Θεσσαλονίκη, 25/04/2018

Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

4ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη.
στο Αθλητικό Κέντρο Ωραιοκάστρου “Κονταξοπούλειο”.
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης & Βύρωνα Α., Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310694348)
Ώρα έναρξης αγώνων: 09.00 π.μ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έχουν οι αθλητές και αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους-μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. που ανήκουν στα
γεωγραφικά όρια της Ε.ΤΑ.Β.Ε.
• Παίδων/ Κορασίδων μαύρες ζώνες [από 3ο ΚΟΥΠ και άνω/Μισή κόκκινη ζώνη και άνω]:
Γεννηθέντες το 2007
• Παίδων/ Κορασίδων έγχρωμες ζώνες [από 6ο ΚΟΥΠ έως 4ο ΚΟΥΠ/Πράσινη ζώνη έως και Μπλέ
ζώνη]: Γεννηθέντες το 2007
• Παίδων/ Κορασίδων μαύρες ζώνες [από 3ο ΚΟΥΠ και άνω/Μισή κόκκινη ζώνη και άνω]:
Γεννηθέντες το 2008
• Παίδων/ Κορασίδων έγχρωμες ζώνες [από 6ο ΚΟΥΠ έως 4ο ΚΟΥΠ/Πράσινη ζώνη έως και
Κόκκινη ζώνη]: Γεννηθέντες το 2008
• Παίδων/ Κορασίδων μαύρες ζώνες [από 3ο ΚΟΥΠ και άνω/Μισή κόκκινη ζώνη και άνω]:
Γεννηθέντες το 2009
• Παίδων/ Κορασίδων έγχρωμες ζώνες [από 6ο ΚΟΥΠ έως 4ο ΚΟΥΠ/Πράσινη ζώνη έως και
Κόκκινη ζώνη]: Γεννηθέντες το 2009
• Παίδων/ Κορασίδων έγχρωμες ζώνες [από 6ο ΚΟΥΠ έως 2ο ΚΟΥΠ/Πράσινη ζώνη έως και
Κόκκινη ζώνη]: Γεννηθέντες το 2010
• Παίδων/ Κορασίδων έγχρωμες ζώνες [από 6ο ΚΟΥΠ έως 2ο ΚΟΥΠ/Πράσινη ζώνη έως και
Κόκκινη ζώνη]: Γεννηθέντες το 2011
• Παίδων/ Κορασίδων έγχρωμες ζώνες [από 6ο ΚΟΥΠ έως 2ο ΚΟΥΠ/Πράσινη ζώνη έως και
Κόκκινη ζώνη]: Γεννηθέντες το 2012
Για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες:
➢ Για τις ηλικίες 2010, 2011, 2012 θα πρέπει να αποσταλεί με φαξ ή με e-mail, υπεύθυνη δήλωση δήλωση συναίνεσης, υπογεγραμμένη από τους γονείς τους (επισυναπτόμενο αρχείο).
➢ Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητος 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. Επίσης ,
στο βιβλιάριο να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής-αθλήτρια και να είναι
επικυρωμένο από τον σύλλογο του/της, ως και να φέρει θεωρημένη Ιατρική Βεβαίωση.

➢ Για τους, κάτοχους 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.
ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 21:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση
για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται το Σάββατο στον χώρο των αγώνων.
Το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για
όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται την Κυριακή στον χώρο των αγώνων.

ΖΥΓΙΣΗ
• Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 θα γίνει η ζύγιση στο χώρο των αγώνων με συγκεκριμένο
ωράριο για το κάθε σύλλογο το οποίο θα ανακοινωθεί τη Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, για τις κατηγορίες
αθλητών-τριών που θα αγωνισθούν το Σάββατο και για τα σωματεία που ανήκουν στους νομούς
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Δράμας. Τα σωματεία που ανήκουν
στους υπόλοιπους νομούς και αγωνίζονται οι αθλητές τους το Σάββατο, μπορούν να ζυγιστούν την
ίδια μέρα των αγώνων από τις 7.00π.μ.-8.00π.μ.
Το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00μμ έως 17:00μμ θα γίνει η ζύγιση στο χώρο των
αγώνων, για τις κατηγορίες αθλητών-τριών που θα αγωνισθούν την Κυριακή και για τα σωματεία που
ανήκουν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Δράμας. Τα
σωματεία που ανήκουν στους υπόλοιπους νομούς και αγωνίζονται οι αθλητές τους την Κυριακή,
μπορούν να ζυγιστούν την ίδια μέρα από τις 7.00π.μ.-8.00π.μ.
Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή και θα προσκομίζονται τα βιβλιάρια αθλητικής
ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του νέου Αθλητικού 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 ή ιδιώτες ιατρούς καθώς και η κάρτα αθλητή. Η
διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές –τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες
δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

•

•
•
•

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ταεκβοντό (W.T.F.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταεκβοντό (E.T.U.).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες DAEDO και με ηλεκτρονικές
κάσκες για τις ηλικίες 2007,2008,2009.
Για τις ηλικίες 2010,2011,2012 οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο με ηλεκτρονικούς
θώρακες DAEDO και χωρίς επαφή στο κεφάλι.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Πληρωμές ΜΟΝΟ στον λογαριασμό της ΕΤΑΒΕ:
ALPHA BANK: 477 002 002 003 197.
ΙΒΑΝ: GR75 0140 4770 4770 0200 2003 197
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη της τράπεζας θα πρέπει να αναφέρετε απαραιτήτως το
όνομα του Συλλόγου σας και τον αριθμό των παραβόλων-συμμετοχών που εξοφλείτε
καθώς και ο αριθμός των νέων καρτών.
Για την συμμετοχή κάθε αθλητή-τριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 35€ ΜΟΝΟ για
τις ηλικίες 2007,2008,2009.
Για τις ηλικίες 2010,2011,2012 ο σύλλογος θα καταβάλει το ποσό των 25€.
Για την κάρτα αθλητή ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 5€ ΜΟΝΟ για τις ηλικίες 2007,

2008,2009.

Για αλλαγή κατηγορίας σωματικού βάρους, ο αθλητής θα καταβάλλει το ποσό των 5€.

Σε περίπτωση που σωματείο συμμετέχει στο πρωτάθλημα με τρίτεκνα ή πολύτεκνα
αθλητές – αδέλφια τότε η συμμετοχή για τον κάθε αθλητή είναι 20€.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα χρήματα.
Οι πληρωμές πρέπει να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και η απόδειξη πληρωμής

θα αποστέλλεται με φαξ στο 2310-212373 ή με e-mail info@etabe.gr ΜΑΖΙ με την
απόδειξη πληρωμής των καρτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάρτα αθλητή θα πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι την προαναφερόμενη
ημερομηνία (24/05/2018) προκειμένου να μπορέσει να εκδοθεί μέχρι την ημέρα των
αγώνων. Τυχόν απώλεια της κάρτας συνεπάγεται επανέκδοσή της και πληρωμή 5 ευρώ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 00.00 μ.μ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του site της Ε.ΤΑ.Β.Ε.
www.etabe.gr στο πεδίο: «ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με τον
κωδικό χρήστη που έχει αποσταλεί στον κάθε σύλλογο. Τα σωματεία που θα συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα αθλητών της Ε.ΤΑ.Β.Ε.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Ο κάθε συμμετέχων σύλλογος θα λαμβάνει, μετά την καταχώρηση των αθλητών του,
επιβεβαίωση μέσω του e-mail που έχει δηλώσει.
Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων κατά την ζύγιση και
θα επιστρέφεται επιτόπου αφού σφραγιστεί.
Ο κάθε συμμετέχων σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της
αποστολής των αποδείξεων πληρωμής του (συμμετοχής & κάρτας αθλητού) στο
τηλέφωνο 2310 - 212350.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Για την καλύτερη οργάνωση των αγώνων αλλά και την μικρότερη αναμονή αθλητών και γονέων
στο γήπεδο, οι κατηγορίες θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 μετά την λήξη των
δηλώσεων συμμετοχής στο site της Ε.ΤΑ.Β.Ε.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
1η θέση – Χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα
2η θέση – Αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα
3η θέση – Χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα
Μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής σε όλους τους αγωνιζομένους
Οι τρεις πρώτοι Σύλλογοι στη Γενική Κατάταξη θα βραβευθούν με Κύπελλο και
δίπλωμα.
Υπολογισμός Βαθμολογίας για τη Γενική κατάταξη των συλλόγων:
- Ένας (1) βαθμός για κάθε αγωνιζόμενο που παρουσιάζεται στο χώρο των αγώνων,
εφόσον πέρασε την επίσημη ζύγιση.
- Ένας (1) βαθμός για κάθε νίκη [συμπεριλαμβάνεται και η νίκη χωρίς αγώνα (bye)].
- Επιπλέον επτά (7) βαθμοί για κάθε χρυσό μετάλλιο.
- Επιπλέον τρείς (3) βαθμοί για κάθε αργυρό μετάλλιο.
- Επιπλέον ένας (1) βαθμός για κάθε χάλκινο μετάλλιο.
Σε περίπτωση που περισσότερες από δύο ομάδες έχουν ισόπαλο αποτέλεσμα, η σειρά θα
αποφασίζεται ως ακολούθως :
-Βάσει του αριθμού χρυσών, αργυρών και χάλκινων μεταλλίων, που έχουν αποκτηθεί από κάθε
ομάδα.
-Βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων αθλητών-αθλητριών της κάθε ομάδας

Θέλοντας να ενισχύσουμε το θεσμό των κλιμακίων και να γίνουν πιο
ανταγωνιστικοί και έμπειροι οι αθλητές των σωματείων-μελών της Ένωσης,
αποφασίσαμε από αυτό το πρωτάθλημα Kim e Liu να προσμετρούνται βαθμοί για
τη συγκρότηση των κλιμακίων. Έτσι για τις ηλικίες που αγωνίζονται στα
προκριματικά της Ε.ΤΑ.Β.Ε (2007,2008,2009, 3ο Κουπ και άνω) οι αθλητές που θα
καταταγούν στη πρώτη τετράδα θα λαμβάνουν τη παρακάτω βαθμολογία:

• Τέσσερις (4) βαθμοί για κάθε χρυσό μετάλλιο.
• Τρείς (3) βαθμοί για κάθε αργυρό μετάλλιο.
• Δύο (2) βαθμοί για κάθε χάλκινο μετάλλιο.
Η ηλικία 2010 θα λαμβάνει τις ίδιες βαθμολογίες:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ για την ηλικία 2010
• Τέσσερις (4) βαθμοί για κάθε χρυσό μετάλλιο.
• Τρείς (3) βαθμοί για κάθε αργυρό μετάλλιο.
• Δύο (2) βαθμοί για κάθε χάλκινο μετάλλιο.
οι οποίες βαθμολογίες θα προσμετρούνται στα επόμενα προκριματικά που πρόκειται να
συμμετέχουν.
Διεθνές Τουρνουά ΕΤΟΥΣ 2019 (για την ηλικία 2010):
• Οι πρώτοι των κατηγοριών στην ηλικιακή κατηγορία 2010 θα αγωνιστούν με
την Ε.ΤΑ.Β.Ε σε ένα διεθνές τουρνουά το έτος 2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-Οι αθλητές –τριες θα πρέπει να έχουν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες,
σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα, ειδικά καλτσάκια & μασελάκι όπως προβλέπουν οι
κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
- Μόνο οι αθλητές και οι προπονητές που συμμετέχουν στους αγώνες θα έχουν πρόσβαση στον
αγωνιστικό χώρο φορώντας το καρτελάκι εισόδου. Επιτρέπεται η είσοδος σε έναν προπονητή για
κάθε πέντε (4) αθλητές. Η ηλικία των προπονητών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 18 ετών
θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται στην
Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
- Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
- Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους
κανονισμούς, καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτα και νερό.
- Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-τριες
καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
- Οι αθλητές-τριες κατά τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό
κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής.
- Οι αθλητές-τριες που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και διπλωμάτων της
θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν Ντομπόκ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Mε την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι: Ως νόμιμος κηδεμόνας του/ της αθλητή/
αθλήτρια ………………………………………………………………………………………
Μέλος του αθλητικού συλλόγου…………………………………………………………………
συναινώ
να
συμμετάσχει ως
ενεργός/ή
αθλητής/αθλήτρια στο παρακάτω
πρωτάθλημα:

4ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ KIM & LIU «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
26-27 Μαΐου 2018

Όνομα κηδεμόνα ………………………………………………………………………………………..
Υπογραφή……………………………………………………………………………………..……………

Ημερομηνία …………………………………………………….………………………...………………

Πρέπει να αποσταλεί με φαξ: 2310-212373 ή με e-mail: info@etabe.gr

