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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
151 80 – Μαρούσι
Πληροφορίες: Ευθ. Χριστοφιλόπουλος
Χριστιάνα Αγγελή
Τηλέφωνο
: 210-3443012
210-3443090
FAX
: 210-3442210
E-mail
: physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
χώρας (έδρες τους)
2) Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3) Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )
4) Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας (μέσω των
κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)
5) Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-Κβο-Ντό

ΚΟΙΝ:
1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της
χώρας (έδρες τους)
2) Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
3) Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ταε-κβο-ντό Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας,
σχ. Έτους 2016-2017»
Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη τα κάτωθι
σχετικά:
1)Την υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση και την
Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-122016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) Την υπ΄ αριθμ. 5444/Δ5/12-01-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΟΘ4653ΠΣ-ΖΥ7) «Συγκρότηση
Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολ. έτους 201617»
3) Την υπ΄ αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) «Δαπάνες Σχολικών
Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 0103-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄, 22-0816).
4) Το υπ΄ αριθμ. 208189/Δ5 /06-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
«Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς
Αγώνες, καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 20162017 »

5) Την απόφαση της 3ης πράξης/17-2-2017 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών
Δραστηριοτήτων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Ταε-κβο-ντό
Λυκείων σχ. Έτους 2016 – 2017
6) Τα υπ’ αριθμ. 611/Α.Χ/21/2/2017 και 1077/Α.Χ/ 13-3-2017 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ταεκβοντό.

Προκηρύσσει
Τους Πανελλήνιους Αγώνες Ταε-κβο-ντό μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Τετάρτη 5 Απριλίου και Πέμπτη 6 Απριλίου 2017.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, (Διεύθυνση : Έξοδος 5 Αττικής Οδού –
Αρτάκης & Ελλησπόντου).
Διοργάνωση
Αναθέτει τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Ταε-κβο-ντό μαθητών και μαθητριών Γενικών
Λυκείων και ΕΠΑ.Λ., στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-κβο-ντό.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και έχουν
γεννηθεί τα έτη 1999, 2000, 2001 & (2002 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου) κάτοχοι 2ο ΚΟΥΠ
και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω) και να διαθέτουν αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ταεκβοντό.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :
1) Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου (επισυνάπτεται).
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.
Στην Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο η
Βεβαίωση Ιατρού ότι στον/στην μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες
Λυκείων.
Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής.
Διευκρινίζεται ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α’ τάξη Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος
2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002 μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση και από
Παιδίατρο. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.
Επισημαίνεται, ότι οι Αθλητικές Mαθητικές Tαυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την
προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα
συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Ταεκβοντό Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη
έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-11-2016
Υπουργική Απόφαση.

2)

Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μαθητή-τριας.

3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του
μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.
Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση
Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.
Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας του/της μαθητή/τριας.

4) Δελτίο αθλητικής ιδιότητας από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-κβο-ντό
Οι μαθητές-αθλητές/μαθήτριες-αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία
αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα από Ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ.. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας 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 θα πρέπει να
αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από το
σωματείο.
Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Ταε-κβο-ντό Λυκείων σε
μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω
πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων ( Υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) πρέπει να αποσταλούν με φαξ
ή email στις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. μέχρι την Δευτέρα 27/3/2017 και ώρα 14:00
και θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος, το αγώνισμα καθώς και
η κατηγορία (π.χ. Ολυμπιακό Ταε-κβο-ντό, – 48 κιλά) που θα συμμετέχει ο/η μαθητής /τρια καθώς και ο
αριθμός Δελτίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό που κατέχουν οι αθλητές/τριες.
Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα
σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής
(υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεων τους, στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Γ΄ Αθήνας στο
φαξ: 210-5908508 ή στο e-mail: fysagogi@dide-g-ath.att.sch.gr μέχρι την Τετάρτη 29/3/2017 και ώρα
14:00 (τηλ: 210-5310215), εν συνεχεία η διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας
διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής( υπόδειγμα 4α ) στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-κβο-ντό
στην ιστοσελίδα http://www.tpss.eu

Μη αποστολή συμμετοχής μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από την
διοργάνωση.

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Εκτός από το υπόδειγμα 2 που θα σταλεί από το σχολείο προς τις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής
Αγωγής , θα πρέπει και ο μαθητής /τρια να αποστείλει μόνο ηλεκτρονικά τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής
προς την Ομοσπονδία, ο οποίος/α θα είναι και υπεύθυνος/η για την ορθότητα των στοιχείων του/της ,
στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται : Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, ηλικία και
κατηγορία βάρους.
Η καταχώρηση εγγραφής της δήλωσης συμμετοχής σας θα γίνει στην ιστοσελίδα

http://www.tpss.eu
Λήξη προθεσμίας εγγραφής έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
 Δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν αλλαγές, μετά την λήξη της προθεσμίας (Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017)
δεν θα γίνονται δεκτές.
 Δηλώσεις συμμετοχής με φαξ ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές
 Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής
σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@elot-tkd.gr
περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ., Δήμητρας 19 (4ος όροφος)
– Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα – Τηλ. 210 6820112 – 3, για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο
ημέρες.

ΖΥΓΙΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα των αγώνων και για τις δύο ημέρες, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ.,
http://www.elot-tkd.gr/ την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ :

Μία ώρα πριν την έναρξη της ζύγισης, θα πρέπει να προσέρχεται στη γραμματεία των αγώνων,
αυστηρά και μόνο ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου (Προπονητής – Αρχηγός
Ομάδας – Μέλος Συλλόγου), ο οποίος καταθέτοντας την πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής, θα
παραλαμβάνει συνολικά όλα τα κουπόνια που θα αντιστοιχούν στον σύλλογο (τόσο για όλες τις
ημέρες αγώνων, όσο και για όλους τους δηλωθέντες αθλητές – αθλήτριες του συλλόγου).
Αθλητές, γονείς, μέλη συλλόγου θα παραμένουν στην κερκίδα.
Κουπόνια θα διατίθενται από την γραμματεία αυστηρά και μόνο μία ώρα πριν την έναρξη της
ζύγισης και μόνο στο χώρο του σταδίου.
Δεν θα παρέχονται κουπόνια σε γονείς, αθλητές – αθλήτριες ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα από το
σύλλογο.
Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από 10 αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να
έχουν εξουσιοδοτήσει και δεύτερο αντιπρόσωπο για την διαδικασία της ζύγισης.
Την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της ζύγισης θα γίνονται ανακοινώσεις από την γραμματεία
για τα νούμερα τα οποία θα προσέρχονται στη ζύγιση. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του

συλλόγου θα είναι υποχρεωμένος, να μεταφέρει τους αθλητές – αθλήτριες στο χώρο της
ζύγισης, προσκομίζοντας τα κουπόνια και τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας.
Σε περίπτωση που αθλητής – αθλήτρια συλλόγου δεν εμφανιστεί στην σειρά με το νούμερο
προτεραιότητας, θα πρέπει να περιμένει μαζί με τον αντιπρόσωπο του συλλόγου, να ζυγιστεί στη
λήξη της ζύγισης.
Όλα τα βιβλιάρια αθλητών θα πρέπει να είναι σφραγισμένα από το σύλλογο και υποχρεωτικά να
αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια.
Ο εγγράφως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά μαζί
του, όλα τα βιβλιάρια των αθλητών – αθλητριών που θα λάβουν μέρος στην διαδικασία της
ζύγισης. Αθλητής που δεν προσκομίζει βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας θα αποκλείεται από την
ζύγιση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do Gen 2.
2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα
καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους.
Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα
διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
3. Κατηγορίες βάρους Αγοριών : -45 κιλά, -48 κιλά, -51 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, -63 κιλά, -68 κιλά, 73 κιλά, -78 κιλά, +78 κιλά.
Κατηγορίες βάρους Κοριτσιών : -42 κιλά, -44 κιλά, -46 κιλά, -49 κιλά, -52 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, 63 κιλά, - 68 κιλά, +68 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να
προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.
2. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες,
επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα, όπως
προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες και οι
ηλεκτρονικές κάσκες των αγώνων, θα παρέχονται από την ΕΛ.Ο.Τ..
3. Οι συνοδοί -προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά τη
διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.
4. Οι αθλητές- αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό
κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές – αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής),
εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή –
αθλήτρια.
5. Οι αθλητές – αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των
διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.
6. Απαγορεύεται στην θέση τους κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
7. Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους
e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να
αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ομοσπονδία.
8. Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες που θα προσέρχονται στη ''θέση ελέγχου αθλητών'', θα πρέπει
υποχρεωτικά τα προσωπικά e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) καθώς και τα
γαντάκια, να τα κρατούν στο χέρι για τον πληρέστερο και πιο γρήγορο έλεγχο από τους Διαιτητές
των αγώνων.
9. Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στις 8:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – ενημέρωση
προπονητών, στον αγωνιστικό χώρο.

Ενστάσεις
Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-112016) Υπουργικής Απόφασης και την Διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016
Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Β4561/30-12-2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Γενικές Διατάξεις
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε
συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-κβο-ντό. Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι
κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή
αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.
Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο
χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ, έναν
εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

Τεχνική σύσκεψη
Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον αγωνιστικό χώρο την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.
Τα έξοδα της διοργάνωσης, όπως: αμοιβή διαιτητών, γιατρών, γραμματείας κ.λπ. βαρύνουν την
Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-κβο-ντό.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών
Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση και η Οργανωτική Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
•

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης
Δ/νση Φυσικής Αγωγής
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

