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Αθήνα, 05.05.2022 

Προς 

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ                         

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Ο.Τ.                            

                      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει: 

• Διαδικτυακό σεμινάριο Ενημέρωσης Προπονητών που ανήκουν σε 

σωματεία - μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά 

όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος στις 8 Μαΐου 2022. 

 

• Διαδικτυακό σεμινάριο Ενημέρωσης Προπονητών που ανήκουν σε 

σωματεία - μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά 

όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (πλην των νομών 

Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Πιερίας, 

Πέλλας, Κιλκίς) στις 4 Ιουνίου 2022. 

 

 

Για σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Τ., που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά 

όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022 : Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εφαρμογή 

νέων κανονισμών διαιτησίας WTF, ερωτήσεις – απαντήσεις. 

▪ Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας ZOOM.  

▪ Οι ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι οι εξής:  

✓ από τις 12:00 το μεσημέρι (αυστηρά) έως 15:00 μ.μ.  

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να 

αποστείλουν στο email της ΕΛ.Ο.Τ., (info@elot-tkd.gr) το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ., την ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση, προκειμένου να παραλάβουν το link.  
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Για σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Τ., που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά 

όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (πλην των νομών 

Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας, 

Κιλκίς) 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 : Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εφαρμογή 

νέων κανονισμών διαιτησίας WTF, ερωτήσεις – απαντήσεις. 

▪ Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας ZOOM.  

▪ Οι ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι οι εξής:  

✓ από τις 12:00 το μεσημέρι (αυστηρά) έως 15:00 μ.μ.  

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να 

αποστείλουν στο email της ΕΛ.Ο.Τ., (info@elot-tkd.gr) το αργότερο 

μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ., την ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση, προκειμένου να παραλάβουν το link.  

✓  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   

▪ Στα Σεμινάρια δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Προπονητές της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό των οποίων η παρουσία κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα των νέων 

κανονισμών διαιτησίας για την αγωνιστική περίοδο 2022. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Όλοι όσοι θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, 

θα πρέπει να έχουν φροντίσει να αναγράφεται 

το πλήρης ονοματεπώνυμό τους, κατά τη 

σύνδεσής τους στη ψηφιακή πλατφόρμα.    

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 
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