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Αθήνα, 07.03.2017 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ GAL 

ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ρητή οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, 

προκειμένου πλέον να καθίσταται δυνατή και να θεωρείται έγκυρη κάθε 

συμμετοχή τόσο σε Διεθνή Τουρνουά και Πρωταθλήματα  όσο και σε όλα τα 

εσωτερικά πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία 

Ταεκβοντό, οφείλουν όλοι οι ειδικώς κατωτέρω αναφερόμενοι να προβούν  σε 

έκδοση κάρτας GAL : 

•      ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

•      ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ 

•      ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΙΤΗΤΡΙΕΣ 

•      ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Δ.Σ. – ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΑΝΑΤΖΕΡ, κ.α.) 

•      ΙΑΤΡΟΙ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

Ο βασικός σκοπός της κάρτας GAL, όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, είναι η 

διαπίστωση και ετήσια διαπίστευση κάθε αθλητή, συνοδού, προπονητή, μέλους 

αποστολής, μέλους Δ.Σ. και όλων των ατόμων που κατέχουν συγκεκριμένη 

ιδιότητα σε σωματείο, ότι ανήκει σε συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο με την 

εξασφάλιση του κράτους μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου ανήκει. 

Η έκδοση των εν λόγω καρτών, γίνεται αποκλειστικά και μόνο δια μέσου 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό σε συνεργασία με την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία. 

Όσον αφορά στα Διεθνή Πρωταθλήματα, θα πρέπει, όλα τα δικαιολογητικά 

για έκδοση κάρτας GAL, να αποστέλλονται στην ΕΛ.Ο.Τ., τουλάχιστον 40 ημέρες 

πριν την διεξαγωγή της εν λόγω διοργάνωσης. Σας εφιστούμε την προσοχή στην 

πιστή τήρηση της προθεσμίας των 40 ημερών, καθώς η ΕΛ.Ο.Τ., θα πρέπει να 

καταθέτει τα ορθά δικαιολογητικά σας (άνευ οιασδήποτε εκκρεμότητας) στην 

Παγκόσμια Ομοσπονδία πριν την δήλωση συμμετοχής σας στα Διεθνή 

Πρωτάθλημα. 
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Όσον αφορά στα Εσωτερικά Πρωταθλήματα (Πανελλήνια – Κύπελλα – 

Διασυλλογικά) που διοργανώνονται από την ΕΛ.Ο.Τ. θα πρέπει, όλα τα 

δικαιολογητικά (άνευ οιασδήποτε εκκρεμότητας) να αποστέλλονται στην ΕΛ.Ο.Τ., 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης συμμετοχής της κάθε 

διοργάνωσης.  

Επίσης να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, η ευθύνη για την μη συμμετοχή αθλητή – αθλήτριας σε πρωτάθλημα, 

θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το σωματείο σας. 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σταδιακά θα πρέπει να φροντίσετε όλοι 

(αθλητές, προπονητές, διαιτητές, μέλη Δ.Σ. των σωματείων, κ.λπ.) να έχετε 

προβεί στην έκδοση και ΚΑΤΟΧΗ κάρτας GAL πριν την έναρξη κάθε ετήσιας 

αγωνιστικής περιόδου ώστε να είναι εφικτή η προσκόμιση της εν λόγω κάρτας, 

όπου και όταν απαιτείται.   

 

            Η Παγκόσμια κάρτα διαπίστευσης GAL, έχει χρονική ισχύ μέχρι 31 

Δεκεμβρίου του κάθε έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης. Εάν η αίτηση 

για έκδοση κάρτας GAL γίνει μετά την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η κάρτα θα 

ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ 

ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ E-MAIL ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

elot.gal@gmail.com 

  

            Τέλος η διοίκηση της ΕΛ.Ο.Τ. ενημερώνει τα σωματεία - μέλη της, ότι 

καταργείται και παύει να ισχύει η Ελληνική κάρτα διαπίστευσης και όσοι εκ 

των μελών της, προέβησαν σε ανανέωσή της, από 1 Ιανουαρίου 2017, το ποσό 

αυτό θα συμψηφιστεί για την έκδοση της Παγκόσμιας κάρτας 

διαπίστευσης GAL, εφόσον σταλούν έγκαιρα στο παραπάνω email που 

αναγράφουμε, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

             

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 
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