
 
 

 

  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

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

 
 

1ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ 
2020 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Φεβρουαρίου 2020 στη 

Θεσσαλονίκη στο Αθλητικό Κέντρο Ωραιοκάστρου “Κονταξοπούλειο”. 

 
∆ιεύθυνση: Θεσσαλονίκης & Βύρωνα Α., Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 

2310694348) 

 
Ώρα έναρξης αγώνων: Σάββατο και Κυριακή στις 09.00 π.µ.  

 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές–τριες εγγεγραµµένοι στους Συλλόγους µέλη 

της ΕΤΑΒΕ που είναι γεννηµένοι από το 2003 ως και το 2009 και κάτοχοι από πράσινη 

ως µισή µαύρη ζώνη 

Οι κατηγορίες θα αγωνιστούν ως εξής: 

• 2003 – 2005 

• 2006 – 2007 

• 2008 – 2009

 



Το δικαίωµα συµµετοχής εξασφαλίζεται µε την προϋπόθεση ότι οι συµµετέχοντες 

σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδροµής τους στην Ε.ΤΑ.Β.Ε. για 

το έτος 2019 & 2020 καθώς επίσης και της κάρτας αθλητή του  έτους  

2020 στην ΕΤΑΒΕ η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 5 ευρώ. 

 
 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ 

 

 

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί 

ηλεκτρονική κλήρωση για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται το Σάββατο στον χώρο 

των αγώνων. 

 

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί 

ηλεκτρονική κλήρωση για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται την Κυριακή στον χώρο 

των αγώνων. 

 

ΖΥΓΙΣΗ 
 

 

 

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00µµ έως 18:00µ.µ. θα γίνει 

η ζύγιση στο χώρο των αγώνων, για τις κατηγορίες αθλητών-τριών που θα 

αγωνισθούν το Σάββατο  



Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 έως 17:00 µ.µ. θα γίνει η 

ζύγιση στο χώρο των αγώνων, για τις κατηγορίες αθλητών-τριών που θα αγωνισθούν 

την Κυριακή  

 
 

 

Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή και θα προσκοµίζονται οι κάρτες 

υγείας αθλητών θεωρημένες από Καρδιολόγο. Η διάρκειά τους είναι ετήσια. 

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

υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της WTF . 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «DAEDO» (ΚΑΣΚΑ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ NEW 

GENERATION). 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε κάσκα που φέρει προστατευτικό στο 

πρόσωπο 



ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

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 

30€. Για την κάρτα αθλητή ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 5€. 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 

25€. Σε περίπτωση µη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα 

χρήµατα. 

 

Οι πληρωµές πρέπει να γίνουν µέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου  

2020 και η απόδειξη πληρωµής (συνολικό ποσό συλλόγου) 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 (5/2/2020) προκειµένου να µπορέσει να 

εκδοθεί µέχρι την ηµέρα των αγώνων. Τυχόν απώλεια της κάρτας συνεπάγεται 

επανέκδοσή της και πληρωµή 5 ευρώ. 

 
Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την ΕΛΟΤ, να έχουν την 

σφραγίδα του σωµατείου και να είναι υπογεγραµµένα από τον Γραµµατέα του 

συλλόγου. 

mailto:info@etabe.gr


∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µέχρι και την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 

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 – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

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 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ. 

 

Ο κάθε συµµετέχων σύλλογος θα λαµβάνει, µετά την καταχώρηση των 

αθλητών του, επιβεβαίωση µέσω του e-mail που έχει δηλώσει. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Για την καλύτερη οργάνωση των αγώνων αλλά και την µικρότερη αναµονή 

αθλητών και γονέων στο γήπεδο, οι κατηγορίες θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 5 

Φεβρουαρίου 2020 µετά την λήξη των δηλώσεων συµµετοχής στο site της 

Ε.ΤΑ.Β.Ε. 

 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους 3 γύρους των 2 λεπτών µε ½ λεπτό 

διάλειµµα στις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων, Ανδρών-Γυναικών & σε 2 γύρους 

των 2 λεπτών µε ½ λεπτό διάλειµµα στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων. 

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα, ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το 

δικαίωµα διαµόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής. 

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 

1η θέση – Χρυσό µετάλλιο και δίπλωµα 

2η θέση – Αργυρό µετάλλιο και δίπλωµα 

3η θέση – Χάλκινο µετάλλιο και δίπλωµα 

http://www.etabe.gr/


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 (5) 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. 

- Στις δηλώσεις συµµετοχής που αποστέλλουν 

τα σωµατεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόµατα των 

αρχηγών οµάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την οµάδα και δεν 

θα έχουν δικαίωµα αντικατάστασης από άλλα άτοµα. 

- Οι αθλητές-τριες που θα προσέρχονται για την απονοµή των µεταλλίων και 

διπλωµάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν Ντοµπόκ. 

 


