
 

 

   Μαρούσι 26/1/2017 

  Αρ. πρωτ. 137 
 

Προς: Όλα τα Σωματεία  
Κοιν. Προπονητές Σωματείων  

 

Θέμα: Διοργάνωση Σχολών Διαιτητών-Γραμματείας Αγώνων  

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. με σκοπό την υποστήριξη της αγωνιστικής- αναπτυξιακής 

διαδικασίας του αθλήματος καθώς και  την δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων σε όλη την 

χώρα με  την παράλληλη μείωση των οργανωτικών εξόδων  αποφάσισε στις 24/1/2017 την 

διοργάνωση σχολών Διαιτητών και Γραμματειακής Υποστήριξης Γ κατηγορίας σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Δράμα. 

Στόχος μας η δημιουργία νέου στελεχιακού τεχνικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών 

διοργάνωσης των αγώνων στις περιοχές όπου αναπτύσσεται η Άρση Βαρών  

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για τους υποψήφιους με πληροφορίες και προϋποθέσεις 

συμμετοχής. 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. 

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Κωνσταντίνος Κορλός 

Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κυριακή Γαλάνη 

 

  



 

 

Πρόσκληση υποψηφίων για την συμμετοχή στην  

Σχολή  Διαιτητών Γ’ Κατηγορίας και Γραμματείας Αγώνων Άρσης Βαρών 

Πληροφορίες και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

1.Συνοπτικό πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση των κανονισμών του 

αθλήματος σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση  κατά την διάρκεια των αγώνων. 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε τεστ για την χορήγηση του 

διπλώματος διαιτητή  Γ’ κατηγορίας.  

1
ο
 στάδιο  

Θεωρητική επιμόρφωση: χορήγηση και  ανάλυση κανονισμών IWF στους υποψηφίους. 

Συνολική διάρκεια 8 ωρών. 

Αθήνα  

Ημερ: 18/2/2017 Τόπος: ΟΑΚΑ  ώρα 11.00.  

Θεσσαλονίκη 

Ημερ:18/2/2017  Τόπος: Γυμναστήριο Πυλαίας ώρα 11.00  

Ιωάννινα  

Ημερ: 25/2/2017  Τόπος: ΕΑΚ Ιωαννίνων ώρα 11.00.  

Χανιά  

Ημερ:4/3/2017  Τόπος: ΕΑΚ Χανίων ώρα 11.00 

Δράμα  

Ημερ: 4/3/2017  Τόπος: ΔΑΚ Δράμας ώρα 11.00  
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Πρακτική άσκηση στα Περιφερειακά πρωταθλήματα με την επίβλεψη των υπευθύνων κάθε περιοχής.  

Με το τέλος της πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε τεστ πολλαπλών επιλογών  

από τους υπεύθυνους εισηγητές και εφόσον είναι επιτυχής θα τους χορηγείται δίπλωμα κριτών Γ’ 

κατηγορίας. 

2. Σε ποιους απευθύνεται: 

Σε αθλητές/τριες της άρσης βαρών οι οποίοι έχουν σταματήσει την ενεργό δραστηριότητα 

Σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ 

Σε απόφοιτους ΙΕΚ προπονητικής 

3. Αιτήσεις Συμμετοχής 

Αιτήσεις: Συμπλήρωση και αποστολή του επισυναπτόμενου εντύπου και για κάθε περιοχή θα γίνονται 

δεκτές έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:  

Αθήνα μέχρι 14/2/2017  

Θεσσαλονίκη μέχρι 14/2/2017 

Ιωάννινα μέχρι 21/2/2017 

Χανιά μέχρι 1/3/2017 

Δράμα μέχρι 1/3/2017  

 

 

  



 

 

 

Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών 

 

Αίτηση   Εγγραφής  
 

Σχολή Διαιτητών-Γραμματειακής Υποστήριξης Γ’ κατηγορίας  

Αθήνα    Θεσσαλονίκη    Ιωάννινα     Χανιά    Δράμα 
    

Π ρ ο σ ω π ι κ ά   Σ τ ο ι χ ε ί α  
    

Όνομα:  Επώνυμο:  
    

Περιοχή  

Παρακολούθησης 

Σεμιναρίου: 

 

    

Τηλέφωνο:  Κινητό:  
    

Fax:  e-mail:  Ημ. Γεννήσεως:  

    

Ιδιότητα  Εκπαίδευση  

 

 

 

 

 


