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Προς: Σωματεία TKD I.T.F.                                                                                         Θεσσαλονίκη10.4.2020 

          Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε.                                                                                            Αρ. Πρ. 336 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε) προκηρύσσει το Διασυλλογικό 
πρωτάθλημα: Hellas Online CORONA Challenge, για το αγώνισμα των ΤΟΥΛ: 

Α) Εφήβων-Νεανίδων ηλικίας 14-17 ετών, 
Β) Ανδρών-Γυναικών. 

στα link: https://www.aote.gr και https://www.itf-taekwondo.gr στις 25-26 Απριλίου2020. 

Το εν λόγω πρωτάθλημα είναι δυνατό λόγω της υψηλής τεχνολογίας που παρέχει η iSCORE ως 
χορηγός για να υποστηρίξει τους αθλητές-τριες στη διάρκεια της απομόνωσής τους και της 
υποχρεωτικής αγωνιστικής απραξίας. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

 Το Σάββατο 25-4-2020 θα διεξαχθούν όλες οι κατηγορίες των ΤΟΥΛ Εφήβων-Νεανίδων (οι 
οποίες είναι ενιαίες για τις ηλικίες 14-17 ετών) 

 Την Κυριακή 26-4-2020 θα διεξαχθούν όλες οι κατηγορίες των ΤΟΥΛ Ανδρών/Γυναικών. 

 Σε περίπτωση διαφοροποιήσεως του προγράμματος θα ενημερωθείτε μετά το πέρας των 
δηλώσεων συμμετοχής. 

 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ως χώρος των αγώνων ορίζεται το link: https://www.aote.gr 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

Για να εγγραφείτε στην ITF#playitsafe Series, Hellas Online CORONA Challenge, πρέπει να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

Στο link http://el.taekwondo-itf.com/ δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό για κάθε αθλητή. Κάντε 

κλικ στο Create new account ("Δημιουργία νέου λογαριασμού”) και πληκτρολογήστε τα απαραίτητα 

δεδομένα στη σελίδα που εμφανίζεται: Επώνυμο, Όνομα, E-mail, Κωδικός πρόσβασης, που θα σας 

δώσει πρόσβαση στο προφίλ σας, Επιλέξτε το Φύλο σας, Ημερομηνία Γέννησης, Χώρα, Σύλλογο και το 

βαθμό σας. 

- Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι δεν είστε ρομπότ (από το reCAPTHA) και έπειτα κάντε κλικ στο Create 

new account ("Δημιουργία νέου λογαριασμού”). 

https://www.aote.gr/
http://el.taekwondo-itf.com/
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- Θα μεταβείτε σε μια σελίδα από την οποία θα μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία στην οποία θα 

συμμετέχετε. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, απέναντι από το όνομα της κατηγορίας, κάντε κλικ στο 

"Sign Up" 

- Έπειτα από αυτό, μπορείτε να ανεβάσετε το βίντεό σας (όχι περισσότερο από 2 βίντεο) κάνοντας 

κλικ στην επιλογή "Upload your video” ("Μεταφόρτωση του βίντεό σας”). Στη σελίδα, κάντε κλικ στο 

κουμπί "Επιλογή αρχείου" και έπειτα στο "Upload” (“Μεταφόρτωση"). Μετά τη λήψη του βίντεο, κάντε 

κλικ στο κουμπί Save” (“Αποθήκευση”). 

- Εάν επιλέξετε μια λάθος κατηγορία, μπορείτε να την αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό, απέναντι 

από την επιλεγμένη κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή “Leave” (“Αφήστε") και, στη συνέχεια, επιλέξτε 

τη σωστή κατηγορία. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στους αγώνες των Πανελληνίων και Διασυλλογικών πρωταθλημάτων Ε/Ν, Α/Γ έχουν οι αθλητές –
τριες κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας Α.Ο.Τ.Ε. καθώς και booklet ITF. Οι αθλητές-τριες που έχουν 
μαύρη ζώνη θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ΝΤΑΝ από την Α.Ο.Τ.Ε. και booklet της I.T.F. έως την 
ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 

Ειδικότερα στους αγώνες των: 
 

 Εφήβων – Νεανίδων ηλικίας 14-17 ετών , έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι βαθμού 4 
GUP έως και 3 DAN, έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος έως την 25η Απριλίου 2020. 

 Ανδρών-Γυναικών έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι βαθμού 4 CUP έως και 4 DAN, 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος έως την  26η  
Απριλίου 2020. 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL:Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα αγωνιστούν στις 
παρακάτω κατηγορίες: 

Α) 4-1 GUP, Β) 1 DAN, Γ) 2 DAN, Δ) 3 DAN  Ε) 4 DΑΝ 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Η έναρξη των αγώνων ορίζεται για το Σάββατο 25/4/2020 και την Κυριακή26/4/2020 στις 9:30 π.μ.  
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Η διαδικασία θα ξεκινήσει με το υποχρεωτικό TUL. Σε 

περίπτωση μεγάλης συμμετοχής όλοι οι αθλητές-τριες θα διαγωνιστούν μόνο σε ένα TUL, το 
υποχρεωτικό, σε κάθε κατηγορία και μόνο ο τελικός θα διεξαχθεί με δύο TUL.Ισχύει ο εσωτερικός 
κανονισμός διεξαγωγής αγώνων της Α.Ο.Τ.Ε.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι αθλητές-τριες των ακόλουθων κατηγοριών θα ανεβάζουν στο link τα κάτωθι αναγραφόμενα 

τουλ: 
 
Α) 4-1 GUP 
 

4o Gup  Υποχρεωτικό : YulGok 
Επιλογής: ChonJi – YulGok 

3o Gup  Υποχρεωτικό : YulGok 
Επιλογής: DanGun - JoongGun 
2o Gup  Υποχρεωτικό : YulGok 

Επιλογής: DanGun – ToiGye 
1o Gup  Υποχρεωτικό : YulGok 



 3 

Επιλογής: DoSan –  HwaRang 
Β) 1 DAN 
 

Υποχρεωτικό:  GeBaek 
Επιλογής: JoongGun –  GeBaek 

 

Γ) 2 DAN: 
 

Υποχρεωτικό:  EuiAm 
Επιλογής: ChoongMoo - Juche 

 

Γ) 3DAN: 
 

Υποχρεωτικό:  ChoiYong 
Επιλογής: EuiAm - ChoiYong 

 
Ε) 4 DΑΝ 

 
Υποχρεωτικό:  Moon Moo 

Επιλογής:  Sam Il – Moon Moo 
 
Θα δοθούν διπλώματα στις θέσεις 1η-3η. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Ως μέλη της επιτροπής ενστάσεων ορίζονται, σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό της Α.Ο.Τ.Ε, οι κ.κ Παπαδιώτης Γεώργιος, Κατηρτσίδης Δημήτριος, Κανάκης Στυλιανός. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ) ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται ο κ. Φίτζιος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας της 

Α.Ο.Τ.Ε. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται ο Ταμίας κ. Ζωγράφος Μιχαήλ. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Ορίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι:  

Πρόεδρο τον κ. Παπαδιώτη Γεώργιο, Αντιπρόεδρο τον κ. Δημήτριο Κατηρτσίδη, και μέλη τους κ.κ. 
Κανάκη Στυλιανό, Βέτσικα Ευθύμιο και την κ. Χαραλαμπίδου Βάϊα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Οι αθλητές–τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους. 
 

 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 κάρτα υγείας αθλητή πρέπει να είναι θεωρημένη από ιατρό με ειδικότητα καρδιολογία από 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή από ιατρό με πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών. 

 Η διάρκεια της θεώρησης των αθλητικών δελτίων και της κάρτας υγείας αθλητή,  
είναι ετήσια. 

 

Οι αθλητές –τριες θα αγωνίζονται με Τομπόκ I.T.F. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
Η διαιτησία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Αγώνων της Α.Ο.Τ.Ε. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
  Τα σωματεία πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν 

υποχρεωτικά πρώτα ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 22 Απριλίου2020 και στη συνέχεια θα 
κατατεθούν οι πρωτότυπες σε έντυπη μορφή στη γραμματεία, όταν θα είναι εφικτό. 

 Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα γίνουν στο email της ΑΟΤΕ. aote.van@gmail.com. Μετά τις 22-
4-2020, δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη δήλωση  συμμετοχής. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι έντυπες δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σφραγισμένες (σφραγίδα 
συλλόγου) και από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα (το ονοματεπώνυμο τους πρέπει να 
αναγράφεται ολογράφως). 

  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής. 

  Οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή του έτους 2020, για να 
έχουν το δικαίωμα συμμετοχής. στο πρωτάθλημα.  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Τα σωματεία που δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα TAEKWON-DO ITF, θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στα Πανελλήνια 
πρωταθλήματα. 

 Στην δήλωση συμμετοχής θα πρέπει τα σωματεία να συμπληρώσουν τον κωδικό της άδειας 
εξασκήσεως επαγγέλματος TAEKWON-DO ITF από ΓΓΑ, για τον προπονητή που απασχολούν. 

 

 
 

 

mailto:aote.van@gmail.com

