
 

Σερληθνί Καλνληζκνί - Σαεθβνληό 
1. ΑΓΩΝΕ 
Ο αγώλεο απηνί  ζα δηεμαρζνύλ ζηα πιαίζηα  ησλ Θεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κσθώλ 2021 από 

ηελ  01ε  Μαΐνπ 2022 έσο 15 Μαΐνπ 2022 θαη ζα απνηεινύληαη από ηα αθόινπζα 11 αγσλίζκαηα (5 

γηα άλδξεο, 5 γηα γπλαίθεο θαη 1 γηα κηθηά): 
 

Αγώληζκα Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

-58 θηιά    

-68 θηιά    

-80 θηιά    

+80  θηιά    

-49  θηιά    

-57  θηιά    

-67  θηιά    

+67  θηιά    

πνύκζε αηνκηθό    

πνύκζε δεπγάξη    

 

2. ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ 
2.1 Πξόζθιεζε πκκεηνρήο 
Ζ ICSD θαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα θαιέζνπλ όια ηα κέιε ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Κσθώλ (NDSF) πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

αγώλα. 

 

2.2Επηιεμηκόηεηα 
2.2.1 Απώιεηα αθνήο 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα πεξηνξίδεηαη ζε αζιεηέο πνπ είλαη θσθνί ή/θαη βαξήθννη. 

Αλαηξέμηε ζηνπο Καλνληζκνύο Αθνπνγξάκκαηνο ηεο ICSD γηα πξόζζεηεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο απώιεηαο αθνήο. 

2.2.2 Ηιηθία 

Οη αζιεηέο πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ ειάρηζηε ειηθία γηα θάζε αγώλα πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ: 

Αγώληζκα   
Καηώηαηε 

Ηιηθία 

Μέγηζηε 

Ηιηθία 
 

-58 θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

-68 θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

-80 θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

+80  θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

-49  θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

-57  θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

-67  θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

+67  θηιά 15 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2007 

πνύκζε αηνκηθό 12 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2010 

πνύκζε δεπγάξη 12 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 31/12/2010 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

 

2.2.3 πκκόξθωζε 

Μόλν αζιεηέο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο ησλ Deaflympics 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο. 

 

2.3 Αξηζκόο Οκάδωλ 
Γελ εθαξκόδεηαη 

 

2.4 πκκεηέρνπζεο νκάδεο 
Γελ εθαξκόδεηαη 

 

2.5 Αξηζκόο Αζιεηώλ αλά Καηεγνξία 
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ θαηαλέκεηαη γηα 

θάζε αγώληζκα  σο αθνινύζσο: 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

6 6 

2.6. Αξηζκόο Αζιεηώλ αλά Αγώλα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηή-ώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε 

αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 
 

Αγώληζκα Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

-58 θηιά 1 - - 

-68 θηιά 1 - - 

-80 θηιά 1 - - 

+80  θηιά 1 - - 

-49  θηιά - 1 - 

-57  θηιά - 1 - 

-67  θηιά - 1 - 

+67  θηιά - 1 - 

πνύκζε αηνκηθό 1 1 - 

πνύκζε δεπγάξη - - 2 

 

2.7. Αξηζκόο Αλαπιεξωκαηηθώλ ή Αιιαγώλ αλά Αγώλα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ/ αιιαγώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 
 

Αγώληζκα Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

-58 θηιά 0 - - 

-68 θηιά 0 - - 

-80 θηιά 0 - - 

+80  θηιά 0 - - 

-49  θηιά - 0 - 

-57  θηιά - 0 - 

-67  θηιά - 0 - 



 

Αγώληζκα Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

+67  θηιά - 0 - 

πνύκζε αηνκηθό 0 0 - 

πνύκζε δεπγάξη - - 0 

 

2.8. Όξηα ζπκκεηνρήο   
Γελ εθαξκόδεηαη 

 

      2.9. Καλόλεο Εγγξαθήο ζηνπο Αγώλεο  (Δήιωζεο πκκεηνρήο) 
Μόλν έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο από θάζε Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία 

Κσθώλ επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη ζπκκεηνρέο ζηε δηνξγάλσζε. 

 

2.10. Αζιεηέο πνπ δελ μεθηλνύλ 
Θα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100,00 USD ζε θάζε αζιεηή πνπ δελ μεθηλά, εθηόο εάλ 

ππνβάιεη γξαπηή δήισζε γηαηξνύ ζηα αγγιηθά όηη δελ πξέπεη λα ηνπ επηηξαπεί ε 

εθθίλεζε. 

 

3. ΕΓΓΡΑΦΕ  
Παξαθαινύκε αλαηξέμηε  ζην 7. Ατομικά Αθλήματα ζην εγρεηξίδην Γεληθνί Σερληθνί 

Καλνληζκνί-Θεξηλνί Deaflympics γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή.  

 

4. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΘ ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΔΘΟΡΓΑΝΩΗ  
4.1. Σερληθή Οξγάλωζε  
Ζ ICSD είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηερληθή νξγάλσζε ησλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Ταεθβνληό (WTF). 

4.2. Επηηξνπέο  

4.2.1. Σερληθή Επηηξνπή  
Ζ Τερληθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD θαη άιια 

κέιε πνπ νξίδνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλνληαη από ηελ ICSD: 

Bongkyu Jeong - Τερληθόο Γηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

Daniel Brisotto - Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

4.2.2. Επηηξνπή Δηακαξηπξηώλ 
Ζ Δπηηξνπή Γηακαξηπξηώλ ζα απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD  

θαη από ηα αθόινπζα κέιε δηνξηζκέλα από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη 

εγθεθξηκέλα από ηελ ICSD:  

Bongkyu Jeong - Τερληθόο Γηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

 

4.3. Καλνληζκνί Αγώλωλ  
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο θαη Καλνληζκνύο ηεο 

WTF (έθδνζε: 2020 ). Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε ησλ Καλόλσλ θαη 

Καλνληζκώλ ην Αγγιηθό θείκελν ζα ππεξηζρύζεη. Απξόβιεπηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ζα δηεπζεηνύληαη σο αθνινύζσο: 

4.3.1 Πεξηπηώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο Deaflympics, ην Γεληθό Τερληθό Καλνληζκό - Θεξηλώλ Deaflympics 

θαη από ηνλ παξόληα Τερληθό Καλνληζκό. 

http://www.worldtaekwondo.org/rules/
http://www.worldtaekwondo.org/rules/
http://www.worldtaekwondo.org/rules/
http://www.worldtaekwondo.org/rules/


 

4.3.2 Πεξηπηώζεηο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαλόλεο αγώλσλ ζα 

επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF. 

 

4.4. Εμνπιηζκόο αγώλωλ 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF. 

 

4.5. Έλδπζε αγώλωλ (αγωληζηηθά ξνύρα) 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF. 

4.5.1 Τα αγσληζηηθά ξνύρα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ 

ηελ εζληθόηεηά ηνπο, θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη ηππσκέλα ζε απόιπηε 

ζπκθσλία κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF. 

4.5.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο Καλνληζκνύο ηωλ Deaflympics 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο ζηνιέο θαη ηα ξνύρα ηνπο πνπ θνξνύλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

 

4.6. Κιήξωζε 
Ζ θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο Τερληθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF. 

 

4.7. Πξόγξακκα Αγώλωλ 
Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζηεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο 

ηεο WTF 

 

4.8. Παξάγνληεο/Επίζεκνη Αμηωκαηνύρνη 

4.8.1 Κξηηήο/Δηαηηεηήο/Αγωλνδίθεο-Κνκηζάξηνο 
Ζ θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλεη 

από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή. Όπνπ είλαη δπλαηόλ, νη αμησκαηνύρνη ζα δηαζέηνπλ ηε 

δηεζλή άδεηα ηεο WTF πνπ ηζρύεη γηα ην 2022. Ωζηόζν, κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ 

αμησκαηνύρνη κε ην πςειόηεξν επίπεδν εζληθήο δηαπίζηεπζεο. 

4.8.2 Οξηζκνί 
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο θαη έλαο Αληηπξόζσπνο πνπ ζα 

έρεη νξηζηεί από ηελ ICSD, ζα νξίζνπλ ηνλ εθπξόζσπν ηεο WTF θαη ηνλ 

απαηηνύκελν αξηζκό αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα. 

4.9. Απξόβιεπηα Πεξηζηαηηθά 
Σε πεξίπησζε απξόβιεπησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη 

ηνπο Καλνληζκνύο, ε Τερληθή Δπηηξνπή ζα απνθαζίζεη. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

Τερληθήο Δπηηξνπήο, ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD. 

 

5. ΓΗΠΕΔΑ 
5.1 Γήπεδα Δηεμαγωγήο Αγώλωλ 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

UCS Ginásio Poliesportivo 

5.2 Γήπεδα Δηεμαγωγήο Αγώλωλ 
Οη πξνπνλήζεηο ζα δηεμαρζνύλ ζην: UCS Ginásio Poliesportivo 

http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407


 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

6.1 Πξόγξακκα αγώλωλ 

Αγώληζκα 
Ηκεξνκελία 

Ώξα 
Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά Γήπεδν 

Πνύκζε Αηνκηθό 
06/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

Πνύκζε Οκαδηθό 
06/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

-58θηιά 
07/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

-68θηιά 
07/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

-49θηιά 
07/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

-57θηιά 
07/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

-80θηιά 
08/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

+80θηιά 
08/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

-67θηιά 
08/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

+67θηιά 
08/05/2022 

10:00 
   

UCS Ginásio 

Poliesportivo 

 

6.2 Πξόγξακκα Πξνπνλήζεωλ 
 

Αγώληζκα 
Ηκεξνκελία- 

Ώξα 
Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά Γήπεδν 

Ταεθβνληό: 

Πξνπόλεζε 

5 Μαΐνπ 2022  

09:00 
  

  UCS Ginásio 

Poliesportivo 

 

6.3 Σερληθή πλάληεζε 

6.3.1 Ηκεξνκελίεο θαη Σνπνζεζίεο 
Ζ Τερληθή Σπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

 Ηκεξνκελία- 

Ώξα 

Γήπεδν 

Ταεθβνληό: Τερληθή 

Σπλάληεζε 

05 Μαΐνπ 2022  

14:00 
Pavilões da Festa da Uva 

 

http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876


 

6.3.2 Παξαθνινύζεζε 
Κάζε ζπκκεηέρνπζα  Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ (NDSF), κπνξεί λα 

εθπξνζσπείηαη από δύν ην πνιύ αμησκαηνύρνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν 

έλαο πξέπεη λα είλαη θσθόο. Ζ NDSF κπνξεί επίζεο λα θέξεη δηεξκελέα εάλ είλαη 

απαξαίηεην. 

 

7.  ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΚΤΡΩΕΘ 
7.1 πζθεπέο αθνήο 
Ζ ρξήζε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο αθνήο/ελίζρπζεο ή θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηνξηζκέλεο δώλεο. 

7.1.1 Πεξηνρή Πεξηνξηζκέλεο Ζώλεο 
Ζ πεξηνρή απαγνξεπκέλεο δώλεο μεθηλά λα ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ν αζιεηήο 

εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαηά γηα ηελ πξνζέξκαλζε θαη ηνλ αγώλα. 

7.1.2 Παξάβαζε θαη Πνηλή 
Όηαλ παξαβηάδεηαη απηόο ν θαλόλαο, αλαηξέμηε ζην  Καλνληζκνί 

Αθνπνγξάκκαηνο,  Άξζξν 8:Παξαβηάζεηο θαη Κπξώζεηο. 

 

8.  ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΕ 
8.1 Δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο 
Όιεο νη δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο WTF θαη ζα θξηζνύλ από ηελ Δπηηξνπή 

Γηακαξηπξηώλ. 

8.1.1 Οπνηαδήπνηε δηακαξηπξία πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηα Αγγιηθά ζην 

Δπίζεκν Έληππν Γηακαξηπξίαο. Τν έληππν θαη ε θαηάζεζε $100,00 πξέπεη λα 

δνζνύλ ζηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD εληόο 15 ιεπηώλ από ηελ επίζεκε 

δεκόζηα δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

8.1.2 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα απνθαζίζεη εάλ ε δηακαξηπξία 

ζρεηίδεηαη κε ην αζιεηηθό θνκκάηη ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αγώλα. Ζ Δπηηξνπή 

Γηακαξηπξίαο ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζιεηηθό 

θνκκάηη θαη ν Αληηπξόζσπνο ηεο ICSD ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηαδηθαζηηθό θνκκάηη. 

8.1.3 Ζ θαηάζεζε ησλ 100,00 USD ζα επηζηξαθεί ζηνλ αηηνύληα κόλν εάλ ε 

δηακαξηπξία ζεσξεζεί έγθπξε. 

 

8.2 Δηαδηθαζία εμέηαζεο δηακαξηπξίαο 
Ζ Δπηηξνπή Γηακαξηπξίαο ζα ζπλεδξηάζεη ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ή ζε 

θαζνξηζκέλν γξαθείν ζε ρξόλν πνπ ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD. 

8.2.1 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα πξνεδξεύεη ηεο Δπηηξνπήο 

Γηακαξηπξίαο. 

8.2.2 Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ (SLO) ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θξάηεζε 

αίζνπζαο ζπζθέςεσλ θαη ηνπο δηεξκελείο. 

8.2.3 Ο SLO ζα επηθνηλσλήζεη θαη ζα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηακαξηπξίαο γηα ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

8.2.4 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο επαθέο κε ηνλ 

Γηεπζπληή Αγώλσλ ηεο Κξαηηθήο Αζιεηηθήο Έλσζεο. 

8.2.5 Μεηά ηελ εθδίθαζε, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα δηαβηβάζεη ην 

πξσηόηππν Δπίζεκν Έληππν Γηακαξηπξίαο (καδί κε ην ηέινο δηακαξηπξίαο εάλ ε 
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έλζηαζε απνξξίθζεθε) ζηε Γξακκαηεία ηεο ICSD. Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

(SLO) ζα πξνσζήζεη έλα αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ζηελ έδξα ησλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ Κσθώλ. 

 

9. ΠΡΟΘΗΚΗ 
9.1. Πνύκζε 

9.1.1. Αλαγλσξηζκέλα Πνύκζε: Αηνκηθό, Εεπγάξη θαη Οκαδηθνί αγώλεο από 30 

δεπηεξόιεπηα έσο 90 δεπηεξόιεπηα. 

Ζ πεξίνδνο αλακνλήο κεηαμύ ηνπ 1νπ Πνύκζε θαη ηνπ 2νπ Πνύκζε είλαη 30 έσο 60 

δεπηεξόιεπηα. 

Αηνκηθό: Taegeuk 6νο, 7νο, 8νο Jang, Koryo, Keumgang, Taebak, Pyongwon 

Εεπγάξη: Taegeuk 6νο, 7νο, 8νο Jang, Koryo, Keumgang, Taebak, Pyongwon 

 

9.2. Κηνξνύγθη 

9.2.1. Οθηάγωλν ζρήκα 

Ο Αγσληζηηθόο Φώξνο απνηειείηαη από  ηνλ Φώξν Αγώλσλ θαη ηνλ Φώξν 

Αζθαιείαο. Ο Αγσληζηηθόο Φώξνο ζα έρεη ηεηξάγσλν ζρήκα θαη ην κέγεζνο δελ ζα 

είλαη κηθξόηεξν από 10κ x10κ  θαη όρη κεγαιύηεξν από 12κ x12κ. Σην θέληξν ησλ 

Αγσληζηηθώλ Φώξσλ ζα βξίζθεηαη ν Φώξνο Αγώλα νθηαγσληθνύ ζρήκαηνο. Οη 

Φώξνη ησλ αγώλσλ ζα έρνπλ δηάκεηξν πεξίπνπ 8 κέηξα θαη θάζε πιεπξά ηνπ 

νθηαγώλνπ ζα έρεη κήθνο πεξίπνπ 3,3 κέηξα. Μεηαμύ ηεο εμσηεξηθήο γξακκήο ηνπ 

Αγσληζηηθνύ Φώξνπ  θαη ηεο νξηνγξακκήο ηνπ Φώξνπ Αγώλα βξίζθεηαη ε Πεξηνρή 

Αζθαιείαο. Ο Φώξνο Αγώλα θαη ν Φώξνο Αζθάιεηαο ζα είλαη δηαθνξεηηθώλ 

ρξσκάησλ, όπσο νξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

 

9.2.2. Δηάξθεηα Αγώλα 

Ζ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα είλαη ηξεηο γύξνη ησλ δύν ιεπηώλ ν θαζέλαο, κε ΔΝΑ (1) 

ΛΔΠΤΟ πεξίνδν αλάπαπζεο κεηαμύ ησλ γύξσλ. Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ γύξνπ, ζα δηεμαρζεί ηέηαξηνο γύξνο ΓΥΟ (2) ΛΔΠΤΩΝ σο 

ν γύξνο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ κεηά από ΔΝΑ (1) ΛΔΠΤΟ πεξίνδν αλάπαπζεο κεηά ηνλ 

ηξίην γύξν. 

Σε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδόκελνο πξνθξηζεί ζηνλ ηέηαξην γύξν, όια ηα ζθνξ 

θαη νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ θαηά ηνπο ηξεηο πξώηνπο γύξνπο ζα αθπξσζνύλ θαη ε 

απόθαζε ζα ιεθζεί κόλν από ην απνηέιεζκα ηνπ ηέηαξηνπ γύξνπ. 

Ο πξώηνο δηαγσληδόκελνο πνπ ζα θεξδίζεη έλαλ βαζκό ζηνλ ηέηαξην γύξν ζα 

αλαθεξπρζεί ληθεηήο. Σε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο από ηνπο δηαγσληδόκελνπο δελ έρεη 

ζεκεηώζεη πόλην κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηέηαξηνπ γύξνπ, ν ληθεηήο ζα 

απνθαζηζηεί κε αλσηεξόηεηα όπσο θαζνξίδεηαη από ηνπο δηαηηεηέο. Ζ ηειηθή 

απόθαζε ζα βαζίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο ππεξνρήο κόλν γηα ηνλ ηέηαξην γύξν. 

 

9.2.3. Ζύγηζε 

Ζ δύγηζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα θάζε εκέξα ηνπ αγώλα νινθιεξώλεηαη ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ ζρεηηθνύ αγώλα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δύγηζεο, ν άλδξαο δηαγσληδόκελνο ζα θνξάεη εζώξνπρν θαη ε 

γπλαίθα ζα θνξάεη εζώξνπρν θαη ζηεζόδεζκν. Ωζηόζν, ε δύγηζε κπνξεί λα γίλεη 

γπκλόο-ή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδόκελνο-ε ην επηζπκεί. 

 



 

Ζ δύγηζε ζα γίλεη κία θνξά, σζηόζν δίλεηαη κία αθόκε δύγηζε  εληόο ηνπ ρξνληθνύ 

νξίνπ ζε θάζε δηαγσληδόκελν πνπ δελ πξνθξίζεθε ηελ πξώηε θνξά. 

Γηα λα κελ απνθιεηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο δύγηζεο, ζα παξέρνληαη 

δπγαξηέο παλνκνηόηππεο κε ηηο επίζεκεο ζηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ αγσληδνκέλσλ ή 

ζηελ αξέλα γηα ηελ πξνδύγηζε. 

 

9.2.4. ηνιή ηνπ δηαγωληδόκελνπ θαη πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Έλαο δηαγσληδόκελνο ζα θνξάεη ζηνιή αλαγλσξηζκέλε από ηελ WTF, 

πξνζηαηεπηηθό θνξκνύ, πξνζηαηεπηηθό βνπβσληθήο θεθαιήο, πξνζηαηεπηηθό 

αληηβξαρίσλ, πξνζηαηεπηηθό θλήκεο, πξνζηαηεπηηθό ρεξηώλ, θάιηζεο αλίρλεπζεο 

(ζε πεξίπησζε ρξήζεο Ζιεθηξνληθνύ) θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πξνζηαηεπηηθό 

ζηόκαηνο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Τν πξνζηαηεπηηθό θεθαιήο πξέπεη 

λα είλαη ζθηρηά ηνπνζεηεκέλν θάησ από ηνλ αξηζηεξό βξαρίνλα θαηά ηελ είζνδν 

ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Τν πξνζηαηεπηηθό θεθαιήο ζα ηνπνζεηεζεί ζην θεθάιη 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ δηαηηεηή πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 

Τα πξνζηαηεπηηθά ηεο βνπβσληθήο ρώξαο, ηνπ αληηβξαρίνπ θαη ηεο θλήκεο ζα 

θνξηνύληαη θάησ από ηε ζηνιή Ταεθβνληό. Γελ επηηξέπεηαη λα θνξάηε νπνηνδήπνηε 

αληηθείκελν ζην θεθάιη εθηόο από ην πξνζηαηεπηηθό θεθαιήο. Οπνηνδήπνηε 

ζξεζθεπηηθό αληηθείκελν ζα θνξηέηαη θάησ από ην πξνζηαηεπηηθό θεθαιήο θαη κέζα 

ζηε ζηνιή θαη δελ ζα πξνθαιεί βιάβε ή εκπνδίδεη ηνλ αληίπαιν δηαγσληδόκελν. 

Ο δηαγσληδόκελνο ζα θέξεη νκνηόκνξθν θαη πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό 

αλαγλσξηζκέλν από ην WTF, θαζώο θαη αηζζεηήξεο ειεθηξνληθώλ θάιηζσλ 

αλίρλεπζεο θαη πξνζηαηεπηηθό ζηόκαηνο. Γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ/ηεο ζα 

παξέρνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθό PSS (Ζιεθηξνληθό 

Πξνζηαηεπηηθό Σώκαηνο) θαη Ζιεθηξνληθόο Δμνπιηζκόο Κεθαιήο. 

 

9.2.5. PSS  (Ηιεθηξνληθό Πξνζηαηεπηηθό ώκαηνο)  

-  PSS Θώξαθνο θαη  PSS Κεθαιήο. Μάξθεο: Daedo 

- Ζιεθηξνληθέο θάιηζεο αλίρλεπζεο 11 αηζζεηήξσλ 

 

9.3. Θζνπαιία (4.6.) 

- Θα αλαηεζεί ζηνλ kyorugi αζιεηή ηεο Βξαδηιίαο , αλνηρηή ζέζε κε ηνλ αξηζκό 1. 

- Οη Poomsae θαη Kyorugi παίξλνπλ ζέζε κε απηόκαηε θιήξσζε. 

 

9.4. Καηεγνξίεο βάξνπο 

Οη θαηεγνξίεο βάξνπο δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ 2022 

 
Σεκείσζε: απηόο ν θαλνληζκόο ππόθεηηαη ζε αιιαγέο. Τειεπηαία ελεκέξσζε ην Σάββαην, 12 

Φεβξνπαξίνπ 22, 15:35:47 GMT. 

 

                                                  Ταεθβνληό 
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