
Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ GAL ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΌ ΤΗΝ WTF ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΈΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Δ.Σ. - 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ - ΑΡΧΗΓΟΙ 

ΟΜΑΔΩΝ κ.α.)

ΙΑΤΡΟΙ - 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕ

ΥΤΕΣ 

Ετήσιο παράβολο έκδοσης κάρτας GAL 30 € 50 € 50 € 50 € 50 €

Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας (διαστάσεις 236 χ 295 pixels σε μορφή JPG) σε λευκό φόντο. * * * * *
Προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό email για κάθε αιτούντα κάρτας GAL. Σε περίπτωση ανήλικου 

ηλεκτρονικό λογαριασμό του κηδεμόνα. * * * * *

Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG ή PDF το διαβατήριο ή νέα ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) εάν

δεν υπάρχει διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Το

διαβατήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει λήξει και να φέρει την υπογραφή του κατόχου.

* * * * *

Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG ή PDF το δίπλωμα Dan KUKKIWON ή εάν δεν υπάρχει, τότε ο αθλητής-

αθλήτρια θα πρέπει να μας αποστείλει φωτοτυπία του Ελληνικού διπλώματος κουπ για έγχρωμες

ζώνες ή του Ελληνικού διπλώματος Νταν για μαύρες ζώνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι απαραίτητη η

κατοχή διπλώματος KUKKIWON DAN, αρκεί και το Ελληνικό Νταν, μόνο αν αφορά εσωτερικές

διοργανώσεις.

*

Αίτηση Minors (μόνο για ανήλικους), JPEG ή PDF η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται και να

υπογράφεται από τον αθλητή-αθλήτρια και από τον κηδεμόνα τους. Επίσης θα πρέπει να φέρει

σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα του συλλόγου. 
*

Το έγγραφο WTF G RANKED WAIVER, JPEG ή PDF (διάρκειας 5 ετών) συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τον/την αθλητή/τρια και σε περίπτωση ανήλικου/ης τότε θα πρέπει να 

υπογράφεται και από τον κηδεμόνα.
* * * * *

Φόρμα σε μορφή EXCEL για όλους αθλητές-αθλήτριες (ανήλικοι και ενήλικοι), παράγοντες,

προπονητές, ή άλλη ιδιότητα. * * * * *
Φόρμα σε μορφή EXCEL που την συμπληρώνει ο εκπρόσωπος του συλλόγου και αφορά τα πλήρη

στοιχεία του συλλόγου. (Η φόρμα αυτή θα συμπληρωθεί μία φορά άπαξ, δηλαδή δεν θα πρέπει να

συμπληρώνεται κάθε φορά που θα επιθυμείτε για κάποιο μέλος του συλλόγου σας έκδοση κάρτας

GAL).

*

Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG ή PDF το Ελληνικό δίπλωμα Νταν, το δίπλωμα  Dan KUKKIWON (εάν 

υπάρχει), την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α., ή το δίπλωμα Προπονητή E.T.U καθώς 

και την κάρτα Προπονητή  E.T.U.
*

Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG ή PDF το Ελληνικό δίπλωμα Νταν, το δίπλωμα  Dan KUKKIWON (εάν 

υπάρχει)το Ελληνικό δίπλωμα Διαιτησίας, ή το δίπλωμα Διαιτησίας I.R. WTF *
Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG ή PDF, την επίσημη άδεια ασκήσεως επαγγέλματός ιατρού ή 

φυσιοθεραπευτή *

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ GAL 


