
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ

_________________________________

 
Οι  Εσωτερικοί  Κανονισμοί  της ΕΟΤΚ αποτελούν συμπλήρωμα του Καταστατικού και
έχουν την ισχύ των διατάξεων του αλλά η ερμηνεία τους σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει
να συγκρούεται με το Καταστατικό. 

ΜΕΡΟΣ 1

Ομοσπονδιακός Προπονητής Τάεκβοντο  

1. Η  Ομοσπονδία  έχει  Ομοσπονδιακούς  Προπονητές  για  το  Τάεκβοντο,  οι  οποίοι
διορίζονται κάθε χρόνο από το Δ. Σ. της ΕΟΤΚ.

2. Εχουν καθήκον να προπονούν, συντονίζουν και κατευθύνουν και καλούν κατά την
κρίση τους τις Εθνικές Ομάδες των οποίων έχουν την ευθύνη σε συνεργασία με τον
Εφορο και την Τεχνική Επιτροπή. Υποβάλλουν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό  εξέλιξης  του  αθλήματος.  Επίσης  υποβάλλουν  ετήσιο  πρόγραμμα
προπόνησης των διεθνών και επίλεκτων αθλητών.

3. Εχουν την ευθύνη επιλογής των εθνικών ομάδων σε συνεργασία με την Τεχνική
Επιτροπή και τον Εφορο και με εισήγηση στο Δ. Σ. προς τελική έγκριση.  Εχουν
επίσης  την  ευθύνη  επιλογής  των  αθλητών,  για  αγώνες  και  αποστολές  μέσα  σε
χρονικά πλαίσια που θα καθορίζονται από το Δ. Σ.

4. Διατηρούν  προσωπικό  αρχείο  απόδοσης  και  επίδοσης  ενημερωμένο  για  κάθε
επίλεκτο αθλητή και συμπληρωμένο με κάθε είδους πληροφορίες που θα έκριναν
απαραίτητες. Το αρχείο αυτό θα είναι στην διάθεση της Ομοσπονδίας όποτε ζητηθεί.

5. Οι  Ομοσπονδιακοί  Προπονητές  αμοίβονται  σύμφωνα  με  το  συμβόλαιο  που  θα
υπογράψουν με την Ομοσπονδία.

ΜΕΡΟΣ 2

Επιτροπή Διαιτησίας  

1. Η  Επιτροπή  Διαιτησίας,  που  ασχολείται  με  όλα  τα  θέματα  διαιτητών,  ετοιμάζει
γραπτό πρόγραμμα για την επιμόρφωση και ανέλιξη των διαιτητών του αθλήματος.

2. Το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας διορίζει υπεύθυνο διαιτησίας για το Τάεκβοντο ως επίσης
και τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας.
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3. Ο  /  Η  Υπεύθυνος  Διαιτησίας  καταθέτει  κατάλογο  Διαιτητών  στο  Δ.  Σ.  για  κάθε
Παγκύπριο Πρωτάθλημα, Ημερίδα και  Διεθνές Τουρνουά ως επίσης για κάθε νέα
εξέλιξη ή τροποποίηση στον διεθνή τομέα σε θέματα διαιτησίας στο άθλημα του με
την συνεργασία πάντοτε της Επιτροπής Διαιτησίας.

4. Ο / Η Υπεύθυνος Διαιτησίας συνεργάζεται πάντοτε με την Επιτροπή Διαιτησίας και
τον Γενικό Γραμματέα για όλα τα Παγκύπρια και Διεθνή Πρωταθλήματα και για όλα
τα Παγκύπρια Σεμινάρια Διαιτησίας.

5. Σε  όλα  τα  Παγκύπρια  Πρωταθλήματα,  Ημερίδες,  Διεθνή  Τουρνουά  εφαρμόζονται
πάντοτε οι κανονισμοί της Διεθνούς Διαιτησίας ( WTF ).  

ΜΕΡΟΣ 3

Αθλητές / Αθλήτριες ΕΟΤΚ  

1. Οι αθλητές / αθλήτριες πρέπει να συμμετέχουν στις προπονήσεις, να λαμβάνουν
μέρος στα Εθνικά Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας και σε άλλες εκδηλώσεις που
γίνονται υπό την ευθύνη και την αιγίδα της Ομοσπονδίας.

2. Οι αθλητές πρέπει να μεριμνούν για την εξασφάλιση της επίσημης ταυτότητας της
Ομοσπονδίας,  που  χωρίς  αυτή  δεν  δικαιούται  κανένας  αθλητής  /  αθλήτρια  να
λαμβάνει μέρος στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας.

3. Οι αθλητές / αθλήτριες θα πρέπει να επιδεικνύουν αθλητοπρέπεια, υπακοή και να
συμμορφώνονται  στους  κανονισμούς  της  Ομοσπονδίας.  Ανεξαιρέτως  όλοι  οι
αθλητές  και  αθλήτριες  υποχρεούνται  να  εξασφαλίσουν  Δελτίο  Υγείας  Αθλητών
σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς του ΚΟΑ. Χωρίς Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ
κανένας αθλητής / αθλήτρια δεν δικαιούται να πάρει μέρος σε επίσημους αγώνες
της  Ομοσπονδίας  ή  φιλικούς  αγώνες  που  βρίσκονται  υπό  την  αιγίδα  της
Ομοσπονδίας.

4. Οι  αθλητές  /  αθλήτριες  των  Εθνικών  Ομάδων  Τάεκβοντο  υποχρεούνται  να
ανταποκρίνονται πλήρως στις οδηγίες των εκάστοτε Ομοσπονδιακών Προπονητών
και να συμμετέχουν ανελλιπώς στις τακτικές προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων και
να ακολουθούν το εκάστοτε πρόγραμμα των Ομοσπονδιακών Προπονητών και της
Ομοσπονδίας. 
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5. Οι  αθλητές  /  αθλήτριες  θα  πρέπει  να  συμμετέχουν,  όταν  καλούνται  από  τον
Ομοσπονδιακό Προπονητή και από το Δ. Σ. στις διεθνείς διοργανώσεις εσωτερικού
και  εξωτερικού  και  να  δέχονται  την  επιλογή  τους  για  συμμετοχή  στα  διεθνή
πρωταθλήματα όπως αυτή αποφασίζεται  από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή σε
συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή και τον Εφορο και εγκρίνεται από το Δ. Σ. της
Ομοσπονδίας.  Ανεξαιρέτως  όλοι  οι  αθλητές  /  αθλήτριες  είναι  υπόχρεοι  να
ακολουθούν και  να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής
Αντιντόπινγκ Κύπρου για την εκτός συναγωνισμού δειγματοληψίας ( Βλέπε Αρθρο
25 του Καταστατικού ). 

6. Σε  περίπτωση  παραβάσεως  οποιωνδήποτε  των  παρόντων  κανονισμών  και  /  ή
ανυπακοής, αντιαθλητικής συμπεριφοράς και / ή εν γένει συμπεριφοράς αντίθετης
προς την αθλητική δεοντολογία οι αθλητές θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα όπως
η Δικαστική Επιτροπή αποφασίσει.

7. Οι αθλητές / αθλήτριες θα πρέπει να αποτείνονται και ενημερώνουν το Σωματείο
τους  εγγράφως για  οποιοδήποτε  θέμα ή πρόβλημα ήθελε  παρουσιαστεί  και  /  ή
προκύψει σχετικά με το άθλημα τους. Σε περίπτωση μη ανταποκρίσεως από τους
πιο πάνω τότε μπορεί να αποταθούν στην Ομοσπονδία.

8. Μεταγραφή αθλητή / αθλήτριας από Σωματείο σε Σωματείο μπορεί να γίνει αφού το
ζητήσει  ο ίδιος ο αθλητής /  αθλήτρια και  δώσουν την συγκατάθεσή τους τα δύο
ενδιαφερόμενα  σωματεία.  Σε  περίπτωση  που  προκύψει  διαφωνία  σε  θέμα
μεταγραφής σε άλλο σωματείο, τότε ο αθλητής / αθλήτρια να μπορεί να το πράξει
ελεύθερα κατά τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους, ο οποίος καθορίζεται ως μήνας
μεταγραφών. Νοείται ότι η μεταγραφή μπορεί να συντελεστεί εφόσον το σωματείο
στο οποίο επιθυμεί ο αθλητής / αθλήτρια αποδέχεται να γίνει η μεταγραφή αυτή. Η
μεταγραφή ισχύει από τη στιγμή που ενημερώνεται το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας. 

ΜΕΡΟΣ 4 :

Πρωταθλήματα ΕΟΤΚ: 

Οι αγώνες των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Τάεκβοντο ως επίσης και οι αγώνες των
Διεθνών Τουρνουά Τάεκβοντο, που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΕΟΤΚ, διεξάγονται μέσα
στα πλαίσια των διεθνών κανονισμών ήτοι της WTF. Σε περίπτωση όμως που για πολύ
σοβαρούς  τεχνικούς  λόγους  η  ΕΟΤΚ  και  οι  Τεχνικοί  της  ήτοι  Πρόεδρος  Τεχνικής
Επιτροπής  και  Πρόεδρος  Επιτροπής  Διαιτησίας  αντιμετωπίσουν κάποιο  απρόβλεπτο
τεχνικό  πρόβλημα  που  έχει  σχέση  με  τη  διοργάνωση  των  αγώνων,  μπορούν  να
προβούν σε κάποια διαφοροποίηση, η οποία όμως δεν θα ξεφεύγει / απομακρύνεται
από τα πλαίσια των διεθνών κανονισμών.
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ΜΕΡΟΣ 5:

Κριτήρια Επιλογής Αθλητών / Αθλητριών:

Η  ΕΟΤΚ  ως  μέλος  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  Τάεκβοντο  (  WTF  )  και  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Τάεκβοντο  (  ETU )  μπορεί  να  συμμετέχει  σε  διάφορα  διεθνή
πρωταθλήματα με αθλητές/αθλήτριες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 Πρωταθλητισμός στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Τάεκβοντο
 Πρωταθλητισμός σε Παγκύπριες Ημερίδες
 Διεθνείς επιτυχίες
 Ranking Point System της WTF
 Ranking Point System της ΕΟΤΚ 
 Υψηλό επίπεδο Φυσικής Κατάστασης ( ΚΑΕΚ, κ.α )
 Παρουσίες στις προπονήσεις της Προ-Εθνικής και Εθνικής Ομάδας
 Εισήγηση Ομοσπονδιακού Προπονητή και Τεχνικής Επιτροπής

Τα πιο πάνω κριτήρια έχουν ως στόχο την επιλογή της καλύτερης δυνατής Κυπριακής
ομάδας για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στις διεθνείς υποχρεώσεις της  EOTK μέσω
δίκαιων και διάφανων οδηγιών προς τους αθλητές και προπονητές της ΕΟΤΚ για την
καλύτερη δυνατή τους προετοιμασία.

Διαδικασία 
Η διαδικασία επιλογής για τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών / Γυναικών, Εφήβων / Νεανίδων
και Cadets έχει ως ακολούθως:
1  η   Φάση – Παγκύπριο Πρωτάθλημα  
Αθλητές  /  Αθλήτριες  που  επιτυγχάνουν  να  κερδίσουν  μετάλιο  σε  κάθε  μία  από  τις
αγωνιστικές  τους  κατηγορίες  προκρίνονται  για  την  2η Φάση – Παγκύπριες  Ημερίδες
Πρόκρισης.
2  η   Φάση – Παγκύπριες Ημερίδες Πρόκρισης  
Ο νικητής / νικήτρια σε κάθε μία από τις αγωνιστικές κατηγορίες κερδίζει θέση στην προ-
Εθνική Ομάδα. 
3  η   Φάση – Καταρτισμός Εθνικής Ομάδας  

Τελική Σύνθεση
Η τελική σύνθεση της Εθνικής Ομάδας θα προκύψει μέσα από τις πιο κάτω διαδικασίες:
1. Αξιολόγηση  του  δείκτη  ετοιμότητας  και  φυσικής  κατάστασης  των  αθλητών  και

αθλητριών της προ-Εθνικής ομάδας από το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου
του ΚΟΑ ( ΚΑΕΚ ). 

2. Εισήγηση του Ομοσπονδιακού προπονητή και της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΟΤΚ σε
σχέση με τις κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να διεκδικίσουμε νίκες και διάκριση. 

3. Τελική έγκριση από το Δ. Σ. της ΕΟΤΚ.
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Βασικές προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις αθλητών / αθλητριών για δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική
Ομάδα είναι οι πιο κάτω: 

1. Πρέπει να είναι Κύπριοι Πολίτες και κάτοχοι έγκυρου Κυπριακού Διαβατηρίου.

2. Πρέπει να είναι  κάτοχοι  Νταν της  WTF και να είναι  εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο /

Ένωση / Σωματείο που αναγνωρίζει η ΕΟΤΚ.

3. Πρέπει να είναι κάτοχοι του έγκυρου GAL της WTF ( Global Athlete Licence ).

4. Πρέπει να διατηρούν υψηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης.

5. Πρέπει  να  επιδεικνύουν  υψηλά  επίπεδα  ομαδικού  πνεύματος  και

αλληλοσυμπαράστασης με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. 

6. Πρέπει να συμμετέχουν ανελλειπώς σε όλες τις προπονήσεις της προ-Εθνικής και

Εθνικής ομάδας.

7. Πρέπει να διατηρούν υποδειγματική συμπεριφορά και χαρακτήρα.

Αποκλεισμός Αθλητών / Αθλητριών
Αθλητές /  Αθλήτριες που έχουν κερδίσει  θέση στην προ-Εθνική ή και  Εθνική ομάδα
μπορεί να αποκλειστούν για τους πιο κάτω λόγους:

• Τραυματισμός ή ασθένεια η οποία θα πρέπει να πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο ιατρό.

Σε περίπτωση κατα την οποία αθλητής / αθλήτρια αρνηθεί εξέταση από συγκεκριμένο
ιατρό τον οποίο θα υποδείξει η ΕΟΤΚ, τότε θα αποκλείεται πάραυτα. 

• Απουσία  από  προπόνηση  της  προ-Εθνικής  ομάδας  χωρίς  προσκόμιση  ιατρικής

άδειας ασθενείας 

• Συχνή χρήση αδειών ασθενείας

• Ανάρμοστη συμπεριφορά, κακό ήθος και αντιαθλητική στάση

ΜΕΡΟΣ 6 :

Σύστημα Βαθμολογίας Αθλητών:

Το σύστημα βαθμολογίας αθλητών ( Ranking Point System ) που ετοιμάζεται από τους
Τεχνικούς της ΕΟΤΚ εγκρίνεται από το Δ. Σ. της ΕΟΚΤ και στη συνέχεια κοινοποιείται σε
όλα  της  τα  μέλη.  Το  Ranking  Point  System χρησιμοποιείται  τόσο  για  το  Σχεδιασμό
‘’Κίνητρα Αθλητών’’ όσο και για το Σχέδιο ‘‘Επιλογή Αθλητών / Αθλητριών για Εθνικές
Ομάδες’’.
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ΜΕΡΟΣ 7 :

Ξένοι Αθλητές / Αθλήτριες:

Ξένοι  αθλητές /  αθλήτριες  που είναι  εγγεγραμμένοι  στην Ομοσπονδία και  δεν έχουν
Κυπριακή  Υπηκοότητα  δεν  μπορούν  να  λαμβάνουν  μέρος  σε  Εθνικά  Ατομικά
Πρωταθλήματα,  που  απ’ αυτά  επιλέγονται  οι  αθλητές  και  αθλήτριες  για  τις  Εθνικές
Ομάδες  που  θα  εκπροσωπήσουν  την  Κύπρο  σε  Πανευρωπαϊκά  και  Παγκόσμια
Πρωταθλήματα  και  άλλους  επίσημους  Διεθνείς  Αγώνες  (  World  Cup,  Ολυμπιακά
Τουρνουά Πρόκρισης κ. α.).

ΜΕΡΟΣ 8 :

Κοινοτικοί Αθλητές / Αθλήτριες:

Κοινοτικοί αθλητές / αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία και δεν έχουν
Κυπριακή Υπηκοότητα, μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε Εθνικά Ομαδικά                      (
Διασυλλογικά  )  Πρωταθλήματα,  σε  Πανευρωπαϊκά  Ομαδικά  (  Διασυλλογικά  )
Πρωταθλήματα. Οι Κοινοτικοί αθλητές / αθλήτριες μπορούν να λαμβάνουν μέρος και σε
όλα τα Ανοικτά Πρωταθλήματα και σε Διεθνή Τουρνουά που διοργανώνει η Ομοσπονδία
στην Κύπρο.


