέπει να φορούν άσπρο πουκάμισο με μπλε γραβάτα, μπλε
άσπρα αθλητικά παπούτσια.

κοστούμι και

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 κατά κατηγορία και θα μείνουν σε
ξενοδοχείο που θα ορίσει η Ομοσπονδία.
Στον χώρο των αγώνων θα υπάρχουν μόνο οι διαιτητές και οι παράγοντες του Δ.Σ. της Α.Ο.Τ.Ε.
Οι αθλητές –τριες θα εισέρχονται στον χώρο των αγώνων με συνοδεία διαιτητών, ο οποίος θα τους
ελέγχει για τα προστατευτικά του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Τα σωματεία πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα
πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά πρώτα ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή
26 Φεβρουαρίου 2017 και στην συνέχεια να κατατεθούν οι πρωτότυπες
σε έντυπη μορφή στην γραμματεία , την ημέρα των αγώνων κατά την
παραλαβή των συμμετοχών του συλλόγου.
Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα γίνουν στην διεύθυνση www.aote.gr,
πατώντας την επιλογή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς που έχει παραλάβει ο κάθε σύλλογος (σας έχει αποσταλεί
έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης). Όσοι σύλλογοι δεν έχουν
προμηθευτεί ήδη κωδικούς, θα πρέπει να το αιτηθούν στο e-mail της
Α.Ο.Τ.Ε. aote.van@gmail.com , για να τους αποσταλούν άμεσα.
Μετά τις 26-2-2017, δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη δήλωση συμμετοχής.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι έντυπες δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να
είναι σφραγισμένες (σφραγίδα συλλόγου) και υπογεγραμμένες
από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα (το ονοματεπώνυμο
τους πρέπει να αναγράφεται ολογράφως).
2. Η Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν θα εκδίδει δελτία
αθλητών – αθλητριών.
3. Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών ορίζεται στο ποσό των είκοσι
πέντε (25) ευρώ .
4. Τα Σωματεία και οι αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο αγώνισμα
των TUL αν κάποιος αθλητής ή αθλήτρια είναι μόνος του σε μια από τις
κατηγορίες DAN θα αγωνιστεί μπροστά στους κριτές και θα πρέπει να
συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία των σαράντα (40) βαθμών μέσο
όρο και από τους πέντε κριτές, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει
στην Εθνική ομάδα.
5. Οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή του
έτους 2017, για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
6. Τα σωματεία και οι αθλητές –τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Στο
αγώνισμα των TUL που αφορά στους Άνδρες-Γυναίκες, αναγνωρίζεται
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μόνο το 4ο DAΝ (όχι το 1ο,2ο & 3ο
DAN).
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής ή αθλήτρια διακριθεί στους
Πανευρωπαϊκούς αγώνες στο 1ο , 2ο και 3ο DAN Α/Γ, δεν έχει δικαίωμα
να κάνει εγγραφή στον Ειδικό πίνακα σύμφωνα με την απόφαση της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
γ)Η Α.Ο.Τ.Ε κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
αποφάσισε για τους παραπάνω αθλητές –τριες που οι
κατηγορίες τους δεν αναγνωρίζονται από την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, να μην καλύψει τα έξοδα για τη
μετάβαση και τη διαμονή αυτών, στους αγώνες του
Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Α/Γ,Ε/Ν 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, κανένα σωματείο δε θα συμμετέχει στα
πρωταθλήματα της ΑΟΤΕ εάν δεν έχει κωδικό αθλητικής αναγνώρισης ή αριθμό
πρωτοκόλλου από την κατάθεση των δικαιολογητικών για την απόκτησή αυτής.
Τα σωματεία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χωρίς κωδικό αθλητικής
αναγνώρισης οι αθλήτές τους που θα διακριθούν δεν θα μπορούν να εγγραφούν
στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α και να λάβουν οποιοδήποτε προνόμιο.
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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.
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