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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          1000 αθλητές του TAEKWON-DO, στη Θεσσαλονίκη 
         τον Απρίλιο του 2016 για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Περισσότεροι  από  1000  αθλητές,  από  30  χώρες,  θα  βρεθούν  στη
Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2016 για τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού
πρωτάθλημα  TAEKWON-DO (11 έως τις 17 Απριλίου), στο κλειστό γήπεδο
του ΠΑΟΚ στη Μίκρα – PAOK Sports Arena (παλατάκι).

Η Αθλητική Ομοσπονδία  TAEKWON-DO Ελλάδος (ΑΟΤΕ),  μία από τις  δύο
ομοσπονδίες  της  χώρα που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη,  είναι  περήφανη
που έφερε αυτή τη διοργάνωση στην πόλη μας, διεκδικώντας την από τη
Ρωσία και  ενισχύοντας,  πέραν των άλλων,  την  τοπική  οικονομία  και  την
ανάδειξη  της  πόλης  ως  τόπου  φιλοξενίας  παγκόσμιων  γεγονότων,
αθλητικών  οργανώσεων,  εκθέσεων  και  συνεδρίων.   Μάλιστα  η  ανάθεση
στην Ελλάδα ήταν μια έκπληξη και οφείλεται αποκλειστικά στην εξαιρετική
προετοιμασία της Ομοσπονδίας, καθώς η Ρωσία θεωρούνταν το φαβορί.

Οι Έλληνες αθλητές προετοιμάζονται πυρετωδώς με σκοπό να συνεχίσουν
την πολύ καλή παράδοση επιτυχιών στο άθλημα, καθώς έλαβαν την 3η και
5η θέση στα δύο προηγούμενα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και τις 5η και
10η στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Τον Φεβρουάριο του
2016 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από το οποίο θα επιλεγεί η
ελληνική εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα.

Η Αθλητική Ομοσπονδία  TAEKWON-DO Ελλάδος, είναι η εκπρόσωπος του
TKD-ITF στην  Ελλάδα,  τους  ενός  από  τα  δύο  στυλ  του  αθλήματος  που
υπάρχουν  δηλαδή  παγκοσμίως  και  είναι  μέλλος  της  Διεθνούς  και  της
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας TAEKWON-DO - ITF. 

Είναι μία από τις λίγες Ομοσπονδίες που θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο
τόσο έμπειρη στη διοργάνωση διεθνών πρωταθλημάτων έχοντας οργανώσει
ήδη στο παρελθόν δύο Παγκόσμια (1987 και 2003) και δύο Πανευρωπαϊκά
(1998 και 2006). 
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