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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Η Ε.Ο.Α.Κ.  προκηρύςςει το: 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ TAEKBONTO  

ΚΩΥΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2021 

 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 

Οι αγώνεσ θα διεξαχθούν ςτην Χαλκιδικό και ςυγκεκριμϋνα ςτο Δημοτικό Κλειςτό τϊδιο 
Πολυγύρου. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
 
Κυριακό 19 Δεκεμβρύου 2021 ςτον Πολύγυρο Χαλκιδικόσ.  
Ώρα ϋναρξησ  των αγώνων 15:30 – 17:00 Kyorugi  και  17:30 – 20:00  Poomsae. 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
 
Έχουν οι εγγεγραμμϋνοι αθλητϋσ/τριεσ των εννϋα αθλητικών ςωματεύων τησ ΕΟΑΚ. 
 
 

1. Αθλητικόσ Όμιλοσ Κωφών  

2. Αθλητικόσ ύλλογοσ Κωφών-Βαρόκοων Νοτιοδυτικόσ Ελλϊδοσ  

3. Αθλητικόσ ύλλογοσ Κωφών Βόρειου Ελλϊδοσ  

4. Αθλητικόσ ύλλογοσ Κωφών Πειραιώσ & Νόςων  

5. Αθλητικόσ ύλλογοσ Κωφών Κρότησ «Μύνωασ» 

6. Παναθλητικοσ  Όμιλοσ Κωφών  

7. Αθλητικόσ Πολιτιςτικόσ ύλλογοσ Κωφών Μακεδονύασ  

8. Παναρκαδικοσ Αθλητικόσ Όμιλοσ Κωφών «Μοριϊσ» 
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Kyorugi: Οι αθλητϋσ – τριεσ που θα ςυμμετϋχουν, θα αγωνιςτούν ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: 
 
Ανδρών – Γυναικών γεννηθέντεσ το 2004 (15 ετών και άνω).  
 
Ανδρών:       Έωσ 54, 54 -58, 58 -63, 63 -68, 68 -74, 74 -80, 80 -87, +80 κιλα 
Γυναικών:    Έωσ 46, 46-49, 49 -53, 53 -57, 57 -62, 62 -67, 67 -73, +73 κιλα 
 
 
Poomsae: 
 Aτομικό:  Ανδρών - Γυναικών 
                   (Σaegeuk 6, 7, 8 Jang , Koryo 9, Keumgang 10, Taeback 11, Pyongwon 12) 
 
 
 
ΖΤΓΙΗ & ΚΛΗΡΩΗ: 
Σο ϊββατο 18 Δεκεμβρύου 2021 και ώρα 20:00μ.μ. θα διεξαχθεύ η ζύγιςη ςτον Πολύγυρο 
Χαλκιδικόσ. 
 
Η κλόρωςη θα διεξαχθεύ την Παραςκευό 17 Δεκεμβρύου 2021, ςτισ 16:00μ.μ, ςτα γραφεύα τησ 
ΕΟΑΚ ςτο Ο.Α.Κ.Α. – Ποδηλατοδρόμιο, Λ. Κηφιςύασ 37, τκ 15123, Πύλη τ (Εύςοδοσ από π. 
Λούη), για όλεσ τισ κατηγορύεσ (Kyorugi). 
 
 
ΠΡΟΟΦΗ: 
 
-Σα βιβλιϊρια αθλητικόσ ιδιότητασ θα πρϋπει να εύναι θεωρημϋνα από την 
Ε.Ο.Α.Κ . ,  να ϋχουν την ςφραγύδα του ςωματεύου και να εύναι  υπογεγραμμϋνα 
από τον Γραμματϋα του ςωματεύου .  Επύςησ θα πρϋπει να αναγρϊφεται ο 
βαθμόσ Κουπ που κατϋχει ο αθλητόσ –  αθλότρια και να φϋρει  επικύρωςη α πό 
το ςωματεύο.  
 
 
-Για τουσ αθλητϋσ -αθλότριεσ ,  οι  οπούοι εύναι κϊτοχοι ΝΣΑΝ, θα πρϋπει να εύναι  
καταχωρημϋνοσ ο βαθμόσ Νταν ςτο θεωρημϋνο από την ΕΛ.Ο.Σ.  βιβλιϊριο  
του/τησ.  Η καταχώρηςη του βαθμού Νταν,  θα πρϋπει να ϋχει ςφραγύδα τησ 
ΕΛ.Ο.Σ.  
 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ :  
Για την ςυμμετοχό κϊθε αθλητό -αθλότριασ,  το ςωματεύο θα καταβϊλει το ποςό 
των 10ε  (δϋκα  ευρώ) μϋχρι την Πεμπτη  16/12/2021. Η κατϊθεςη των 
παρϊβολων θα πρϋπει να εύναι ςυνολικό από το κϊθε ςωματεύο και να 
αναφϋρεται η επωνυμύα του ςωματεύου και  το ς ύνολο των αθλητών –  
αθλητριών ςτον αριθμό τραπεζικού λογαριαςμού  τησ  Ε.Ο.Α.Κ. :  
 
                Α lpha Bank: IBAN:GR57 0140 1010 1010 0200 2042 414  
 
-ε περύπτωςη μη προςϋλευςη ενόσ αθλητό, δεν επιςτρϋφονται  τα χρόματα.  
-Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατύθεται  ςτην γραμματεύα των αγώνων –  από 
τον αρχηγό ομϊδασ του ςωματεύου –  πριν την ζύγιςη και θα επιςτρϋφεται 
αφού ςφραγιςτεύ.  
 
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ:  
Αθλητών, αθλητριών και παραγόντων (Προπονητόσ και Αρχηγόσ αποςτολόσ) ϋωσ την Πεμπτη 
16/12/2021. 
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 Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ό τυχόν αλλαγϋσ, μετϊ την λόξη τησ προθεςμύασ δεν θα γύνονται 

δεκτϋσ.  

 Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ με e-mail  θα γύνονται δεκτϋσ.  

 
          ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
 

 ύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ WT. 
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗ: 
υμμετοχό ςτον διαγωνιςμό περιορύζεται ςε αθλητϋσ που εύναι κωφού-βαρόκοού. Για 
περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τη μϋτρηςη τησ απώλειασ ακοόσ, ανατρϋξτε ςτουσ 
κανονιςμούσ του ακουςτικού διαγρϊμματοσ I.C.S.D. (Ιnternational Committee Sports Deaf). 
 
 

    ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ: 

Kyorugi: 
1. Οι αγώνεσ θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούσ θώρακεσ και κϊςκεσ Dae do, Gen – 2. 
2. ύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδύασ η διϊρκεια του κϊθε 

αγώνα καθορύζεται για τισ κατηγορύεσ Ανδρών – Γυναικών ςτουσ τρεισ (3) γύρουσ των 
δύο (2) λεπτών με ϋνα (1) λεπτό διϊλειμμα ανϊμεςϊ τουσ και για τισ κατηγορύεσ 
Εφόβων – Νεανύδων ςτουσ τρεισ (3) γύρουσ του ενϊμιςι (1½) λεπτού με ϋνα (1) λεπτό 
διϊλειμμα ανϊμεςϊ τουσ. 

3. ε περύπτωςη που θα υπϊρξει πρόβλημα, ο αλυτϊρχησ των αγώνων ϋχει το δικαύωμα  
      διαμόρφωςησ του χρόνου διεξαγωγόσ. 
4. Κατϊ την ζύγιςη των αθλητών – αθλητριών δεν θα υπϊρχει καθόλου ανοχό.  
5. Σόςο κατϊ την προςϋλευςη ςτην ζύγιςη, όςο και ςτον αγωνιςτικό χώρο προκειμϋνου 

να αγωνιςτούν, θα πρϋπει υποχρεωτικϊ όλοι οι αθλητϋσ – αθλότριεσ να προςκομύζουν 
τα βιβλιϊρια αθλητικόσ ιδιότητασ θεωρημϋνα από Ιδιώτεσ ιατρούσ ό από Ιατρούσ που 
υπηρετούν ςε Ν.Π.Δ.Δ. ό Ν.Π.Ι.Δ.. Η διϊρκεια τησ θεώρηςησ εύναι ετόςια. 

6.  Οι αθλητϋσ – αθλότριεσ θα αγωνιςτούν αποκλειςτικϊ με ευθύνη των ςυλλόγων            
τουσ και υπεύθυνεσ δηλώςεισ δεν θα γύνονται δεκτϋσ. 

7.  Δεν επιτρϋπεται ςε εν ενεργεύα αθλητϋσ – αθλότριεσ να κϊθονται ωσ κόουτσ ςτουσ 
αγώνεσ καθώσ και να εξουςιοδοτούνται ωσ αντιπρόςωποι ςυλλόγων ςτην διαδικαςύα 
των ζυγύςεων. 
 

ΕΛΕΓΦΟ ΑΘΛΗΣΩΝ: 
Όλοι οι αθλητϋσ – αθλότριεσ που θα προςϋρχονται ςτη «θϋςη ελϋγχου αθλητών», θα πρϋπει 
υποχρεωτικϊ τα προςωπικϊ e-foot protectors τησ Dae do (καλτςϊκια με αιςθητόρεσ) καθώσ 
και τα γαντϊκια, να τα κρατούν ςτο χϋρι για τον πληρϋςτερο και πιο γρόγορο ϋλεγχο από τουσ 
διαιτητϋσ των αγώνων. 
 

Poomsae: 
1. Η μϋθοδοσ ςυναγωνιςμού που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνεσ θα εύναι το ύςτημα 

Μονού Αποκλειςμού. το ςύςτημα μονού αποκλειςμού, ο αντύπαλοσ ορύζεται με 
κλόρωςη.  Κϊθε αθλητό -τρύα θα εκτελεύ τα δύο πούμςε  του πύνακα τησ κατηγορύασ  
που θα αποφαςιςθούν από τον Σεχνικό Τπεύθυνο κατϊ την διϊρκεια τησ κλόρωςησ, 
εκτελώντασ και τα δύο διαδοχικϊ, με ϋνα λεπτό διϊλειμμα ανϊμεςϊ τουσ. Νικητόσ ςε 
κϊθε πούμςε θα αναδεικνύεται ο αθλητόσ –τρύα που θα υποδεύξουν οι περιςςότεροι 
κριτϋσ. 

2. Οι αθλητϋσ θα αγωνύζονται φορώντασ ειδικό ντομπόκ (ςτο ςωςτό μϋγεθοσ), όπωσ 
προβλϋπουν οι κανονιςμού τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδύασ WT. 
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DOBOK: 
-Aπαγορεύεται γενικϊ ςτα DOBOK πϊνω ςτην ενδυμαςύα τουσ να αναγρϊφονται όνομα 
αθλητό/τρια και τα μη μϋλη τησ Ε.Ο.Α.Κ. δεν μπορούν να φϋρουν λογότυπα εκτόσ εϊν εγκρύνει 
από τη επιτροπό Π.Π.Σ. τησ Ε.Ο.Α.Κ.  
  

Poomsae: 

 
 
Kyorugi: 
 

 
 
 

                                                      ΘΕΕΙ & ΜΕΣΑΛΛΙΑ 
1η Θϋςη  ο νικητόσ του τελικού, χρυςό μετϊλλιο και δύπλωμα. 

2η Θϋςη ο ηττημϋνοσ του τελικού, αργυρό μετϊλλιο και δύπλωμα. 

3η και 4η Θϋςη οι ηττημϋνοι φιναλύςτ των ημιτελικών, χϊλκινο μετϊλλιο και δύπλωμα. 

5η, 6η, 7η και 8η οι ηττημϋνοι των προημιτελικών δύπλωμα ςυμμϋτοχησ. 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 
Αλυτϊρχησ και Παρατηρητόσ αγώνων θα οριςτούν από την Ομοςπονδύα. 
 
 
                                                                    ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
-Οι αθλητϋσ –τριεσ θα πρϋπει να ϋχουν όλα τα προςτατευτικϊ όπωσ προβλϋπουν οι κανονιςμού 
τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδύασ WT. 
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- Μόνο οι αθλητϋσ και οι προπονητϋσ που ςυμμετϋχουν ςτουσ αγώνεσ θα ϋχουν πρόςβαςη ςτον 
αγωνιςτικό χώρο. Η ηλικύα των προπονητών θα πρϋπει να εύναι μεγαλύτερη των 18 ετών θα 
πρϋπει να φορούν αθλητικό περιβολό των ςωματεύων τησ Ε.Ο.Α.Κ. και αθλητικϊ παπούτςια 
κατϊ τη διϊρκεια του αγώνα. Επύςησ θα προςκομύζουν το Δελτύο Αθλητικόσ Ιδιότητασ του 
αθλητό και τη κϊρτα υγεύα που αγωνύζεται ςτην Αγωνοδύκη Επιτροπό κατϊ την προςϋλευςό 
του. 
 
- Απαγορεύεται ςτη θϋςη του κόουτσ να κϊθεται εν ενεργεύα αθλητόσ. 
 
- Οι αθλητϋσ – αθλότριεσ θα πρϋπει να φορούν όλα τα προςτατευτικϊ: επικαλαμύδεσ, 
επιβραχιονύδεσ, μαςελϊκι, γαντϊκια, ςπαςουϊρ (κϊτω από το τομπόκ), κϊςκα και θώρακα, 
όπωσ προβλϋπουν οι κανονιςμού τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδύασ. Οι ηλεκτρονικού θώρακεσ και 
οι ηλεκτρονικϋσ κϊςκεσ των αγώνων, θα παρϋχονται από την ΕΛ.Ο.Σ.  Επύςησ θα πρϋπει να  
 
προμηθευτούν τα προςωπικϊ τουσ e-foot protectors τησ  Dae do (καλτςϊκια με αιςθητόρεσ) 
χωρύσ τα οπούα δεν θα εύναι δυνατόν να αγωνιςτούν. 
 
- Οι αθλητϋσ- αθλότριεσ θα πρϋπει να φορούν μαςελϊκι λευκό ό διαφανϋσ. Τπϊρχει περύπτωςη 
όμωσ ο αγωνιζόμενοσ να μη το φορϋςει εϊν ο γιατρόσ βεβαιώςει ότι η χρόςη του μπορεύ να τον 
βλϊψει. Ειδικϊ για τουσ αθλητϋσ - αθλότριεσ με ςιδερϊκια οφεύλουν να φορούν ειδικό μαςελϊκι 
που το ϋχει ςυςτόςει ο οδοντύατρόσ τουσ και να υπϊρχει βεβαύωςη από τον οδοντύατρο που να 
δηλώνει ότι ο αθλητόσ μπορεύ να αγωνιςτεύ με το ςυγκεκριμϋνο μαςελϊκι. 
 
- Κατϊ τη διϊρκεια των αγώνων απαγορεύεται ςτον αγωνιςτικό χώρο να βρύςκονται αθλητϋσ- 
τριεσ καθώσ επύςησ και παρϊγοντεσ ό προπονητϋσ, εκτόσ από αυτούσ που αγωνύζονται. 
 
-Οι αθλητϋσ-τρύεσ (Kyorugi-Poomsae) που θα προςϋρχονται για την απονομό των μεταλλύων 
και διπλωμϊτων τησ θϋςησ οπούοι κατϋκτηςαν, υποχρεούνται να φορούν Ντομπόκ. 
 
-Σα αθλητικϊ δελτύα  θα πρϋπει να εύναι θεωρημϋνα από την ΕΟΑΚ, να ϋχουν την ςφραγύδα του 
ςωματεύου και να εύναι υπογεγραμμϋνα από τον Γραμματϋα του ςυλλόγου. 
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Κάρτα Τγείασ Αθλητή 
 
- θεωρημζνη από ιατροφσ μονάδων παροχήσ υπηρεςιών Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Τγείασ, 
Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιςτημιακών Νοςοκομείων, υγειονομικών από 
ςτρατιωτικών μονάδων ή από ιατροφσ του ιδιωτικοφ τομζα κατζχοντεσ την καρδιολογική 
ειδικότητα.  
ε περίπτωςη που η θεώρηςη τησ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ είναι από ιατροφσ λοιπών 
ειδικοτήτων, αυτοί θα πρζπει να ζχουν λάβει τη ςχετική πιςτοποίηςη από το Εθνικό Κζντρο 
Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και πζραν τησ ςφραγίδασ και υπογραφήσ υποχρεωτικά θα πρζπει να 
αναγράφουν τον Ατομικό Αριθμό Πιςτοποίηςήσ τουσ. 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ COVID-19  

 
• Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναφζρονται ςτο επικαιροποιθμζνο 
εγκεκριμζνο ςτο ςφνολό του από τθν Γ.Γ.Α. «ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΦΑΛΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΣΑΕΚΒΟΝΣΟ», το οποίο κα πρζπει 
όλοι οι παρευριςκόμενοι να γνωρίηουν και να τθριςουν πιςτά.  
Σο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Σαεκβοντό Κωφών κα ακολουκιςει πιςτά το υγειονομικό 
πρωτόκολλο τθσ ΕΛ.Ο.Σ. το οποίο μπορείτε να διαβάςετε ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F
%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE
%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F
%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-
_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-
_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%C
E%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf 
 
ΕΝΣΑΕΙ :  
Η ϋνςταςη θα κατατύθεται εγγρϊφωσ εντόσ 10 λεπτών μετϊ την λόξη του αγώνα, 
αποκλειςτικϊ και μόνο από τον αντιπρόςωπο ςωματεύου. H ϋνςταςη θα πρϋπει να 
ςυνοδεύεται με παρϊβολο αξύασ 50 € (πενόντα ευρώ) ςτην επιτροπό των αγώνων.   
 

 
      Γενικόσ Γραμματϋασ                                                             Πρόεδροσ 

   
 
 
 
 
                  Κορδονούρησ Παναγιώτησ            ταυρακϊκησ Ιωςόφ                                                      


