Αθήνα, 31.3.2019
Προς
Όλα τα Σωματεία
Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ σχολ. Έτους 2018-2019
Σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τους Πανελλήνιους Αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2018-2019, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο
Καρδίτσας, (Διεύθυνση: Αλέξανδρου Παπαναστασίου - Καρδίτσα), στις 3 - 4 Απριλίου 2019, το
πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής :

Έως 45 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
45 – 48 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
48 – 51 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
51 – 55 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
55 – 59 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
59 – 63 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
63 – 68 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
68 – 73 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
73 – 78 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
+ 78 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Έως 42 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
42 – 44 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
44 – 46 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
46 – 49 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
49 – 52 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
52 – 55 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
55 – 59 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
59 – 63 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ
63 – 68 κιλά – ΠΕΜΠΤΗ
+ 68 κιλά – ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
❖ Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο αθλητικής
ιδιότητας, θεωρημένο 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..
❖ Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος έχει
δηλωθεί στο TPSS με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει υποχρεωτικά, να είναι
κάτοχος της Παγκόσμιας Κάρτας Global Athletic License – G.A.L. ή Global Official
License – G.O.L.
❖ Επίσης όλοι οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν στην διαδικασία της επίσημης
ζύγισης, για τον έλεγχο δικαιολογητικών, τα ακόλουθα :
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του
myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του
myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα
αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η
βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες.
Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των
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δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί
να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο
για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.
Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και
με ιατρική βεβαίωση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να
προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ.
190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (το υπόδειγμα 9 που επισυνάπτεται
στην προκήρυξη των αγώνων),
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (το υπόδειγμα
2 που επισυνάπτεται στην προκήρυξη των αγώνων),
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ :
۞ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ : Το πρόγραμμα της επίσημης ζύγισης και για τις δύο ημέρες,
θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ., τη Δευτέρα 1
Απριλίου 2019.
۞ ΤΥΧΑΙΑ ΖΥΓΙΣΗ : Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες που πέρασαν την προηγούμενη
ημέρα στην επίσημη ζύγιση θα πρέπει να είναι παρόντες στις 07:00
π.μ. για την τυχαία ζύγιση που θα πραγματοποιείται στο στάδιο
κάθε πρωί. Η γραμματεία των αγώνων θα ανακοινώσει τα
ονόματα των αθλητών – αθλητριών που θα επιλεχθούν τυχαία με
ηλεκτρονικό σύστημα και θα αποτελούν ποσοστό επιλογής 10%
του συνόλου των αθλητών που θα αγωνιστούν την ίδια ημέρα.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.
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