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Κίτιον Αθλητικό Κέντρο 

16 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Επικοινωνούµε µαζί σας για να σας προσκαλέσουµε

Εφήβων/Νεανίδων,Cadets,Παίδων/Κορασίδων και Παµπαίδων/Παγ

Γιάλλουρος», το οποίο θα διεξαχθεί στις 1

Λάρνακας. 

Το Τουρνουά διοργανώνεται από το

υπό την αιγίδα της  Εθνικής Οµοσπονδίας Ταεκβοντό  Κύπρου

Θα έχει επίσης φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για τη στήριξη του

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙ∆ΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

αθλητή µας ΑΝΤΡΕΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ

έξοδα θα καλυφθούν από την οικογένεια του αθλητή και από χορηγούς. Τα έσοδα από τις 

συµµετοχές θα δοθούν όλα για τον πιο πάνω σύνδεσµο.

Ευχή και επιδίωξη, το τουρνουά να καθιερωθεί και να γίνει θεσµός.

Τέλος θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε

γίνονται ONLINE στην ιστοσελίδα https://tpss.eu/login.asp

 

Σας ευχαριστούµε 

Γιάννης  ∆ηµητρίου 

 

Κίτιον Αθλητικό Κέντρο /ΛΑΡΝΑΚΑ 

 Φεβρουαρίου 2019 
 

Επικοινωνούµε µαζί σας για να σας προσκαλέσουµε στο «2οΤουρνουά Τάεκβοντο

ίδων/Κορασίδων και Παµπαίδων/Παγκορασίδων

θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2019 στο «Κίτιον 

Το Τουρνουά διοργανώνεται από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Εθνικής Οµοσπονδίας Ταεκβοντό  Κύπρου (ΕΟΤΚ) 

Θα έχει επίσης φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για τη στήριξη του ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙ∆ΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ και για να τιµήσουµε την µνήµη του 

ΑΝΤΡΕΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ που έφυγε από κοντά µας τον Αύγουστο του 2017.

έξοδα θα καλυφθούν από την οικογένεια του αθλητή και από χορηγούς. Τα έσοδα από τις 

συµµετοχές θα δοθούν όλα για τον πιο πάνω σύνδεσµο. 

δίωξη, το τουρνουά να καθιερωθεί και να γίνει θεσµός. 

ηροφορήσουµε ότι οι δηλώσεις των αθλητών της κάθε σχολής θα 

https://tpss.eu/login.asp. 
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Τουρνουά Τάεκβοντο 

κορασίδων – Αντρέας 

 Αθλητικό Κέντρο» 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ και θα βρίσκεται 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

για να τιµήσουµε την µνήµη του 

τον Αύγουστο του 2017.Όλα τα 

έξοδα θα καλυφθούν από την οικογένεια του αθλητή και από χορηγούς. Τα έσοδα από τις 

ότι οι δηλώσεις των αθλητών της κάθε σχολής θα 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Τηλ.99351848, 24659550, email. taemak@cytanet.com.cy 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

On-line στην ιστοσελίδα: https://tpss.eu/login.asp. 

 
∆ικαίωµα Συµµετοχής: €30 (Οι προπονητές θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό που αναλογεί στην 

οµάδα τους,την ίδια ηµέρα πριν την έναρξη των αγώνων, από 08.00 µέχρι 08.30). 

 

Θα χρησιµοποιηθούν οι κανονισµοί της WT, WTE. 

 

To Τουρνουά θα πραγµατοποιηθεί σε 6 αγωνιστικά γήπεδα, µε ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες 

DAEDO GEN 2. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι αθλητές πρέπει να έχουν µαζί τους τον πιο κάτω εξοπλισµό: 

• Sensor Socks and Sensor Heel protector 

• Groin Guard 

• Shin Guards 

• Forearm Guards 

• Mouth Guards 

• Gloves 

Ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες θα  παραχωρούν οι διοργανωτές. 

Ευθύνη: Όλοι οι διαγωνιζόµενοι λαµβάνουν µέρος στο τουρνουά µε δική τους ευθύνη. Οι 

διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν τραυµατισµούς ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά 

προσωπικών αντικειµένων. 

Με την εγγραφή τους οι διαγωνιζόµενοι (Σχολές και αθλητές) αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα 

πιο πάνω. 

Για την  συµµετοχή στους αγώνες είναι απαραίτητο το ∆ελτίο Υγείας  του ΚΟΑ. 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Τηλ.99351848, 24659550, email. taemak@cytanet.com.cy 

 
 
ΖΥΓΙΣΕΙΣ 
 
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 16:30 – 18:00. 
 
Λευκωσία: Ολυµπιακό Μέγαρο 

Λάρνακα: Αθλητικό Κέντρο Κίτιον 

Λεµεσός:       Tσίρειο Στάδιο (Αίθουσα ΠΙΕΡΟΣ) 

Πάφος:      ∆εν έχει καθοριστεί ακόµα 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019 

08.00 – 08.30: Εγγραφές ( Όλοι οι προπονητές των σχολών θα κάνουν την εγγραφή των αθλητών 

τους). 

08.30: Συνάντηση ∆ιαιτητών και Προπονητών.  

09.00: Έναρξη Αγώνων. 

Η ώρα έναρξης των αγώνων κάθε ηλικίας θα ανακοινωθεί λίγες µέρες πριν την έναρξη του 

Τουρνουά. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

1.ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (Γεννηθέντες 2002, 2003, 2004) 

α. Κατηγορίες Εφήβων: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 

β. Κατηγορίες Νεανίδων: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 

 

2. ΠΑΙ∆ΩΝ/ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ CADETS (Γεννηθέντες 2005, 2006, 2007) 

α. Κατηγορίες Αγοριών: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 

β. Κατηγορίες Κοριτσιών: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 

 

3. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Γεννηθέντες 2008) 

α. Κατηγορίες Αγοριών.-27,-30,-33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,+57 

α. Κατηγορίες Κοριτσιών. -26,-29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,+55 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Τηλ.99351848, 24659550, email. taemak@cytanet.com.cy 

 

 

 

4.ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Γεννηθέντες  2009) 

α. Κατηγορίες Αγοριών.-20, -23,-26,-29,-33,-37,-41,-44,-47,+47 

β. Κατηγορίες Κοριτσιών. -20,-23,-26,-29,-33,-37,-41,-44,-47,+47 

5. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Γεννηθέντες 2010) 

α. Κατηγορίες Αγοριών: -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, +47 

β. Κατηγορίες Κοριτσιών:  -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, +47 

6. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Γεννηθέντες 2011) 

α. Κατηγορίες Αγοριών: -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, +47 

β. Κατηγορίες Κοριτσιών:  -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, +47 

7. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Γεννηθέντες 2012) 

α. Κατηγορίες Αγοριών: -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, +47 

β. Κατηγορίες Κοριτσιών:  -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, +47 

∆ιάρκεια Αγώνων: 2X1.5 λεπτό για όλες τις κατηγορίες ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ CADETS 

                                 2X1.5 λεπτά για όλες τις κατηγορίες 2008,2009,2010,2011,2012 

Θα δοθούν µετάλλια στους αθλητές που λαµβάνουν 1η, 2η, 3η θέση. 

Ένσταση µπορεί να κάνει µόνο ο προπονητής της σχολής αµέσως µετά το τέλος του 

Αγώνα και να καταβάλει το ποσόν των €100. 

 

* Για οποιεσδήποτε αλλαγές  θα ενηµερωθείτε έγκαιρα. 

 

Ευχαριστούµε. 

 

Με εκτίµηση, 

Γιάννης  ∆ηµητρίου 


