
                                                                                               

EITF UMPIRE COURSE

Η  Αθλητική  Ομοσπονδία  Taekwon-do  Ελλάδος  σε  συνεργασία  με  την  Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Taekwon-do I.T.F. (EITF) διοργανώνει διεθνές σεμινάριο διαιτησίας στην πόλη της
Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2015. Εισηγητής του σεμιναρίου διαιτησίας θα
είναι ο  πρόεδρος της Επιτροπής διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Taekwon-do (EITF)
Senior Master Michael Prewett, ενώ το τεχνικό κομμάτι θα εισηγηθεί ο Senior Grand Master
Kim Ung Chol, μέλος της Τεχνικής επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Taekwon-do I.T.F. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το διεθνές αεροδρόμιο “Μακεδονία”
είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο. Η μεταφορά από το
αεροδρόμιο  παρέχεται  από  τους  διοργανωτές  χωρίς  κόστος  εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι
κλείσουν ολόκληρο το πακέτο. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν έως τις
2 Μαρτίου 2015 έχοντας συμπληρώσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες στο αρχείο (Excel)
που επισυνάπτεται.



Διοργανωτής:

Αθλητική Ομοσπονδία Ταεκβοντό Ελλάδος
E-mail:  info@taekwondo-itf.gr 
Τηλ:  +30 2310 672006
Fax: +30 2310 672009
                          
Πρόγραμμα  :

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015:
Άφιξη και εγγραφές 09:00 – 17:00 

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015:
Μέρος δεύτερο 09:00 – 13:00 
Μέρος τρίτο 14:00 – 19:00

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015:
Μέρος τέταρτο 09:00 – 12:00
Μέρος πέμπτο 14:00 – 17:00

Υποχρεωτική ενδυμασία  :  Dobok  και μπλε σακάκι,άσπρο πουκάμισο, μπλε παντελόνι, μπλε
γραβάτα, άsπρα αθλητικά παπούτσια, άσπρες κάλτσες και καρφίτσα της ITF.

Κόστος Σεμιναρίου  : 100€

Διαμονή  :

Ξενοδοχείο Capsis 4*
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη
Δίκλινο δωμάτιο: 70€ ανά άτομο το βράδυ με πλήρη διατροφή
Μονόκλινο δωμάτιο: 85€ ανά άτομο το βράδυ με πλήρη διατροφή
(Έξτρα παροχές όπως η χρήση του mini-bar, τηλεφώνου, κλπ. δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

Δίπλωμα συμμετοχής  :

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  θα  λάβουν  “Δίπλωμα  Συμμετοχής”  από  τον  διοργανωτή.  Όσοι
επιθυμούν να λάβουν “Δίπλωμα διεθνούς διαιτητή” θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην
αρμόδια ομοσπονδία ώστε να ενημερώσει τον SM Michael Prewett.
Το επιπρόσθετο κόστος για το “Διεθνές Δίπλωμα Διαιτησίας” είναι:

 150€ για ‘A’ κατηγορία
 80€ για ‘B’ κατηγορία

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα δοθούν από τους διοργανωτές αλλά οι αιτούντες θα πρέπει να
έχουν στείλει μια ψηφιακή φωτογραφία σε μορφή JPEG.



Δηλώσεις συμμετοχής  :

Όλες οι  δηλώσεις  συμμετοχής  θα πρέπει  να σταλούν με  mail  έως τις 2    Μαρτίου    2015.
Επίσης,  θα πρέπει  να κατατεθεί  στον τραπεζικό λογαριασμό προκαταβολή της  τάξεως των

100    ευρώ ανά  άτομο  και  να  σταλεί  πριν  από  την  παραπάνω  ημερομηνία  ώστε  να
κατοχυρωθεί η τιμή για την διαμονή. Μετά το πέρας της διορίας οι διοργανωτές δεν μπορούν
να εγγυηθούν πως θα υπάρξουν ίδιες τιμές με τις προαναφερθέντες. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στο:
info@taekwondo-itf.gr and cc at aote.van@gmail.com

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού  :

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δικαιούχος: Αθλητική Ομοσπονδία Ταεκβοντό Ελλάδος
Αριθμός λογαριασμού: 223/296214-49
IBAN: GR2501102230000022329621449
Swift Code: ETHNGRAA
BIC: ETHNGRAA
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