
Αθήνα, 09.03.2016

Π ρ ο ς
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ                    
ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Ο.Τ.                                            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει:

 Το 2ο  Σεμινάριο Τεχνικών Πρωταθλημάτων (Πούμσε) και εξετάσεις Νέων
Διαιτητών στις 19 & 20 Μαρτίου 2016.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 

Ενημέρωση και  εφαρμογή κανονισμών διαιτησίας Τεχνικών Πρωταθλημάτων
(Πούμσε) WTF, κινησιολογία.

Ενημέρωση και  εφαρμογή κανονισμών διαιτησίας Τεχνικών Πρωταθλημάτων
(Πούμσε) WTF, κινησιολογία και εξετάσεις Νέων Διαιτητών.

ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 

 Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  στις  εγκαταστάσεις  της  Ένωσης
Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος Μοναστηρίου 202 και Σεφέρη 4, Τηλ.: 2310-
212350.

 Οι ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι οι εξής: 
Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 από τις 09:30 π.μ. (αυστηρά) έως 19:00
μ.μ. 
Την  Κυριακή  20  Μαρτίου  2016  από  τις  09:30  π.μ.  (αυστηρά)  έως
15:00μμ.

 Ώρα  προσέλευσης  και  εγγραφή  των  συμμετεχόντων  στο  σεμινάριο
ορίζεται από τις 9:15 - 09:30 π.μ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016:



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

 Για το Σεμινάριο Υποψηφίων Διαιτητών: δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
υποψήφιοι νέοι διαιτητές κάτοχοι από 1ο ΝΤΑΝ και άνω, οι οποίοι πρέπει
να έχουν συμπληρώσει το 200 έτος της ηλικίας τους με την προϋπόθεση
να μην είναι προπονητές ή αθλητές, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος και
να μην έχουν  παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα  ή έχουν
καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος
έχει  καταδικασθεί  σε βαθμό πλημμελήματος  με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση για ποινικά αδικήματα, Νόμος 2725/1999.

 Οι  υποψήφιοι  διαιτητές  πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
φωτοτυπία του τελευταίου βαθμού ΝΤΑΝ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : 
O κος  Αγραφιώτης  Χρήστος  θα  διδάξει  ενημέρωση  και  εφαρμογή
κανονισμών διαιτησίας Τεχνικών Πρωταθλημάτων και οι κ.κ. Πεχλιβάνης
Ιωακείμ και Γκόβας Ιωάννης θα διδάξουν κινησιολογία των πούμσε.

ΕΝΔΥΣΗ:

 Όλοι  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να  φορούν  φόρμα
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (DOBOK), αθλητικά παπούτσια και να έχουν μαζί τους μπλοκ
σημειώσεων & στυλό.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.
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