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Ελληvlκη oμooτrovδfα Kαρατε
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Aρ, Πρωτ,:35,γ

Πρoζ: τoν ΓεV|κo Γραμμοτ.o AθλητIσμoι, K, Παvo |\Ιπ]τσαξη

Aξl6τ|με Kυρ|ε ΓεvΙKε,

Πληρoφoρηθηκαμε απ6 |ν1|ν]E τ|ζ oνoκoIvωσε|ζ σαζ σXετ|Kα με Tov

πρoγρσμματ|σμ6 τηζ ΓΓA γ|q τo 2010 κα| τηv δ|αμ6ρφωση εξ κατηγoρ|ωv στlζ oπoiεs
ι]παγovτα| τα αθληματα, |\Ιε 6Kπληξη εiδαμε τo dθλημα τoU Kαρdτε vα eχεI ιJπαΧθεi στηv
πεμπτη Ko] oUσΙoστlKd τελεUταiα Kctτηγoρiα με βdση τηv αΘλητ|Kη δραστηρ|6τητα πoU
Χρ1σ|JoΓo|ηΘηκε ιυζ ^ρ τηρ|o, 0τωζ αvoφ.oεlα|,

H εκτiμηση των Uπηρεσ|ων τηζ ΓΓA εivα| oπ6λUτo εσφαλμ.vη Ko] δεv.Xε| λσβε|
Uπ, 6ψ|v Kovενα στoΙΧε1o πoυ oφoρα τo dΘλημα τoU Kαρατε.

Π o σUγκεκριμ6vα Kα| γ|α να εΧετε μiσ oλoκληρωμ.vη ε|K6vα γ|o To Kαρdτε Kαr τηv
Eλληv|Kη oμoσπovδiα Kαρστε (EΛ.o,K.) σαζ παρcIΘ6τoυμε αvd κριτηρ]o τα cιvτiστo|xα
στoIXεiα|

1, Στα Kρ|τηρ|α α & β |σXι]oυν αKρ|βωζ 6τ| στα oΘληματα τoυ τζoι]ντo Kα| τoυ Τdε-κβoν-
vτo,

2..oσov αφι')d τηv λαTK6τητα τoU αοληματoζ, τηv δημoφ|λiα τoυ καI τoV βαθμ/ δ|dδoσηζ
σoζ γvωρiζouμε 6τ| σιμφωνα με τo μηTρωo αΘλητωv η EΛoK εΧε] 21,150 AΘλητεζ λα|

σ0μφωvα με τo μητρωo σUλλ6γων Ζι9--εyερyζi-g!9μqlε]ιq, δ|6τ| τα μη εvεργd τα
δ|αγραφoUμε εμεiζ oι iδ|o| KdΘε Χρ6vo στηv ΓεvIκη Συν6λευση, Eiνα| δε 6vo dθλημα
0|oδεδoμ6νo σε KdΘε περ|oxη τηζ Eλλdδαζ Ko| σε Kαθε π6λη UπoρXε| .στω.voζ
σ0λλoγoζ καρατε,

3, Στo κρIτηρ|o δ' ε & στ |σΧ0ouv 6τ| γ|α τo τζoυvτo κα| τo τσε-κβov-vτo. Eπlπλ.ov θα

μπoρo0σoμε εUK6λωζ vα πρoσθ6σouμε 6τ| τo καρdτε 6Χε| μεγdλη πρooπτ|κη

μελλoντ|Kηζ αvdπτUξηζ δεδoμ6νoU 6τ| KdΘε Xρ6νo πρoστiΘεvτor Kol vεo| σUλλoγol πoυ
εξασKoυν τo αΘλημσ σε 6λη την Eλλdδα,

4,,oσov oφoρd τIζ επ|τUXiεζ σαζ επ|σUvdπτouμε πληρη Kαταλoγo των αθλητ6v μαζ με
δlεΘνεiζ επ|τUΧiεζ. Θα Θελαμε |δ|αiτερo vo Toviσoυμε την πρ6σφατη μεγdλη αγωv|στ|λη
επ|τυXiα των αΘλητωv τηζ Eθv|Kηζ μαζ oμdδαζ στoUζ τελεUταioυζ κα| 6x| μoνo
|ν]εσoγε|ακoιζ Aγ6vεζ στηv ΠεσKdρα τo 2009 6πoU η oμdδα μoζ κατεταγη πρωτη στην

γενiKη Koτdταξη τωv μεταλλiωv στo καρdτε' κερδiζovταζ 6λεζ τ|ζ υπερδUvdμε|ζ τoυ
αθληματoζ,

oλUμπ|αK6 Aθλητ|κ6 K6ντρo Aθηvαζ (Avo|Kτ6 KoλUμβητηρ]o), Λ, ΣπιρoU Λo0η 15123 |\,4αρo0σ|, Aθηvα
Athens oιympic spo|t compιex (Aquatic center), spirou Loui Aν. 15123 Maroussi, Athens - Greece
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ΠαραKαλoι,με vα λσβεTε σoβσρd Uπ6ψη σαζ 6τ| τo dΘλημα τoU καρdτε περ|λσμβαvετεσΙ
στo επiσημo πρ6γρoμμα των Ιν]εσoγε]αKωv Aγωvων Kα] η Eλληv|κη oμitδα σε 6λoUζ
ανεξo|ρ.τωζ τoUζ μεxρ| σημερα |\4εσoγε|αKoι]ζ Aγωvεζ .Χεl σUvδρdμε] σημαντ]ια στηv
συvoλ|Kη σUγκoμ|δη Eλληv|κωv μεταλλiωV.

Λi]ε βdση τηζ ovωτερω επ|σημαvση πoραKαλoιjμε vα συvυπoλoγiσετε 6τl θα πρεπε| vα
συμμετdσΧouμε με αξ|ωσε]ζ κα| στoUζ επ6μεvouζ |\Ιεσoγε]αKoιζ Aγωνεζ τoU οo
πρoγματoπoIηΘoιν στov B6λo τo 2ο13,

ΣUνoλIKd oι αΘλητεζ τηζ Eθv]κηζ μoζ oμdδoζ κoτεKτησαν σε επισημo δ|εθvη
πρωταΘληματα (ΠoγK6σμια' EUρωπαjκα, |\,4εσoγε|ακα κα| BαλKαv|κd) 62 μεταλλ|α τo

2008 κol49 τo 2009,

5, |-] δ|oiKηση τηζ EΛ,o,K. δ|αXε|ρiζετα| τo δημ6σ|o Xρημα με απ6λUτη δ|αφdνε|o κα| o|

απoλoγ]σμoi τηζ βασiζoντα| σε πoρiσματα τoυ Σωματoζ oρκωτωv Λoγ|στωv (Σ,o,Λ,),
Eπ|σUvdπτoUμε σντiγραφα τωv πoρ|σμdτωv γIα τα o]κ,ετη 2a07 Κα| 2008 καI 6λα τo
Uπ6λoπα εivαl στηv 0|dΘεση σoζ σε κdΘε περiπτωση πoυ Θελησετε αvτiγραφ6 τoUζ.

Σαζ παρσKαλoιμε vo λdβετε Uπ6ψη σαζ 6τ|' δεδoμεvoυ τoU μεγdλoU 6γKoU oθλητιιv κo|

δ]oργαvωσεωv, η EΛ,o.K, λε|τoυργεi με μ6λ|ζ π.ντε (5) dτoμo πρoσωπ|K6, αρ|θμ6
πoλλoπλdσIα Kατωτερo τoυ πρoβλεπ6μεvoυ μeγ|στoυ αρ]Θμoο υπαλληλωv πoU
τρoβλeπετo| στoν |σXιovτα αθλητ|κ6 N6μo,

6. Δεν.XoUμε Kαvεvo Kρoι]σμα βiσζ μ.Χρ| σΙiμερα στo αθλημo δεδoμ.νou τoU oτ| η

Xρηση τηζ δεv εvθαρριvετα| oπ6 τηv φ|λoσoφiσ τoU σΘλημoτos ,

7. Δεv εXoUμε κov.vα κρo0σμα vτ6π|νγκ μεXρ] σημερα δ|6τ| λ6γω τηζ φιjσηζ τoU

αθλημαToζ η Xρηση αvαβoλ|Kωv απoσταΘερoπo|εi τηv σUγK6vτρωση Kαl σταθερ6τητα
τωv αθλητων τoυ καρitτε,

B' τo Koρdτε ειvo| εvα καθαρd λαTκ6 dθλημα γ|α 6λεζ τ|ζ ηλ|Kiεζ Kα| Xωρiζ 6ξoδo ε|δ|κηζ
εξdρτησηζ, μπoρεi δε vα εξασKηθεiσε Kdθε Χωρo ovo|κτ6 η Kλε|στ6,

9, Δεv υπαρΧoι]v στηv Eλλdδα αΘλητ.ζ με ε|δ|κεζ ανdγKεζ αλλα σε Kdθε περiπτωση η
ΔIεθνηζ oμoσπovδiα eΧε| σUγKεKριμ.vo πρ6γραμμo τo oπoio 6τoν πoρouσ|αστε| η

ζητηση μπoρεΙ vα εφαρμoστεj σμεσα σε εθν|K6 επiπεδo,
,10, EKτ6ζ 6λιυv των ανωτερω τρεπε| να σημε|ωσoUμε 6τ| στην Eλλdδα φ|λoξενεiτo| η

γραμματεiα τηζ Παγκ6σμ αζ Ko| τηζ EUρωπαTκηζ oμoσπoνδiαζ δεδoμεvoU 6τ| Γεv|κ6ζ
Γραμμoτεαζ αμφoτ6ρωv εivα|.Eλληναζ , o κoζ Γlωργoζ Γερ6λυμπoζ.
,11. H EΛ,o,K, βασiζετα| στηv συvεργσσiα Χoρηγων Kσ| σαζ γνωρiζouμε 6τ| πoMd
περlφερε|ακd πρωταΘληματα δ|oργαvωvovτα| με τηv xoρηγiα τηζ τoπ|κηξ αUτoδ|oiλησηζ
κα| τoπΙKωv Χoρηγωv,

Kιρ|ε Γεv|κ6, με βαση 6λα τα αvωτ6ρω πoU σαζ παραθ6σαμε κα| τα
επ|σUναπτ6μενα στηv επ|στoλη αUτη εγγραφα, voμiζouμε 6τ| 6Χετε 6λα τα στo|xεiα γ α
vcl επovεξετασετε iην κατdταξη τoU Kαρdτε oνdλoγα με την πραγματ|κη δUvoμ|κoτητσ
τoι]' κdτ| τo oπoio φαivετα| vα μηv εξετdσθηKε επ|μελωζ απ6 τ|ζ Uπηρεσiεζ τηs ΓΓA πoU
εισηγηθηKov αUτη τηv κoταταξη κα! η oπoΙα αδ|κεi κατdφωρα τo dθλημo κo| τ|ζ

πρoσπdθε|εζ τηζ oμoσπovδiαζ,



Eiμαστε στηv δ|αθεση σαζ γα κdθε επjπλεov στo|Xεio θελησετε καI θα
εKτ|μoι]σαμε εdv μoζ δεX6σoσταν σε σιvτoμo Xρ6νo, σε Uλoπoiηση τηξ UπoσΧεσηζ σαζ
6τ Θα σUVαvτηθεiτε με 6λεζ τ ζ oμoσπovδiεs, oυτωζ ωστε με την εUKα ρiα vα μ|λησoUμε
κα| γ|α τηv επ|κεiμεvη δ|oργαvωση τoU EUρωπαTKoi ΠρωTαθλημαToζ To oπoio σπ.Χε|

μoλ|ζ 3 μ1v,ζ κα| bεv ε|Xαμι μ.Χo| σημεoα \clμiα σLvεoγclσiο μι τ,ζ Uπηρεσiεζ σoζ
ταρd τηζ επovε|λημμ6vεζ πρoσπdΘε|εs μσζ,

Π ivακα< Eπ|σUναπτoμενζυv:
ΦωτoτUπiα τελεUταiαζ σελiδαζ μητρωoU σολητωv τηζ Eλληv|κηζ oμoσΓrovδioζ Koρατε,

AvαλUτ|K6ζ ovoμαστ|K6ζ πivακoζ μεταλλiων κατακτηθεντα σε Παγκ6σμια, Eυρωπα]κd,
Mεσoγε|ακd κα| Bαλκαv|κα Πρωταθληματα, απ0 |δρυσεωs τηζ EΛ.o,K.

Avτiγραφo τoU τελευτoiou εKδoθι.vτoζ δελτioυ με αι]ξovτα σρ|Θμ6 αΘλητo0 2,1,,150,

EKτυπωση τηζ πριbτηζ σελiδαζ απ6 την ιστoσελiδα νν1Ιr'v/,ινkf,net τηζ ΠαγKoσμ|σζ
oμoσπovδiαζ Kαρdτε (WKF),

Aπoσπdσματα 6Kθεσεωv o|κoνoμlKωv ελεγΧων Kα| 1αμε|oκιbv oπoλoγ|σμωv
o|κovoμ|κωv ετωv 2007 Kα| 2ο0B απ6 τoν Σ,o,Λ,

Aπ6σπασμα τηζ |στoσελiδαζ τηζ EΛ,o,K, ν1η,νν'eΙok,οr

To KαλεvτdρΙo τηζ EΛ.o,K' γ1α τo 2010.

Εvημερωτ|Kα φUλλdδ|α τωv δραστηρ|oτητων τηζ EΛ,o.K,

Mε εκTiμηoη'

Aνδρεoζ Π ημηTρ6 Uηλ Δημητρ|αδηζ


