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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) .
β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
γ. Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Το άρθρο 27 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’αρθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 (ΦΕΚ 3672/Β/11-11-2016) κοινή απόφαση των 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη του Νικολάου.
6. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325(ΦΕΚ852/Β/09-03-2018) 
τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη. 
7. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/552/439 (ΦΕΚ 987/Β/20-03-2018) 
περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, 
τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και των υπαγομένων στον Υφυπουργό 
υπηρεσιακών μονάδων. 

       8. Τα  υπ’ αριθ. Φ.2/240/ΑΝ-γδ/28-3-2018 και Φ.18/303/ΑΝ-γγ/23-4-2018 της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ.. 
9.  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/264549/10616/5122/113
Ηµ/νία: 05/06/2018

Ηµ/νία Έκδοσης 05/06/2018
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Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του  ο κανονισμός  αγώνων κυματολίσθησης με σανίδα 
(surfing) της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ως εξής:

Ο παρών αποτελεί τον Εθνικό Κανονισμό Αγώνων για το άθλημα της Κυματολίσθησης 
με σανίδα  (εν συντομία Surfing) και εφαρμόζεται σε:

i. Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.
ii.  Πανελλήνιες Διοργανώσεις Κυπέλλων όλων των κατηγοριών.

iii. Διασυλλογικές Διοργανώσεις Αγώνων Κυματολίσθησης με σανίδα όλων των 
κατηγοριών υπό την έγκριση και εποπτεία της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Κάθε εμπλεκόμενος με οποιανδήποτε ιδιότητα, που συμμετέχει σε αυτές τις 
διοργανώσεις, που διεξάγονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, έχει 
υποχρέωση να αποδέχεται χωρίς εξαίρεση και επιφύλαξη την εφαρμογή τους. Οι 
Κανονισμοί αυτοί και όσα αναφέρονται είναι σύμφωνοι με το πνεύμα των Διεθνών 
Κανονισμών της I.S.A. για το άθλημα, προσαρμοσμένοι στην Ελληνική 
πραγματικότητα με βάση το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ.-Κ. και τους εκάστοτε ισχύοντες 
Αθλητικούς Νόμους και διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σε 
περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις ή άλλες συνθήκες δεν επιτρέπουν την πιστή 
εφαρμογή τους, εκδίδονται Εγκύκλιοι από την Ε.Ο.Κ.-Κ. που ορίζουν τις 
τροποποιήσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν ανάλογα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ
1. Συναντήσεις

1.1. Συναντήσεις Εσωτερικού
  Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανάπτυξης, Πανελλήνια 

Κύπελλα Αγώνων Κυματολίσθησης με σανίδα (Surfing), Αγώνων Μακριάς Σανίδας 
(Longboard), Αγώνων μικρής Σανίδας (Bodyboard), Αγώνων Σανίδας γονάτου 
(Kneeboard) και αγώνα ακροβατικών με σανίδα (Tandem) που προκηρύσσονται από 
την Ομοσπονδία και διοργανώνονται με έγκριση της ή με εντολή ανάθεσης σε 
άλλους.

 Διασυλλογικοί αγώνες που προκηρύσσονται και διοργανώνονται από Σωματεία-
μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. με την έγκρισή της.

  Αγώνες που προκηρύσσονται από φορείς και Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. και 
διοργανώνονται με την έγκριση της ή και από την ίδια και αγώνες που 
προκηρύσσονται από φορείς και Σωματεία και διοργανώνονται με την άδεια της.

 Ένας αγώνας χαρακτηρίζεται επίσημος, όταν διαιτητεύουν Εθνικοί Διαιτητές 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις και Εγκυκλίους της Ε.Ο.Κ.-Κ. 

1.2. Διεθνείς Συναντήσεις
 Όλοι οι αγώνες που προκηρύσσονται ως Διεθνείς θα γίνονται σύμφωνα με τους 

Διεθνείς Κανονισμούς. Οι αγώνες που διοργανώνονται από μια Ομοσπονδία και τα 
Σωματεία που υπάγονται σε αυτήν, θεωρούνται ως διεθνείς, εάν προσκαλούνται και 
συμμετέχουν ξένοι αθλητές.

 Ένας Διεθνής αγώνας πρέπει να  επιβλέπεται από τουλάχιστον ένα Διεθνή Διαιτητή, 
κάτοχο έγκυρης κάρτας διεθνή Διαιτητή Surfing.

 Διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις που προκηρύσσονται και διοργανώνονται 
από Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ., πρέπει πριν από την προκήρυξη να έχουν λάβει την 
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άδεια της Ε.Ο.Κ.-Κ. για τη διοργάνωση. Οι διοργανώσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο.

2. ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ (Αθλητές)
 ¨Αθλητής¨ νοείται ο ερασιτέχνης αθλητής όπως αυτός καθορίζεται από την Διεθνή 

Ολυμπιακή Επιτροπή και τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής σχετικής 
Νομοθεσίας. Όπου στον παρόντα Κανονισμό, σε Εγκυκλίους και προκηρύξεις 
αναφέρονται αθλητές, νοούνται και οι αθλήτριες, εκτός αν αναφέρονται ειδικά.

  Οι μικρού ύψους παροχές για δαπάνες κινήσεως, βελτίωση διατροφής κ.α., δεν 
θεωρούνται αμοιβές.

 Η ιδιότητα του αθλητή αποδεικνύεται με την κατοχή Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, 
που εκδίδεται από την Ε.Ο.Κ.-Κ. βάσει του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών και 
της αθλητικής νομοθεσίας. Ως αθλητής, λογίζεται την επομένη από την ημέρα 
έκδοσης του Δελτίου που σημαίνει και την εγγραφή του στα Μητρώα Αθλητών της 
Ε.Ο.Κ.-Κ.

 Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας εκδίδεται και ανανεώνεται από Σωματείο-μέλος της 
Ε.Ο.Κ.-Κ. Η ισχύς του Δελτίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, μπορεί όμως να 
ανανεωθεί από το Σωματείο για κάθε ημερολογιακό έτος. Για την συμμετοχή σε 
αθλητικές διοργανώσεις είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και ιατρικό δελτίο του 
αθλητή, το οποίο εκδίδεται με ευθύνη του Σωματείου του, όπου εκδίδεται και 
θεωρείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

  Μόνο αθλητές Σωματείων-Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ., έχουν το δικαίωμα να 
συμμετάσχουν σε Πανελλήνιες και επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις. Για την 
συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις εκτός Εθνικών Ομάδων και τη 
συμμετοχή σε ανεπίσημες διοργανώσεις απαιτείται άδεια από την Ε.Ο.Κ.-Κ. Σε 
περιπτώσεις διακρατικών συμφωνιών, σε Πανελλήνιες διοργανώσεις, μπορεί να 
επιτραπεί και συμμετοχή άνευ συναγωνισμού.

 Κάθε σωματείο πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αθλητές του είναι υγιείς, σε καλή 
φυσική κατάσταση και το επίπεδό τους επιτρέπει να αγωνιστούν σε αγώνες 
ανάλογων απαιτήσεων. Τα σωματεία έχουν την ευθύνη για τον εξοπλισμό των 
αθλητών τους και για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 Η προσωπική ασφάλιση των αθλητών όσο και του εξοπλισμού τους για τυχόν 
προσωπικούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια 
του αγώνα είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
3.1  Οι αθλητές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες για τις Πανελλήνιες και τις 

επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις:
 Παίδων Αρχαρίων-Κορασίδων Αρχαρίων: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 

11ων γενεθλίων και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 12ου έτους του 
αθλητή (11-12 χρόνων).
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 Παμπαίδων–Παγκορασίδων: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 13ων γενεθλίων 
και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 14ου έτους του αθλητή (13-
14χρόνων).

 Παίδων–Κορασίδων: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 15ων γενεθλίων και ο 
ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 16ου έτους του αθλητή (15-16 χρόνων).

 Εφήβων–Νεανίδων: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 17ων γενεθλίων και 
ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους του αθλητή (17-18 χρόνων).

 Νέων Ανδρών–Γυναικών (κάτω των 23ων) έως το ημερολογιακό έτος συμπλήρωσης 
των 23ων γενεθλίων του αθλητή.

 Ανδρών–Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή (18 
χρόνων και άνω).

  Βετεράνων Ανδρών-Γυναικών: ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 35ου 
έτους ηλικίας. Για να θεωρηθεί κάποιος βετεράνος πρέπει να μην έχει αγωνιστική 
συμμετοχή τα τελευταία δύο χρόνια.

 Προαγωνιστική Αγοριών – Κοριτσιών: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 8ων 
γενεθλίων έως και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 10ου έτους του αθλητή 
(8-10 χρόνων).

 Ανοικτή Ανδρών–Γυναικών: Άνδρες και Γυναίκες όλων των ηλικιών.
 3.2 Οι ηλικιακές κατηγορίες για τις διεθνείς διοργανώσεις, που διεξάγονται με 

τους Διεθνείς Κανονισμούς της I.S.A. είναι:
  Εφήβων-Νεανίδων: κάτω των 18 ετών.
 Παίδων–Κορασίδων: κάτω των 16 ετών.
 Ανδρών-Γυναικών: άνω των 18 και έως 28 ετών.
 Senior Ανδρών – Γυναικών: μετά το 28ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή 

(28 χρόνων και άνω).
 Master Ανδρών–Γυναικών: μετά το 35ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή (35 

χρόνων και άνω).
 GrandmasterΑνδρών–Γυναικών: μετά το 40ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία 

αυτή (40 χρόνων και άνω).
 Kahuna Ανδρών–Γυναικών: μετά το 45ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή 

(45 χρόνων και άνω).
 "Grand Kahuna" Ανδρών – Γυναικών: μετά το 50ο έτος κατατάσσεται στην 

κατηγορία αυτή (50 χρόνων και άνω).
 Ανοικτή Ανδρών – Γυναικών: Άνδρες και Γυναίκες όλων των ηλικιών.
 Για τις δοκιμασίες επιλογής αθλητών για τις Εθνικές Ομάδες ισχύουν οι διεθνείς 

ηλικιακές κατηγορίες.
 Σε όλα τα παραπάνω άρθρα ως χρόνος συμπλήρωσης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του 

έτους που συμπληρώθηκε το έτος της ηλικίας του αθλητή.

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ)
 Μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, η Ε.Ο.Κ.-Κ. αποφασίζει τις ημερομηνίες των 

Πανελληνίων διοργανώσεων του επομένου έτους που προκηρύσσει και τις 
κοινοποιεί στα Σωματεία-μέλη (Καλεντάρι Πανελληνίων Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ.-Κ.).

 Μέχρι την 15 Δεκεμβρίου όσα από τα Σωματεία-μέλη επιθυμούν να διοργανώσουν 
διασυλλογικούς αγώνες θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε.Ο.Κ.-Κ., 
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γνωστοποιώντας την ημερομηνία τέλεσης και την επωνυμία της διοργάνωσης. 
Μέχρι την 20 Δεκεμβρίου θα κοινοποιηθεί ένα προσωρινό Καλεντάρι 
Διασυλλογικών Διοργανώσεων. Στο διάστημα από 20–30 Δεκεμβρίου τα Σωματεία, 
μπορούν να δηλώσουν τις πιθανές αλλαγές τους. Μετά την 1 Ιανουαρίου το 
Καλεντάρι γίνεται οριστικό, κοινοποιείται και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή του, 
εκτός περιπτώσεων διαφοροποίησης ημερομηνίας αγώνων για λόγους ανωτέρας 
βίας και με την προϋπόθεση ύπαρξης κενής ημερομηνίας για την μεταφορά της 
διοργάνωσης.

5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
 Στους αγώνες τις Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε – Καγιάκ, κάθε αγωνιζόμενος θα 

συγκεντρώνει πόντους για την ομάδα του σύμφωνα με τη τελική κατάταξη που θα 
έχει στον αγώνα. Ο Πίνακας βαθμολόγησης των Ομάδων θα χρησιμοποιηθεί, 
ξεκινώντας με 1000 βαθμούς για κάθε νικητή του αγωνίσματος στη κάθε κατηγορία 
(ανατρέξτε στον Πίνακα Βαθμολόγησης Ομάδων της Ε.Ο.Κ.Κ). Οι συνολικοί βαθμοί θα 
διανεμηθούν μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων. Η νικηφόρα ομάδα θα είναι εκείνη η 
ομάδα με το υψηλότερο άθροισμα των πόντων. Όπου υπάρχει ισοβαθμία, τότε η 
υψηλότερη βαθμολογία θα διατίθεται στο κάθε αθλητή.

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (OFFICIALS)
6.1. Επιτροπή Αγώνων (Competition Committee):
 Οι Αγώνες διευθύνονται από μια Επιτροπή Αγώνων που περιλαμβάνει:

 Διευθυντή Αγώνων (Director Judge)
 Προϊστάμενο Διαιτητών (Head Judge)

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αγώνων είναι:
 Να οργανώσει και να επιβλέψει αγωνιστικά τους αγώνες
 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή κάποιας απρόβλεπτης αιτίας, που απαγορεύει τη 

διεξαγωγή του αγώνα, η μετάθεση (αναβολή) του αγώνα και η απόφαση άλλου 
χρόνου πιθανής διεξαγωγής του.

 Να ακούσει τις όποιες διαμαρτυρίες-ενστάσεις υπάρξουν και να τακτοποιήσει τις 
όποιες διαφορές προκύψουν

 Να αποφασίσει για θέματα που αφορούν ακυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης 
των Κανονισμών κατά την διάρκεια των αγώνων

 Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή κατά την διάρκεια μίας σειράς, να του 
επιτρέψει να αγωνισθεί σε άλλη σειρά

 Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στους Κανονισμούς παρόντες κανονισμούς
 Πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση που αφορά πιθανή παράβαση των 

Κανονισμών, να ακούσει την γνώμη του Διαιτητή που έλεγχε τον αγώνα στον οποίο 
λέγεται ότι έγινε η παράβαση. Η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει την άποψη άλλων 
Διαιτητών που ελέγχουν τον αγώνα, εάν το θεωρεί σημαντικό, για να ξεκαθαρίσει 
την πιθανή παράβαση.

6.2. ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ:
 Διευθυντής Αγώνων (Director Judge)
 Προϊστάμενο Διαιτητών (Head Judge)

ΑΔΑ: 6ΓΚ24653Π4-2ΗΩ



 Μάνατζερ Αγώνων (Competition Manager)
 Ελεγκτές Εξοπλισμού (Board Controllers)
 Διαιτητή/τες ελιγμών κυματολίσθησης (Riding point Judges) 
 Υπεύθυνο συντονισμού και οργάνωσης σκαφών ασφαλείας (Safety Officer)
 Εκφωνητή προγράμματος και διαδικασιών (Announcer)
 Υπεύθυνο τύπου (Media Officer)
 Εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, ένα πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει σε δύο το 

ελάχιστο ή τρεις το μέγιστο από τις παραπάνω θέσεις. 
  Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν πρέπει να εισέρχονται στους χώρους της 

Διαιτησίας, εκτός αν η Επιτροπή Αγώνων τους καλέσει για να διευθετήσει ζητήματα.

6.3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (OFFICIALS)
6.3.1 Τεχνικός Διευθυντής:
 Θα διοριστεί από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Κ.Κ για τη διαμόρφωση της 
παραλίας την παρουσίαση και άλλες λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Ο Τεχνικός 
Διευθυντής αναφέρει στον Διευθυντή Αγώνων της Ε.Ο.Κ.Κ. Ο Τεχνικός Διευθυντής 
συνεργάζεται με τον Διευθυντή  του Αγώνα σε καθημερινή βάση για την ομαλή 
διεξαγωγή του Αγώνα. Ο Διευθυντής του Αγώνα και όλοι οι Διαιτητές και 
εργαζόμενοι, αναφέρουν στον Τεχνικό Διευθυντή. 
6.3.2. O Προϊστάμενος Αγώνων: 
Που είναι και Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων, αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και δεν προβλέπονται στον παρόντα 
Κανονισμό. Ο αγώνας πρέπει να διεξάγεται κάτω από τις οδηγίες του Προϊστάμενου 
Αγώνων ο οποίος έχει οριστεί από την Κ.Ε.Δ., όπως και οι άλλοι διαιτητές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.
6.3.3 O Προϊστάμενος Διαιτητών: 
Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο Αγώνων και τον αντικαθιστά σε περίπτωση 
ανάγκης.
6.3.4 Προϊστάμενος Διαιτητών:  
Σε στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο Αγώνων και τον Μάνατζερ των Αγώνων, 
διαχειρίζεται τα διοικητικά (διαχειριστικά) θέματα των αγώνων. Τα ειδικά 
καθήκοντα του στις διοργανώσεις είναι:
Συγκεντρώνει από του αρχηγούς των αποστολών και πριν από την σύσκεψη των 
αρχηγών των αποστολών (τεχνική σύσκεψη) τις αλλαγές των αθλητών και τις 
ταξινομεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, καταγράφει 
τις αλλαγές που ανακοινώνονται από τον Προϊστάμενο των Αγώνων.
Εάν κριθεί αναγκαίο, θα ελέγξει τα προσωπικά έγγραφα των αγωνιζομένων καθώς 
και την ηλικία τους.
Θα συλλέξει τα απαραίτητα έντυπα και έγγραφα για τη διοίκηση της διοργάνωσης 
και τη γραμματεία.
Σε περίπτωση ύπαρξης μηχανογραφικού συστήματος βρίσκεται σε επαφή με τον 
υπεύθυνο του συστήματος.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων ελέγχει όλα τα αποτελέσματα και προετοιμάζει την 
κατάσταση όσων προκρίνονται στην επόμενη φάση. Θα διαμορφώσει – συντάξει την 
απόφαση της επιτροπής για θέματα ενστάσεων και θα φροντίσει να καταγραφούν. 
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Για να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της 
Γραμματείας.
6.3.5. Ο Μανατζερ Αγώνων: 
Είναι σε στενή επικοινωνία με το διοργανωτή για επίλυση τυχόν προβλημάτων που 
θα προκύψουν. 
Επιβλέπει τους αγώνες, είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει τη συνέχεια της ροής του 
προγράμματος χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
Θα ενημερώσει στην ώρα τους, τους εμπλεκόμενους διαιτητές πριν την έναρξη ενός 
νέου αγωνίσματος.
Θα διασφαλίσει ότι ο εκφωνητής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τους αγώνες όπως η σειρά εκκίνησης, τα ονόματα όσων αγωνιζομένων δεν 
εκκίνησαν καθώς και τα αποτελέσματα.
6.3.6. ΟΙ Ελεγκτές Εξοπλισμού: 
Επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλητή στους αγώνες μόνο όταν ελεγχθεί η 
ταυτοπροσωπία, το σκάφος, ο εξοπλισμός, ο ρουχισμός, ο αριθμός αθλητή και είναι 
νομότυπα με τους Κανονισμούς. 
Επίσης θα ελέγξουν για την ύπαρξη οποιασδήποτε ξένης ουσίας πάνω στο σκάφος 
καθώς και για οποιαδήποτε απαγορευμένη συσκευή.
Ο επικεφαλής των Ελεγκτών πληροφορεί την Επιτροπή για απουσιάζοντα σκάφη. Οι 
ελεγχθέντες αθλητές που εισήλθαν στο στίβο καταγράφονται. Αν κάποια σκάφη δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αποκλείονται από τους αγώνες. Ο διοργανωτής 
θα προμηθεύσει τα  εξαρτήματα μετρήσεων. Εφαρμόζονται σταθερές μέθοδοι 
ελέγχου. Τουλάχιστον τρία σκάφη με τυχαία επιλογή από τους συμμετέχοντες στο 
αγώνισμα ελέγχονται μετά τον τερματισμό.
6.3.8. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας:
Είναι αυτός που παρέχει συμβουλές στην επιτροπή του αγώνα για τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον στίβο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τον 
αριθμό των αθλητών. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για την κίνηση των σωστικών σκαφών, ναυαγοσωστών και 
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις λιμενικές και λοιπές αρχές.
6.3.9. Ο Εκφωνητής:
 Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Αγώνα, ανακοινώνει την έναρξη του κάθε 
αγώνα, τη σειρά εκκίνησης, και την κατάταξη των αθλητών κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Μετά την λήξη του αγώνα ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
6.3.10. Ο Υπεύθυνος Τύπου: 
Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους εκπροσώπους του Τύπου, του 
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, για τον αγώνα και την πρόοδό του. Ο Υπεύθυνος 
Τύπου είναι εξουσιοδοτημένος να αναζητήσει αυτές τις πληροφορίες από τους 
διάφορους διαιτητές, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν, το συντομότερο δυνατόν, 
αντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων.
6.3.11. Γενικά: 

 Όλοι οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να επιτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με 
τους κανονισμούς. 

 Κάθε κριτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την επάρκεια του εξοπλισμού που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση ελλείψεων ή ανεπάρκειας του 
εξοπλισμού θα ενημερώσει τον Προϊστάμενο ή τον Manager των αγώνων. 
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 Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα απαγορεύεται να βρίσκονται στον χώρο των κριτών 
εκτός αν έχουν κληθεί από την Επιτροπή αγώνων για την επίλυση κάποιου 
ζητήματος.

 Για τις Πανελλήνιες Διοργανώσεις είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι 
παραπάνω Διαιτητές στις αντίστοιχες θέσεις. Αυτό ισχύει και για Διεθνείς 
διοργανώσεις που πραγματοποιούνται με την έγκριση της Ε.Ο.Κ-Κ. Για τις επίσημες 
διασυλλογικές διοργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται Διαιτητές σε ορισμένες 
θέσεις και σε μικρότερο αριθμό, καλύπτοντας μια ή περισσότερες θέσεις 
ταυτόχρονα από το ίδιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση του άρθρου 6.2. 

7. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
 Γενικά τα περί 

Διαιτητών καθορίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας.
 Η Ελληνική 

Ομοσπονδία, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Δ., μπορεί να αποφασίζει για τον 
ορισμό υποψηφίων για εξετάσεις Διεθνών Διαιτητών στη Διεθνή Ομοσπονδία. 
Βασικά και απαράβατα κριτήρια για την υποψηφιότητα Διαιτητή ως Διεθνή 
είναι η άριστη γνώση μιας των επισήμων γλωσσών της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
και η τριετή αξιόλογη θητεία του ως Εθνικού Διαιτητή. Τα γενικά για 
υποψηφιότητα Διεθνή, καθορίζονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς.

8. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
8. 1 Οργανωτική Επιτροπή:
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διοικητική διοργάνωση των αγώνων. 
Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.Κ. Αποτελείται 
κυρίως από μέλη του Δ.Σ. και παραδίδει τη διοργάνωση δύο ημέρες πριν την έναρξή 
της.
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία  και την διεξαγωγή 
της διοργάνωσης. Ειδικότερα:

i. Ορίζει την ημερομηνία και το πρόγραμμα της διοργάνωσης
ii. Κυκλοφορεί ωρολόγιο πρόγραμμα της διοργάνωσης και πρόγραμμα αγώνων

iii. Έχει διαθέσιμο τον στίβο και τον εξοπλισμό για την διεξαγωγή των αγώνων.
8.2 Εκτελεστική Επιτροπή:
 Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για διοικητικά θέματα που πιθανόν θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και συνεργάζεται με την Επιτροπή Αγώνων 
για την επίλυση των θεμάτων αυτών. Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις ορίζεται από 
το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.-Κ. και έχει μικρό και ευέλικτο σχήμα.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών και 
προϋποθέσεων διεξαγωγής των αγώνων. Τα έξοδα της επιτροπής για εκτέλεση των 
καθηκόντων όπως αυτά ορίζονται, θα βαρύνουν τον διοργανωτή και αποτελούν 
υποχρέωση που αποδέχεται ρητά με την υποβολή του αιτήματος έγκρισης του 
αγώνα από την Ε.Ο.Κ.-Κ..

8.4. Επιτροπή Αγώνων:
 Η Επιτροπή Αγώνων αποτελεί το ανώτατο όργανο για τη διεξαγωγή μιας 

διοργάνωσης. Ορίζεται από την Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Αγώνων και έχει τις οριζόμενες από τον Κανονισμό αρμοδιότητες.
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8.5 Αγωνόδικος Επιτροπή
 Η Αγωνόδικος Επιτροπή προτείνεται από την Κ.Ε.Δ. και ορίζεται από το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Κ-Κ.. Έχει αρμοδιότητες οριστικής απόφασης σε περιπτώσεις που κατατίθενται 
εφέσεις κατά αποφάσεων της Επιτροπής Αγώνων βάση του Κανονισμού Αγώνων στις 
Πανελλήνιες διοργανώσεις.

9. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
 Σε όλες τις διοργανώσεις, είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού Αγώνων.
 Σε όλες τις διοργανώσεις της ΕΟΚΚ είναι υποχρεωτική η παρουσία και 

ασθενοφόρου οχήματος. 
 Σε όλες τις διοργανώσεις, είναι απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένων διασωστών 

. 

10. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
 Σε όλες τις διοργανώσεις στη θάλασσα είναι απαραίτητη η παρουσία ναυαγοσώστη 

θάλασσας με πτυχίο εν ισχύ.
 Σε όλες τις διοργανώσεις στη θάλασσα είναι απαραίτητη η παρουσία 

ναυαγοσωστικού σκάφους με ανάλογο εξοπλισμό.
 Σε όλες τις διοργανώσεις στη θάλασσα η ΕΟΚΚ ορίζει τις προϋποθέσεις στον αριθμό 

σκαφών διάσωσης και ναυαγοσωστών.

11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 Οι προκηρύξεις των Πανελληνίων διοργανώσεων κοινοποιούνται και αποστέλλονται 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις ημερομηνίες των διοργανώσεων.
 Οι προκηρύξεις των διοργανώσεων Σωματείων-μελών ή άλλων φορέων με την 

έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ. κοινοποιούνται και αποστέλλονται στους προσκαλούμενους, 
στην Ε.Ο.Κ.-Κ. και την Κ.Ε.Δ. (μέσω Ε.Ο.Κ.-Κ.), τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν την 
ημερομηνία της διοργάνωσης. Οι προκηρύξεις των διοργανώσεων των Σωματείων-
Μελών αποστέλλονται προηγουμένως στην Ε.Ο.Κ.-Κ. η οποία εγκρίνει ότι το 
περιεχόμενο πληροί τους Αγωνιστικούς Κανονισμούς τέλεσης των επίσημων 
αγωνισμάτων. 

 Για όλους τους αγώνες χρειάζεται απαραίτητα η έγγραφη έγκριση της Ομοσπονδίας 
οπότε και καταρτίζεται το Καλεντάρι και περιλαμβάνονται σε αυτό σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.  

 Αγώνες που δεν έχουν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ δηλ. δεν γίνεται κατάταξη και δεν 
εξάγονται αποτελέσματα, δεν ανακηρύσσονται νικητές, δεν γίνονται απονομές 
επάθλων, δεν υπάρχει βαθμολογία, δεν υπάρχει χρονομέτρηση μπορούν να 
διεξάγονται από άλλον φορέα χωρίς την έγκριση και τη συμμετοχή στη διοργάνωση 
της Ε.Ο.Κ.-Κ. καθώς και των ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ μελών της.

 Άλλοι φορείς (πχ Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς κλπ) μπορούν να περιλαμβάνονται 
στους διοργανωτές με τη μορφή του Συνδιοργανωτή κατόπιν έγκρισης της Ε.Ο.Κ.-Κ.  
Τέτοιες διοργανώσεις τελούν υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας εφόσον πληρούν 
τόσο τις προϋποθέσεις που θέτει η Ελληνική νομοθεσία για τη διεξαγωγή τους, όσο 
και τις Εγκυκλίους της Ομοσπονδίας για τυχόν περιορισμούς.   Οι διοργανώσεις 
αυτές επιβλέπονται από ειδική Επιτροπή της Ομοσπονδίας η οποία εγκρίνει την ορθή 
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διεξαγωγή και τήρηση των όρων. Τα έξοδα επίβλεψης της Επιτροπής αναλαμβάνει ο 
διοργανωτής. Η αίτηση για την ανάληψη διοργανώσεων που περιλαμβάνουν 
ανάλογα αγωνίσματα γίνονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

 Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται με την ευθύνη ή την έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ. 
δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο αθλητές ή αθλήτριες οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα αθλούμενων μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ. και έχουν δελτίο 
αθλητικής ιδιότητας και υγείας αθλητού ή αθλήτριας του αθλήματος.  Εξαίρεση θα 
γίνεται μόνο σε περιπτώσεις αγώνων μαζικού χαρακτήρα, εφόσον υπάρχει ρητή 
πρόβλεψη στην προκήρυξη των Αγώνων.

 Σε περίπτωση τέλεσης τοπικών διασυλλογικών αγώνων κατά τη διάρκεια των 
οποίων τα σωματεία επιθυμούν να μετέχουν αθλητές, Έλληνες ή αλλοδαποί, που δεν 
τυγχάνουν κάτοχοι δελτίου αθλητού σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλουν απαραίτητα 
να ζητήσουν την έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ..

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ακύρωση της διοργάνωσης ή αλλαγή ημερομηνίας 
πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Ο.Κ.-Κ. και τους προσκαλούμενους, 
τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία.
 Οι προκηρύξεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

i. Ημερομηνία, τόπο και 
ώρα έναρξης

ii. Πρόγραμμα 
αγωνισμάτων και ώρα έναρξης αγωνισμάτων

iii. Κατηγορίες αθλητών, 
τύπο σκαφών, αποστάσεις αγωνισμάτων, ελάχιστο αριθμό συμμετοχής για 
τέλεση αγωνίσματος, καθώς και πιθανούς περιορισμούς συμμετοχής αθλητών

iv. Χρονικό όριο 
υποβολής δηλώσεων, τόπος και χρόνος κληρώσεων σειρών

v. Πληροφορίες στίβου, 
σήμανση, ασφάλεια, άλλες πληροφορίες

vi. Τόπο και χρόνο 
ελέγχου σκαφών και Τεχνικής Σύσκεψης

vii. Πιθανές διευκολύνσεις 
συμμετεχόντων (πχ διαμονής, διατροφής κ.α.)

viii. Το ύψος του 
παράβολου συμμετοχής αν προβλέπεται

ix. Τυχόν κριτήρια 
πρόκρισης (μόνο για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα)

x. Τυχόν χρηματικά 
έπαθλα

 Απαγορεύεται η έκδοση προκήρυξης σε επίσημους αγώνες αγωνισμάτων που δεν 
υπάγονται στις επίσημες κατηγορίες αγωνισμάτων.

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις θα πρέπει να 

αποστέλλονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις προκηρύξεις, με 
όλα τα ζητούμενα στοιχεία και με την υπογραφή του αρμοδίου του Σωματείου και 

ΑΔΑ: 6ΓΚ24653Π4-2ΗΩ



σφραγίδα. Οι δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται μόνο εγγράφως, με φαξ ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το πρωτότυπο του οποίου θα πρέπει να κατατεθεί 
πριν τον αγώνα.

 Οι δηλώσεις συμμετοχής για διοργανώσεις Σωματείων ή φορέων πρέπει να 
αποστέλλονται με τα ζητούμενα στοιχεία στον διοργανωτή εντός των οριζόμενων 
προθεσμιών. Οι ονομαστικές δηλώσεις πρέπει να αποστέλλονται και στην Ε.Ο.Κ.-Κ 
για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος δικαιώματος συμμετοχής των αθλητών κατά 
κατηγορία και ηλικία. Προφορικές και τηλεφωνικές δηλώσεις απαγορεύονται.

 Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στα ειδικά έντυπα της Ε.Ο.Κ.-Κ. 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις ζητούμενες από το 

έντυπο δήλωσης και την προκήρυξη πληροφορίες αναφορικά με τους αθλητές και τα 
αγωνίσματα.

 Ο διοργανωτής μπορεί να καθορίσει παράβολο συμμετοχής σε αγώνα. Το 
παράβολο, όταν υπάρχει, θα πρέπει σαφώς να αναφέρεται στην προκήρυξη και θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις παροχές και απαιτήσεις του αγώνα.  Η Ομοσπονδία 
έχει αρμοδιότητα να ζητήσει αιτιολόγηση του ύψους του παραβόλου κατά την 
έγκριση της προκήρυξης 

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 Δυνατότητα συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.Ο.Κ.-Κ., σε επίσημες διοργανώσεις 

των Σωματείων-μελών και φορέων με την έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ., έχουν όλα τα 
Σωματεία-Mέλη με απεριόριστο αριθμό αθλητών, εκτός αν υπάρχουν περιοριστικές 
διατάξεις για τον αριθμό συμμετοχής στις προκηρύξεις των αγώνων, για όλες τις 
κατηγορίες αθλητών.

  Δυνατότητα συμμετοχής σε μη επίσημες  διοργανώσεις, των Σωματείων-Mελών και 
των αθλητών τους, υπάρχει όταν μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου Σωματείου-
Mέλους δοθεί άδεια από την Ε.Ο.Κ.-Κ.

 Δυνατότητα συμμετοχής στις διοργανώσεις έχουν όλοι οι αθλητές των Σωματείων-
Mελών που έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Ε.Ο.Κ.-Κ. ανανεωμένο για το έτος 
των αγώνων καθώς και ιατρικό δελτίο εν ισχύ για το διάστημα που 
πραγματοποιούνται οι διοργανώσεις. Τα Σωματεία που συμμετέχουν είναι 
υποχρεωμένα να προσκομίζουν το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και το δελτίο υγείας 
των αθλητών πριν από την έναρξη του προγράμματος.

 Ξένοι υπήκοοι ή ομογενείς αθλητές Σωματείων-Mελών μπορούν να συμμετάσχουν 
στις διοργανώσεις με τις προϋποθέσεις που θέτει η αθλητική νομοθεσία και οι 
εκάστοτε διατάξεις της Γ.Γ.Α. και ο Κανονισμός Εγγραφών –Μετεγγραφών της Ε.Ο.Κ.-
Κ.

 Σε διεθνείς διοργανώσεις που προκηρύσσονται από την Ε.Ο.Κ.-Κ. ή Σωματεία-
μέλη της, επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείων και αθλητών τους, που είναι μέλη 
της Ευρωπαϊκής ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
από την προκήρυξη.
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14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές χωρίς περιορισμό εκτός και αν η προκήρυξη 
προβλέπει διαφορετικά

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
 Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε διοργανώσεις με διαφορετικά Σωματεία το 

ίδιο ημερολογιακό έτος. 
 Δεν υπάρχει περιορισμός για την συμμετοχή αθλητών μικρότερης ηλικιακής 

κατηγορίας σε μεγαλύτερη.

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ (TANDEM)
 Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα
 Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ισχύουν οι τυχόν περιορισμοί της Προκήρυξης.

17. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΣΚΕΨΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν το πρώτο 

αγώνισμα της διοργάνωσης, το πρόγραμμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο χώρο των 
αγώνων, δίνοντας τα συμμετέχοντα Σωματεία και τα ονόματα των αθλητών και το 
αποτέλεσμα των κληρώσεων των σειρών.

 Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις, το πρόγραμμα πρέπει να γνωστοποιείται στους 
συμμετέχοντες τουλάχιστον ως προς τις συμμετοχές και το πρόγραμμα των 
αγωνισμάτων.

17.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ (Σύσκεψη Αρχηγών Αποστολών): 
 Την προηγούμενη μέρα των αγώνων, διεξάγεται η Τεχνική Σύσκεψη. Σε έκτακτες 

περιπτώσεις η Τεχνική Σύσκεψη μπορεί να διεξαχθεί και την ημέρα του αγώνα αρκεί 
να προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στην συνάντηση αυτή, ανακοινώνονται τα ονόματα 
των αρχηγών Αποστολής. Ο διοργανωτής περιγράφει τον στίβο και όλες τις 
λεπτομέρειες που θα ισχύσουν για όλη την διοργάνωση. Ο Προϊστάμενος Αγώνων 
εκφωνεί το πρόγραμμα και επιβεβαιώνει τις συμμετοχές και τις τυχόν αλλαγές, στις 
συμμετοχές και τις αποσύρσεις. Σε περίπτωση που ένα σωματείο αδυνατεί να 
παραβρεθεί στην Τεχνική Σύσκεψη για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να εξουσιοδοτήσει 
εγγράφως τον αναπληρωτή του που μπορεί να είναι εκπρόσωπος άλλου σωματείου.  
Η μη συμμετοχή στην Τεχνική Σύσκεψη ή σε άλλες έκτακτες συσκέψεις που μπορεί 
να προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για την επίλυση προβλημάτων 
σημαίνει αυτομάτως και αποδοχή των αποφάσεων αυτής.  

  Στις διασυλλογικές διοργανώσεις, η Τεχνική Σύσκεψη πραγματοποιείται 
τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη του προγράμματος των αγώνων.

17.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: 
 Κατά την ενημέρωση των αθλητών γίνεται ανάλυση της εκκίνησης του ίχνους του 

αγώνα και του τερματισμού. Γίνεται ενημέρωση για τον καιρό της διαδρομής 
(άνεμος, κατάσταση θάλασσας, κυματισμός, ρεύματα), καθώς ενημέρωση για 
θέματα ασφαλείας, που αφορούν σήματα κινδύνου σε περίπτωση καταστάσεων 
ανάγκης, προσέγγιση συνοδών σκαφών, περισυλλογή – βοήθεια αθλητών κλπ.
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 Η γενική ενημέρωση αθλητών λαμβάνει χώρα το λιγότερο 30 λεπτά και όχι 
περισσότερο από 1 ώρα πριν την ορισθείσα ώρα εκκίνησης του αγώνα. 

 Η ενημέρωση των αθλητών γίνεται από τον Προϊστάμενο των Αγώνων που είναι και 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων.

18. ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
 Κάθε αθλητής που αναφέρεται στη δήλωση του Σωματείου, μπορεί να 

αντικαταστήσει οποιονδήποτε άλλον σε κάθε αγώνισμα (εκτός των περιορισμών του 
άρθρου 15).

 Οι γνωστοποιήσεις των αλλαγών αθλητών δίνονται γραπτώς στην Γραμματεία των 
αγώνων, τουλάχιστον μια ώρα πριν από το πρώτο αγώνισμα του προγράμματος της 
ημέρας. Οι αθλητές που θα χρησιμοποιηθούν στις αλλαγές, πρέπει να είναι 
δηλωμένοι στην ονομαστική κατάσταση των αθλητών του Σωματείου.

 Η απόσυρση αθλητή θεωρείται οριστική. Δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του 
αθλητή αυτού σε άλλο αγώνισμα.

 Σε διασυλλογικές διοργανώσεις, αποσύρσεις και αλλαγές γίνονται μια ώρα πριν την 
έναρξη του προγράμματος για όλα τα αγωνίσματα. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν 
δηλωθεί οι αλλαγές και οι ομάδες σκυταλοδρομίας παρουσιάζονται με διαφορετική 
σύνθεση από τη δηλωμένη, τότε ο Αφέτης έχει δικαίωμα αποβολής όλης της ομάδας 
του αθλητή από το πρόγραμμα των αγώνων.

19. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
 Η σειρά των αγωνισμάτων που αναφέρεται στην προκήρυξη και τα διαλείμματα 

μεταξύ των αγωνισμάτων όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα των αγώνων, είναι 
δεσμευτικά για τους διοργανωτές.

 Αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν, εκτός αν μετά από σύσκεψη, οι Αρχηγοί 
Αποστολής δώσουν τη συγκατάθεση τους.

20. ΣΤΙΒΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
20.1 Συνθήκες- Αγώνα 
Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα τον στίβο του αγώνα και είναι αυτές που ορίζουν 
τον τρόπο διεξαγωγής αυτού με τις ανάλογες αποφάσεις που θα ορίσει ο διοργανωτής και 
η Επιτροπή Αγώνα. 

21. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
21.1. Αρχηγός Αποστολής: 
 Ο Αρχηγός Αποστολής εκπροσωπεί την ομάδα και ορίζεται εγγράφως από το 

σωματείο σε ειδικό έντυπο της δήλωσης συμμετοχής.
 Ο Αρχηγός Αποστολής δεν μπορεί να έχει αθλητική ιδιότητα. Βρίσκεται σε επαφή με 

τον Προϊστάμενο Αγώνων από την αρχή μέχρι το τέλος των αγώνων, χωρίς να τους 
εμποδίζει. Καταθέτει πιθανές αλλαγές αθλητών, αποσύρσεις αθλητών ή ομάδων και 
ενστάσεις και παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα της διοργάνωσης (κληρώσεις, σειρές, 
αποτελέσματα, αποφάσεις, πληροφορίες).

  Κάθε Αρχηγός Αποστολής, θα λαμβάνει γραπτές ή έντυπες οδηγίες τουλάχιστον 
πέντε ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων, που θα περιέχουν τις παρακάτω 
πληροφορίες:
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i. Λεπτομερείς 
πληροφορίες του στίβου και των σημάνσεων του

ii. Ώρα έναρξης – 
εκκίνησης

iii. Αριθμούς αθλητών
iv. Τύπο και τόπο ελέγχου 

σκαφών
v. Έντυπο ενστάσεων

vi. Χρόνο και τόπο τελετής απονομών

22. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
 Όλα τα έγγραφα που αφορούν στη διεξαγωγή των αγώνων εκδίδονται από την 

Ε.Ο.Κ.-Κ. και οι διοργανωτές και συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν.
 Για όλες τις Πανελλήνιες διοργανώσεις, λειτουργεί μηχανογραφημένο σύστημα 

διεξαγωγής αγωνιστικών διοργανώσεων, με τα αντίστοιχα προγράμματα κληρώσεων, 
γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης αποτελεσμάτων.

 Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ισχύουν τα παρακάτω:
i. Μετά τη συγκέντρωση 

των δηλώσεων συμμετοχής, συντάσσεται κατάσταση αριθμητικών δηλώσεων 
ανά αγώνισμα και κατηγορία.

ii. Ακολουθεί διαδικασία 
κληρώσεων των σειρών και των ομάδων. Τα έγγραφα των κληρώσεων 
υπογράφονται από τους παριστάμενους εκπροσώπους και τους ορισμένους για 
τον αγώνα Διαιτητές.

iii. Μετά την κλήρωση, 
συντάσσονται φύλλα αγώνα στα έντυπα της Ε.Ο.Κ.-Κ. και παραδίδονται στην 
Επιτροπή Αγώνων ή τον Προϊστάμενο σε τουλάχιστον τρία αντίτυπα και 
κοινοποιούνται στα συμμετέχοντα Σωματεία. Τα φύλλα αγώνων, κοινοποιούνται 
τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος των αγώνων.

iv. Με το τέλος της 
διοργάνωσης, τα φύλλα των αγώνων υπογράφονται από την Επιτροπή Αγώνων 
και τον αρμόδιο του διοργανωτή και αποτελούν έγγραφα των επισήμων 
αποτελεσμάτων των αγώνων. 

v. Ο διοργανωτής, έχει 
υποχρέωση να αποστείλει τα επίσημα αποτελέσματα στην Ε.Ο.Κ.-Κ. εντός επτά 
ημερών. Αντίγραφο κρατά η Επιτροπή και αντίγραφο παραμένει στο αρχείο του 
διοργανωτή. Ο διοργανωτής υποχρεούται να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα 
συνολικά στους συμμετέχοντες.

 Για διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις, τα έντυπα των αγώνων μπορεί να 
διαφοροποιούνται προς τη μορφή, πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τα βασικά 
στοιχεία.

 Στα φύλλα αγώνων των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει οπωσδήποτε να 
αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των αθλητών.
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 Στις δηλώσεις συμμετοχής των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει να 
αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των αθλητών για να γίνεται εύκολα ο έλεγχος 
συμμετοχής ανά κατηγορία.

23. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
 Κάθε αθλητής που προσπαθεί να κερδίσει ένα αγώνα με ανέντιμα μέσα, ή 

παραβιάζει τους Κανονισμούς Αγώνων, ή παραβλέπει τον έντιμο χαρακτήρα των 
Κανονισμών Αγώνων θα ακυρωθεί για  την διάρκεια του αντίστοιχου αγωνίσματος.

 Εάν αθλητής τερματίσει αγώνισμα με σκάφος το οποίο βρεθεί μετά από έλεγχο να 
μην ανταποκρίνεται στις επίσημες κατηγορίες και προδιαγραφές σκαφών, θα 
ακυρωθεί από το συγκεκριμένο αγώνισμα.

 Απαγορεύεται η λήψη εξωτερικής βοήθειας κατά τη διάρκεια του αγώνα από 
αθλητή.

 Όλες οι ακυρώσεις από την Επιτροπή Αγώνων πρέπει να επιβεβαιωθούν εγγράφως 
άμεσα και με αιτιολόγηση. Ο Αρχηγός Αποστολής θα επιβεβαιώσει την παραλαβή 
αντιγράφου, με την ακριβή ώρα, η οποία είναι και ο χρόνος για την κατάθεση 
Ένστασης. Η αδυναμία παράδοσης αντίγραφου ακύρωσης δεν ακυρώνει την 
απόφαση ακύρωσης της Επιτροπής Αγώνων.

 Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να τιμωρήσει κάθε αθλητή ή παράγοντα, του οποίου η 
συμπεριφορά είναι αντίθετη με την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Μετά από 
επαναλαμβανόμενη δράση του αθλητή ή παράγοντα, μπορεί να τον αποβάλει από 
τους αγώνες.

24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  Ένσταση κατά του δικαιώματος συμμετοχής αθλητή σε αγώνισμα ή τη διοργάνωση, 

πρέπει να παραδοθεί σε μέλος της Επιτροπής, όχι αργότερα από μια ώρα πριν το 
πρώτο αγώνισμα της διοργάνωσης. Μια ένσταση που θα γίνει αργότερα από 30 
ημέρες από την ημερομηνία των αγώνων υπό αμφισβήτηση, επιτρέπεται μόνο εάν οι 
υπεύθυνοι του Σωματείου που καταθέτει την ένσταση, μπορούν να αποδείξουν ότι 
τα γεγονότα της ένστασης περιήλθαν στη γνώση τους αργότερα από μια ώρα από το 
πρώτο αγώνισμα της διοργάνωσης.

 Μια καθυστερημένη ένσταση θα κατατεθεί στην Ε.Ο.Κ-Κ συνοδευόμενη από το 
παράβολο που καθορίζεται από το διοργανωτή.

 Μια ένσταση κατά τη διάρκεια των αγώνων απευθύνεται στην Επιτροπή Αγώνων 
όχι αργότερα από 20 λεπτά μετά την πληροφόρηση-γνώση από τον Αρχηγό 
Αποστολής της απόφασης κατά του αθλητή/πληρώματος του και την υπογραφή της 
παραλαβής της απόφασης.

 Η ένσταση θα γίνει γραπτώς και κατατίθεται με παράβολο που καθορίζεται από τον 
διοργανωτή. Το παράβολο θα επιστραφεί εάν γίνει δεκτή η ένσταση.

 Όταν γίνεται αναφορά ή ένσταση κατά αθλητή ή ομάδας, ο Αρχηγός Αποστολής του 
αθλητή ή της ομάδας θα είναι παρών όταν διαβάζεται η αναφορά ή η ένσταση.

 Στις διασυλλογικές διοργανώσεις, γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά δικαιώματος 
συμμετοχής. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις παράβασης Κανονισμών Αγώνων, με 
βασική αιτιολογία την ανυπαρξία στίβων αγώνων κατά κύριο λόγο και απουσία 
ισότιμων αγωνιστικών συνθηκών.
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25. ΕΦΕΣΕΙΣ
 Οι αγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα εφέσεως κατά της απόφασης της Επιτροπής 

Αγώνων για την ένσταση τους, στην Αγωνόδικο Επιτροπή σε διάστημα 20 λεπτών από 
την παραλαβή της απόφασης για την ένσταση τους. Η έφεση κατατίθεται γραπτώς με 
αντίστοιχο παράβολο που καθορίζεται από τον διοργανωτή. Το παράβολο 
επιστρέφεται εάν γίνει αποδεκτή η έφεση. Οι αποφάσεις της Αγωνοδίκου Επιτροπής 
είναι τελεσίδικες.

26. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 26.1 Πανελλήνιοι Αγώνες Ανδρών - Γυναικών
Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 Ανοικτή κατηγορία Ανδρών 4 αθλητές
 Ανοικτή κατηγορία Γυναικών 2 αθλήτριές

  Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
 Οι αγώνες Κυματολίσθησης με σανίδα (Surfing) θα γίνονται σύμφωνα με τους 

παρόντες Κανονισμούς.
 Οι προδιαγραφές σχεδίασης των σανίδων (Surfboard) είναι απεριόριστες.

26.2. Πανελλήνιοι Αγώνες Εφήβων - Νεανίδων
 Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 κατηγορία Εφήβων κάτω των 18 ετών 4 αθλητές
 κατηγορία Εφήβων κάτω των 16 ετών 4 αθλητές
 κατηγορία Νεανίδων κάτω των 18 ετών 2 αθλήτριές
 κατηγορία Νεανίδων κάτω των 16 ετών 2 αθλήτριές

 Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
 Οι αγώνες Κυματολίσθησης με σανίδα (Surfing) θα γίνονται σύμφωνα με τους 

παρόντες Κανονισμούς.
 Οι προδιαγραφές σχεδίασης των σανίδων (Surfboard) είναι απεριόριστες.

26.3 Πανελλήνιοι Αγώνες Βετεράνων
 Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 Master’s Κατηγορία 2 αθλητές
 Grandmaster’s Κατηγορία 2 αθλητές
 Kahuna’s Κατηγορία 2 αθλητές
 Grand Kahuna’s Κατηγορία 1 αθλητής
 Masters Γυναικών 1 αθλήτρια

Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
 Οι αγώνες Κυματολίσθησης με σανίδα (Surfing) θα γίνονται σύμφωνα με τους 

παρόντες Κανονισμούς.
 Οι προδιαγραφές σχεδίασης των σανίδων (Surfboard) είναι απεριόριστες.

26.4 Πανελλήνιοι Αγώνες Longboard
Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 Ανοικτή κατηγορία Ανδρών 4 αθλητές
 Ανοικτή κατηγορία Γυναικών 2 αθλήτριές

 Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
 Οι αγώνες Κυματολίσθησης με σανίδα (Surfing) θα γίνονται σύμφωνα με τους 

παρόντες Κανονισμούς.
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 Οι προδιαγραφές σχεδίασης των σανίδων (Surfboard) είναι απεριόριστες.
 Οι προδιαγραφές σχεδίασης των Surfboard είναι απεριόριστες
  Οι προδιαγραφές κατασκευής των LONGBOARD είναι: ελάχιστο μήκος 9 πόδια 

μετρημένο κατά μήκος του καταστρώματος (από πλώρη-πρύμνη) ελάχιστο πλάτος 
στο σύνολο 47 ιντσών που αποτελείται από Πλάτος 12 ιντσών από την πρύμνη και το 
πλάτος 12 ίντσες από τη πλώρη

26.6 Πανελλήνιοι Αγώνες Bodyboard
Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 Ανοικτή κατηγορία Ανδρών 3 αθλητές
 Ανοικτή κατηγορία Γυναικών 1 αθλήτρια
 κατηγορία Εφήβων κάτω των 18 ετών 1 αθλητής
 κατηγορία Νεανίδων κάτω των 18 ετών 1 αθλήτρια
 Ανοικτή κατηγορία “Drop Knee” 1 αθλητής

 Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
 Καθορίζονται από το επίσημο εγχειρίδιο του Αγώνα
 Εναλλακτικά οι Εκπρόσωποι των σωματείων στην διακριτική ευχέρεια του 

προϊστάμενου του Αγώνα

26.7 Πανελλήνιοι Αγώνες Ακροβατικής Κυματολίσθησης με σανίδα
         (Tandem  Surfing)
Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 Καθορίζονται από το επίσημο εγχειρίδιο του Αγώνα

Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
 Καθορίζονται από το επίσημο εγχειρίδιο του Αγώνα

26.8 Πανελλήνιοι Αγώνες Kneeboard
Αριθμός αθλητών ανά ομάδα 
 Ατομικές Δηλώσεις

Ειδικοί Κανονισμοί και προϋποθέσεις
    Καθορίζονται από το επίσημο εγχειρίδιο του Αγώνα

27.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
27.1 Προδιαγραφές εξοπλισμού
 Προδιαγραφές Surfboard: απεριόριστες
 Προδιαγραφές LONGBOARD: ελάχιστο μήκος 9 πόδια μετρημένο κατά μήκος 

του καταστρώματος (από πλώρη-πρύμνη) ελάχιστο πλάτος στο σύνολο 47 
ιντσών που αποτελείται από Πλάτος 12 ιντσών από την πρύμνη και το πλάτος 
12 ίντσες από τη πλώρη

 Προδιαγραφές SUP Surfing: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Δεν 
επιτρέπεται να υπάρχει κατασκευή που διατηρεί την επαφή των πελμάτων με 
το σκάφος. [SUP και Paddleboard Racing Rules παρακάτω]

 Αγώνες SUP: μήκος 12’6 ή 14’ μέγιστο πλάτος [όπως ορίζει ο διευθυντής 
αγώνων].

 SUP Paddleboard: μήκος 12’ μέγιστο
 Προδιαγραφές Kneeboard: Απροσδιόριστο, αλλά πρέπει ο αναβάτης να είναι 

στα γόνατα 
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 Προδιαγραφές  Bodyboard: Οι σανίδες πρέπει να είναι ελαστικές και πρέπει να 
έχουν ένα κομμάτι μαλακού υλικού, δεν πρέπει να ξεπερνά σε μήκος τα 5 
πόδια και η χρήση πτερυγίου είναι προαιρετική

27.2 Μέθοδος μέτρησης μήκους σε ευθεία γραμμή:
 2 μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
  Σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια τοποθετούνται δύο μπλοκ σε απόσταση 

ακριβώς 9’’, 12’5’’, & 14’0’’. Το σκάφος τοποθετείται με το κατάστρωμα προς τα κάτω 
και δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος ανάμεσα στα δύο μπλοκ ή να εφαρμόζει 
ακριβώς σε επαφή με τα δύο μπλοκ.

 Στις διοργανώσεις της Ε.Ο.Κ.Κ, αυτή η μέθοδος μέτρησης θα  χρησιμοποιείται. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν εκ των προτέρων τον εξοπλισμό τους με αυτή 
τη μέθοδο. Οποιαδήποτε προσθήκη στον αρχικό εξοπλισμό που πληροί τις 
προδιαγραφές πρέπει να ακολουθεί πλήρως το συνεχές του σκάφους και το ίδιο το 
σκάφος πρέπει να είναι συμβατό με τις προδιαγραφές της κατηγορίας του 
(longboard, paddleboard, SUP). 

27.3 Χρονομέτρηση & μέτρηση κυμάτων
 Συνιστώμενοι χρόνοι κάθε σειράς και μετρήσεις κύματος: Οι σειρές 

και οι τελικοί θα είναι οι  2 καλύτερες προσπάθειες από τις 10 ή έως και 15 
προσπάθειες που μπορεί να ορίσει ο διευθυντής των αγώνων. Η κάθε σειρά θα 
πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 20 λεπτά και η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι 
έως 30 λεπτά και θα ορίζονται από τον Διευθυντή Αγώνων μετά από 
διαβούλευση με τον Προϊστάμενο της διαιτησίας.

 Μπορεί να αλλάξει η διάρκεια των σειρών σε περιπτώσεις όπου 
μπορεί να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθεί ένας αγώνας. Ο 
Τεχνικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Αγώνων της διοργάνωσης και ο 
Προϊστάμενος της διαιτησίας θα το αποφασίσουν.

 Ο Διευθυντής Αγώνων θα συμβουλευτεί τον Προϊστάμενο της 
διαιτησίας για μια σύσταση σχετικά με τους χρόνους των σειρών και μετρήσεις 
κύματος. Κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πρέπει να γνωστοποιείται 
στους Εκπρόσωπους των Ομάδων πριν οι αθλητές μπουν στο νερό.

 Ο επίσημος χρόνος όλων των σειρών  θα ανακοινώνεται από τον 
εκφωνητή, ή απουσία αυτού, από τον επικεφαλής διαιτητή.

 Μια  οπτική και μία ηχητική προειδοποίηση 5 λεπτών θα δοθεί 
όταν 5 λεπτά παραμείνουν στην κάθε Σειρά.

 Για την εκκίνηση και το τερματισμό της Σειράς πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κόρνες ή όπλο. Μια κόρνα/πυροβολισμός για να ξεκινήσει 
και δύο κόρνες/πυροβολισμοί για να τελειώσει. Ο Προϊστάμενος διαιτητής θα 
υποδείξει πότε θα αρχίσει η σειρά.

 Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο σύστημα δίσκων με 
πλάτος τουλάχιστον 1 μέτρου. Πράσινο για να ξεκινήσει και κίτρινο για τα 
τελευταία 5 λεπτά.

 Ο Εκφωνητής πρέπει να δώσει μια αντίστροφη μέτρηση πέντε 
δευτερολέπτων στην αρχή και στο τέλος κάθε σειράς, και όταν φτάσει στο 
μηδέν η σειρά πρέπει να αρχίσει ή να τερματιστεί αμέσως.

 Η πρώτη από τις δύο κόρνες πρέπει να ακουστούν αμέσως όταν ο 
Εκφωνητής φτάσει στο μηδέν. Το επίσημο τέλος της σειράς είναι όταν η κόρνα 

ΑΔΑ: 6ΓΚ24653Π4-2ΗΩ



ακουστεί για πρώτη φορά στον Προϊστάμενο Διαιτητή, ο οποίος θα δείξει 
στους Κριτές να σταματήσουν να βαθμολογούν για τη σειρά. Η κόρνα 
υπερισχύει του δίσκου. 

 Ο έγχρωμος δίσκος πρέπει να είναι στην ουδέτερη θέση χωρίς χρώμα 
που θα δείχνει πότε ο Εκφωνητής θα φτάνει στο μηδέν στην αντίστροφη 
μέτρηση. Ο δίσκος πρέπει να παραμείνει στην ουδέτερη θέση μεταξύ των 
σειρών.

 Σε περίπτωση που δεν ακουστεί η κόρνα ο έγχρωμος δίσκος θα ορίσει  
τη διάρκεια της σειράς

 Κατά τη διάρκεια και στο τέλος οποιασδήποτε σειράς, ο αθλητής πρέπει 
να έχει πιάσει το κύμα, να  κάνει μια κίνηση να σταθεί και τα χέρια του να 
έχουν αφήσει τη σανίδα για να βαθμολογηθεί το κύμα.

 Εάν ο Διευθυντής Αγώνων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ελάχιστη 
χρονική καθυστέρηση μεταξύ των σειρών (10 δευτερολέπτων) πρέπει να 
παρέχει μια περιοχή ευθυγράμμισης στο νερό έξω από τη γραμμή Εκκίνησης 
(lineup).

 Σε περίπτωση εκκίνησης από το νερό, ο μέγιστος χρόνος μεταξύ σειρών 
είναι 5 λεπτά, εκτός εάν προκύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις.

 Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν παρατάσεις χρόνου 
μόλις εισέλθει μια σειρά στο νερό. Αν διακοπεί η σειρά για οποιονδήποτε λόγο, 
θα σταματήσει ο Προϊστάμενος κριτής και θα επαναληφθεί η σειρά από τη 
στιγμή που σταμάτησε.

 Η μόνη εξαίρεση θα είναι εάν ο Προϊστάμενο διαιτητής, σε συνεννόηση 
με τους άλλους διαιτητές, θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της σειράς πρέπει να 
επαναληφθεί επειδή κανένας αθλητής δεν είχε σαφές προβάδισμα στον  χρόνο 
που έγινε η ακύρωση ή αν άλλες συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση 
ισοτιμίας για όλους

 Επίσης, εάν έχει περάσει η μισή διάρκεια μιας σειράς και κανείς δεν έχει 
πιάσει ένα κύμα τότε η σειρά μπορεί να ακυρωθεί και να επαναληφθεί. Ο 
Επικεφαλής Διαιτητής πρέπει να αποφασίσει επί του θέματος εκείνη τη στιγμή

 Αν ο εκφωνητής  πει στους αθλητές μιας σειράς το λάθος χρόνο της 
σειράς, τότε πρέπει να γίνουν τα εξής:

 Εάν ο πραγματικός χρόνος της σειράς είναι μικρότερος από τον χρόνο 
της επανεκκίνησης σε μεταγενέστερο χρόνο τότε όλοι οι αθλητές θα 
ξεκινήσουν από τη γραμμή

 Εάν ο πραγματικός χρόνος της σειράς είναι μεγαλύτερος από ό, τι 
ανακοίνωσε ο εκφωνητής, η σειρά θα περάσει στο τέλος του πραγματικού 
χρόνου που ορίστηκε από την διαιτησία

 Είναι ευθύνη του αθλητή να παρακολουθεί τον αριθμό των κυμάτων που 
έχει πιάσει. Μια ανακοίνωση θα γίνει για να ενημερώσει έναν αγωνιζόμενο 
που έχει πιάσει τον μέγιστο αριθμό κυμάτων. Οι αθλητές πρέπει να 
παρακολουθούν τον αριθμό των κυμάτων τους. Οι ενστάσεις  ΔΕΝ θα γίνουν 
αποδεκτές. Εάν υπερβεί το μέγιστο Αριθμό κυμάτων, εντός του χρονικού ορίου, 
η διαιτησία θα τιμωρεί τον αθλητή για κάθε επιπλέον κύμα. Επιπλέον, ο 
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αθλητής που παραμένει στο νερό μετά την τελευταία του προσπάθειά θα 
τιμωρείται με πρόστιμο ή παρέμβαση εάν:
i. Εκτελεί ένα επιπλέον κύμα που το στερεί σαφώς από έναν άλλο αθλητή.

ii. Παρεμβάλλεται σε οποιονδήποτε άλλο αθλητή κωπηλατώντας ή 
παίρνοντας θέση, ή  παρεμποδίζοντας και ως αποτέλεσμα στερεί τη 
δυνατότητα βαθμολόγησης άλλου αθλητή.

iii. Η ποινή αυτή μπορεί να είναι πρόστιμο ή αποκλεισμός (ή και τα δύο) για 
ανάρμοστη συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση, οι πόντοι των ομάδων 
των αθλητών θα είναι μηδέν.

27.4 Όροι Αγώνα
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 18 ίντσες (0,5m) ύψους κύματος πριν να γίνει 
δεκτή η προσπάθεια. Μπορεί να γίνει ειδική επιπλέον προσπάθεια κατά την 
τελευταία ημέρα ενός αγώνα, εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Αυτό θα 
καθοριστεί από τον Διευθυντή Αγώνων και τον Προϊστάμενος Διαιτητή .
 27.5 Έναρξη Σειρών 
 Όλες οι Σειρές ξεκινούν είτε από μια περιοχή ταξινόμησης στη γραμμή, είτε 

από την παραλία, κάτω από τις οδηγίες του Διευθυντή του Αγώνα. Η περιοχή 
Αναχώρησης στη γραμμή Εκκίνησης πρέπει να είναι ξεχωριστεί από την 
περιοχή Εκκίνησης και ο Διευθυντής του Αγώνα πρέπει να έχει οριοθετήσει την 
περιοχή Εκκίνησης μέσω μιας σημαδούρας ή άλλης κατάλληλης μέθοδού.

 Όπου χρησιμοποιούνται οι εκκινήσεις από το νερό, οι αθλητές θα πρέπει να 
απομακρύνονται μέσα σε ένα χρονικό όριο που ορίζει ο Διευθυντής του Αγώνα 
σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Διαιτητή και να κατευθύνονται στην 
περιοχή ταξινόμησης, όσο η Σειρά είναι σε εξελίξει. Οι αθλητές μπορούν να  
κωπηλατήσουν προς τη γραμμή εκκίνησης μόνο όταν έχει τελειώσει η 
προηγούμενη Σειρά . Οποιοσδήποτε αθλητής εισέρχεται στη περιοχή εκκίνησης  
ενώ είναι σε εξελίξει η προηγούμενη Σειρά μπορεί να τιμωρηθεί. Σε ακραίες 
συνθήκες ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να επιτρέψει επιπλέον χρόνο 
αναμονής. Αν οι αθλητές μπουν στο νερό και κωπηλατήσουν προς τα έξω πριν 
το χρόνο που έχει οριστεί ο αθλητής θα υπόκειται σε πρόστιμο. Σε αντίθεση αν 
ο αθλητής φτάσει τη γραμμή εκκίνησης πριν από τους υπολοίπους αθλητές και 
θεωρηθεί ότι έχει πλεονέκτημα, αυτός ο αθλητής δε μπορεί να πιάσει πρώτος 
κύμα στη σειρά που αγωνίζεται. Αν ο αθλητής κωπηλατήσει πριν τη 
καθορισμένη ώρα και πιάσει το πρώτο κύμα της σειράς τότε θα βαθμολογηθεί 
με μηδέν

 27.6 Μη Διαπιστευμένοι Αθλητές στον Αγωνιστικό Χώρο
  Κατά τη διάρκεια του αγώνα όποιος αθλητής βρίσκεται στον αγωνιστικό 

χώρο ενώ δε θα έπρεπε μπορεί να τιμωρηθεί. Γι’αυτό το λόγο πριν την έναρξη 
του αγώνα πρέπει να αδειάζει ο αγωνιστικός χώρος

 Αν ο αθλητής στη σειρά πιάσει ένα κύμα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, οι 
κριτές μπορούν να το βαθμολογήσουν. Αν οι κριτές δεν βαθμολογήσουν το 
κύμα ή βαθμολογήσουν μόνο ένα μέρος από αυτό, ο αθλητής δεν έχει το 
δικαίωμα να κάνει ένσταση.

 Όποιος αθλητής πιάσει κύμα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σειράς ή 
στο νεκρό χρόνο μεταξύ των σειρών δε θα βαθμολογείται. Κανένας δε θα 
τιμωρείται στη διάρκεια αυτή
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 Όποιος αθλητής δεν αποχωρεί μετά τη προσπάθεια του και παραμένει στον 
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της επόμενης σειράς μπορεί να τιμωρηθεί ή 
και να αποκλειστεί

27.7  Buffer Zone[s] -
 Είναι ο χώρος που δεν αγωνίζονται οι αθλητές και διαχωρίζει δύο Σειρές. Οι 

αποφάσεις των Κριτών για τα κύματα γύρω και μέσα στη ζώνη αυτή είναι 
τελεσίδικα και δεν μπορούν να γίνουν ενστάσεις

 Προτείνεται ένας χώρος με ελάχιστο 100 μέτρα πλάτος και να είναι  
περιορισμένος από σχοινιά και σημαία θαλάσσης και μία σημαδούρα μέσα στο 
νερό

27.7.1 Κανονισμοί του Buffer Zone:
 Κύμα στη ζώνη του Buffer Zone  μπορεί να μην βαθμολογηθεί
 Ένας σέρφερ μπορεί να πιάσει ένα κύμα προς την κατεύθυνση   
     της εξέδρας του από την περιοχή της γραμμής του Buffer Zone   
      ή στην άκρη του Buffer Zone
 Απαγορεύεται να κωπηλατούν οι αθλητές μέσα στη ζώνη     
     του Buffer Zone
 Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος που διασχίζει το BZ δεν θα βαθμολογηθεί 

γιατί θεωρείται ότι βρίσκεται έξω από την περιοχή του διαγωνισμού και 
ομοίως, οποιαδήποτε δραστηριότητα σε λάθος ζώνη κινδυνεύει με ποινή 
παρεμβολών ή / και πρόστιμο για πλοήγηση στην περιοχή του αγώνα.

 Ένας αθλητής μπορεί να κάνει προσπάθεια μέσα στο BZ αλλά κινδυνεύει η 
προσπάθεια του να μην βαθμολογηθεί

27.8. Βοηθός Αθλητών 
 Σε ακραίες συνθήκες οι αγωνιζόμενοι μπορεί να έχουν μαζί τους το βοηθό 

νερού με την άδεια του διοργανωτή και της διαιτησίας
 Οι Βοηθοί νερού των αθλητών θα πρέπει να είναι μαζί με τον αθλητή  στη 

ζώνη που μαζεύονται οι αθλητές πριν από την έναρξη της σειράς τους
 Οι Βοηθοί νερού των αθλητών μπορούν να είναι μαζί με τους αθλητές μόνο 

αφού ελεγχθούν από τη διοργάνωση και τη διαιτησία
 Οι αγωνιζόμενοι μπορούν χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό που έχει μαζί 

του ο Βοηθός νερού εφόσον η σειρά του έχει ξεκινήσει
 Αν ο Βοηθός νερού του αθλητή πιάσει κάποιο κύμα ο αθλητής του μπορεί 

να τιμωρηθεί.
 Αν ο Βοηθός νερού του αθλητή παρεμποδίσει κάποιο αθλητή με 

οποιοδήποτε τρόπο, η ποινή παρεμβολής θα χρεωθεί στον αθλητή του Καμία 
επικοινωνία δεν επιτρέπεται ανάμεσα στο βοηθό του νερού του αθλητή με τον 
αθλητή του μόνο σε περίπτωση σήματος με το χέρι για αλλαγή εξοπλισμού. Αν 
μια επικοινωνία διαφορετική από ένα σήμα με το χέρι κάνει ο surfer θα 
υπόκειται σε πρόστιμο και ο Βοηθός νερού του αθλητή θα πρέπει να 
μετακινηθεί σε άλλη θέση ή εκτός νερού

 Ο αθλητής θα πρέπει να επιστρέψει στην γραμμή Εκκίνησης με τις δικές του 
δυνάμεις και χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια

  Ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη σανίδα που θα είναι 
τοποθετημένη στην παραλία ή σε οπουδήποτε σημείο εκτός ζώνης 
κωπηλατίσματος
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 Τρίτοι παράγοντες όπως προπονητές και μέλη των ομάδων μπορούν:
i. Να μαζέψουν σανίδες που έχουν φύγει από τους αθλητές από την άκρη της 

παραλίας χωρίς να μπουν στο νερό και να τη τοποθετήσουν στην άκρη της 
παραλίας για να τη παραλάβει ο αθλητής από το σημείο που ξεκινάει.

ii. Να κρατάνε εξοπλισμό ή νερό στη παραλία ώστε ο αθλητής να μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της Σειράς

iii. Να μην πραγματοποιούν κάποια ενέργεια που δίνει προβάδισμα σε σχέση 
με κάποιο άλλο αθλητή τη Σειράς

27.9.  Φωτογράφοι Νερού
 Οι φωτογράφοι θα επιτρέπονται μόνο στην περιοχή του αγώνα μετά από 

έλεγχο του Διευθυντής Αγώνα. Μόνο δύο φωτογράφοι θα επιτραπούν κάθε 
φορά και ο ελάχιστος επιτρεπόμενος φακός είναι 135mm. Δεν μπορούν να  
χρησιμοποιούν σκληρές σανίδες για να επιπλέουν και πρέπει να φορούν κράνη 
αν είναι διαθέσιμα. Ο Διευθυντής Αγώνα και ο Προϊστάμενος της Διαιτησίας 
μπορούν να βγάλουν τους φωτογράφους από το νερό, εάν το κρίνουν 
απαραίτητο.

 Μόνο διαπιστευμένοι φωτογράφοι θα επιτρέπονται στο νερό στους αγώνες. 
Η πρόσβαση τους πρέπει να εγκριθεί και να ελεγχθεί από τον Προϊστάμενο της 
Διαιτησίας και τον Διευθυντή του Αγώνα.

27.10. Ανακοινώσεις
  Ο Διευθυντής Αγώνων είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει ακριβές 

χρονοδιάγραμμα των αγώνων. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις για λανθασμένες 
πληροφορίες που ελήφθησαν από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Αν όμως ο 
Διευθυντής του Αγώνα παραθέτει λανθασμένες πληροφορίες και ένας αθλητής 
στη συνέχεια χάσει μια σειρά, τότε μπορεί να γίνει επανάληψη της σειράς 
αυτής.

  Ο Διευθυντής του Αγώνα πρέπει να έχει επίσημο πίνακα ανακοινώσεων 
όπου το ημερήσιο πρόγραμμα και οι όροι του αγώνα αναρτώνται για να 
ενημερωθούν όλοι οι αθλητές. Το πρόγραμμα πρέπει να έχει  αναρτηθεί το 
αργότερο μέχρι το μεσημέρι, κάθε ημέρα και μετά τη δημοσίευσή του, δεν 
μπορεί να παραταθεί.

27.11 Εγκαταστάσεις Αγώνων
  Σε όλους τους αγώνες πρέπει να υπάρχει φυλασσόμενος χώρος
        ειδικά για τους αθλητές που να είναι με ευκρινή σηματοδoτημένη ως   

περιοχή ¨μη καπνιζόντων¨
  Ο χώρος θα είναι μόνο για τους αθλητές, εκπροσώπους ομάδων και 

παράγοντες.
  Συνιστάται η διοργάνωση να παρέχει μια περιοχή προπόνησης για τους 

αθλητές μία ώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ημέρα του αγώνα.
  Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει  να διατίθενται κάρτες στάθμευσης στον 

εκπρόσωπο κάθε ομάδας
 Γραπτές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή  και τις υπηρεσίες μεταφοράς 

του αγώνα πρέπει να παρέχονται.
  Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού στο χώρο του 

αγώνα
  Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει  μασέρ/χειροπράκτης
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 Μπορεί να παρέχεται χώρος φύλαξης για τα πράγματα των αθλητών. Μόνο 
οι αθλητές θα μπορούν να εισέρχονται  σε αυτόν τον τομέα. 

27.12 Μορφή Αγώνα
 Οι Σειρές θα αποτελούνται από το μέγιστο αριθμό των 4 αθλητών.
        εκτός από τον πρώτο γύρο και τους επαναληπτικούς γύρους. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μπορούν να διεξαχθούν και με (5) αθλητές, αν το υπαγορεύσουν 
οι περιστάσεις. Τουλάχιστον το 50% των αθλητών θα προχωρήσει στον 
επόμενο γύρο

  Η σύνθεση των Σειρών  θα αποφασιστεί από τον Διευθυντή Αγώνων μετά 
το κλείσιμο των συμμετοχών. Η σύνθεση των Σειρών θα βασίζεται στις 
δηλώσεις των συμμετεχόντων, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν γνωστές 
βαθμολογίες ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυχαία κλήρωση. (Αν 
χρησιμοποιείται τυχαία κλήρωση, συνιστάται να διεξαχθεί ένας επαναληπτικός 
γύρος μετά το πρώτο γύρο).

27.13 Διπλός Περιορισμός
 Σε ένα Αγώνα διπλού περιορισμού, εάν δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το 

αρχικό πρόγραμμα, οι κανόνες έχουν ως εξής:
i. Αν μια διακοπή δεν είναι οριστική αλλά καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση 

του αρχικού πλάνου ακόμη και αν οι χρόνοι των σειρών περιοριστούν στο 
ελάχιστο όπως ορίζεται από τους Κανονισμούς, ο επαναληπτικός γύρος 
θα διαρκέσει έως ότου όλοι οι αθλητές σε αυτή την κατάσταση 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Στη συνέχεια, οι νικητές των σειρών θα 
επανέλθουν στο αρχικό πλάνο, το οποίο θα συνεχιστεί χωρίς 
επαναληπτικούς γύρους

ii.    Αν είναι αδύνατο να συνεχιστεί ο αγώνας, οι βαθμοί που εκκρεμούν να 
διανεμηθούν θα μοιραστούν μεταξύ των αθλητών που ακόμα 
αγωνίζονται. Στους αθλητές που είναι στον επαναληπτικό γύρο θα δοθούν 
οι μισοί βαθμοί.

iii.    Η αναβολή του αγώνα πέραν του αρχικού του χρονοδιαγράμματος θα 
είναι δυνατή μόνο με την έγκριση των διοργανωτών, και της πλειοψηφίας 
των 75% των ομάδων, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τουλάχιστον έναν 
αθλητή στον αγώνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
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 27.14 Κατάταξη Παρεμβολών και Ισοπαλίες 
Το φύλλο της βαθμολόγησης των κριτών και το φύλλο της κατάταξης μπορεί να 
εξεταστεί από των αρχηγό αποστολής ή τον προπονητή μετά το πέρας της σειράς και 
όταν θα έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα από τον Διευθυντή των Αγώνων
27.15 Ποινή Παρεμβολής
 Παρεμβολή στο Riding Αν η πλειοψηφία των διαιτητών ανακοίνωσή μία riding  

παρεμβολή, αυτό το κύμα θα μετρήσει στη βαθμολογία των αθλητών ως 
μηδέν, και η χαμηλότερη βαθμολογία κύματος θα μετρήσει στη συνολική 
βαθμολογία ως το 50% για τον  surfer που κάνει την παρεμβολή, (ο αθλητής θα 
πετύχει το μισό της βαθμολογίας του κύματος) Τρείς από τους πέντε διαιτητές 
πρέπει να δηλώσουν την παρεμβολή ώστε να θεωρηθεί πλειοψηφία. Η 
παρεμβολή στα χαρτιά των διαιτητών θα φαίνεται ως ένα τρίγωνο που θα 
περικυκλώνει τη βαθμολογία με ένα βέλος προς το σκορ του αθλητή που 
παρεμποδίστηκε. Σε περίπτωση δεύτερης παρεμβολής από τον ίδιο αθλητή, το 
καλύτερο του κύμα θα βαθμολογηθεί με 50% και ο αθλητής πρέπει να βγει από 
το νερό αμέσως.

 Κωπηλατική Παρεμπόδιση: Αν η πλειοψηφία των διαιτητών ανακοίνωσή 
Κωπηλατική Παρεμπόδιση, τότε αυτός ο αθλητής θα χάσει το 50% από τη 
βαθμολογία του από τη χαμηλότερη του βαθμολογία σε κύμα (Ο αθλητής θα 
πάρει τη μισή βαθμολογία του κύματος). Αν ο αθλητής έχει λιγότερες 
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βαθμολογημένες αναβάσεις από της απαιτούμενες και τον καταλογίσουν 
παρεμπόδιση τότε θα βαθμολογηθεί το 50% του κύματος.
Αν έχει ¨πιάσει¨ μόνο ένα κύμα και τα καλύτερα 2 μετράνε τότε το 50% του 
κύματος θα βαθμολογηθεί. Τρείς από τους πέντε διαιτητές πρέπει να 
δηλώσουν ώστε να θεωρηθεί πλειοψηφία

 Η παρεμβολή στα έντυπα των διαιτητών θα φαίνεται ως ένα τρίγωνο που θα 
είναι πάνω από τη βαθμολογία αν είχαν ¨πιάσει¨ κύμα και παρεμπόδισαν 
κωπηλατώντας στη διάρκεια που έπιαναν το κύμα με ένα βέλος προς τη 
βαθμολογία του αθλητή που παρεμποδίστηκε ή μεταξύ της βαθμολογίας αν η 
παρέμβαση έγινε από το κωπηλάτισμα αλλά όχι στο ¨πιάσιμο¨ του κύματος

 Πρόσθετες παρεμποδίσεις κύματος: Κάθε αθλητή που έχει ¨πιάσει¨ το 
μέγιστο αριθμό κυμάτων, και παραμένει στην περιοχή του αγώνα και με 
οποιονδήποτε τρόπο εμποδίζει έναν άλλο αθλητή που εξακολουθεί να 
αγωνίζεται ή παρεμποδίζει τη δυνατότητα βαθμολόγησης ενός αθλητή που 
οδηγεί σε κύμα μπορεί να επιβληθεί ποινή βάσει των
κανονισμών 

 Μπορεί να συμπεριληφθεί ένας Προϊστάμενος κριτής ή ένας Διευθυντής 
Αγώνα, και σε αυτή την περίπτωση η παρεμβολή μπορεί να καθοριστεί σε τρία 
από τα έξι φύλλα της βαθμολογίας.

 Οποιοσδήποτε παρεμποδίζει αθλητή πρέπει να τιμωρηθεί και η απόφαση 
παρεμπόδισης είναι τελεσίδικη, με τους κριτές να μην συζητούν περαιτέρω. 
Όλες οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται απευθείας από τον Προϊστάμενο 
Διαιτητή. Ο αθλητής, ο οποίος παρεμποδίστηκε, θα έχει το δικαίωμα για ένα 
επιπρόσθετο κύμα, πέρα από το αρχικό μέγιστο αριθμό κυμάτων. Εξαίρεση γι’ 
αυτό είναι μια διπλή παρεμπόδιση όπου ούτε ο αθλητής παίρνει ένα επιπλέον 
κύμα. Ένα πρόσθετο κύμα ή καθυστέρηση Σειράς, όπως αποφασίστηκε από τον 
Προϊστάμενο Διαιτητή, θα ισχύει επίσης παρεμπόδισής  από τους 
φωτογράφους του νερού, το προσωπικό ασφάλειας ύδατος ή άλλες εξωτερικές 
παρεμβολές.

 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής υφίσταται δύο ή περισσότερες 
κυρώσεις παρεμπόδισης, πρέπει να φύγει αμέσως από τον αγωνιστικό χώρο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υπάρξει πρόστιμο και / ή αποκλεισμός. Στην 
περίπτωση αποκλεισμού, οι ομάδες θα επηρεαστούν.

 Μια ανακοίνωση παρεμπόδισης θα ανακοινωθεί μόνο αφού ληφθεί η 
έγκριση από τον Διευθυντή Αγώνων

 Ο Διευθυντής Αγώνων θα ειδοποιήσει επίσης τους Αρχηγούς Αποστολών για 
τις παρεμποδίσεις στον Αγωνιστικό χώρο στο τέλος της σειράς.

27.16  Πρωτόκολλο Ανακοινώσεων Παραλίας
 Κατά τη διάρκεια της σειράς, ο εκφωνητής δεν πρέπει να ανακοινώσει το 

σκορ που χρειάζεται ένας συγκεκριμένος αθλητής αφότου ο αγωνιζόμενος έχει 
αρχίσει να κωπηλατεί για να πιάσει ένα κύμα. Καταστάσεις [βαθμολογίες 
κύματος η πρόοδος και η κατάταξη της σειράς κλπ] μπορούν να ανακοινωθούν 
μόνο όταν οι ενδιαφερόμενοι αθλητές δεν είναι σε προσπάθεια για κάποιο 
κύμα. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Εκφωνητή της 
Παραλίας.
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 Όλες οι ανακοινώσεις παρεμπόδισης πρέπει να μεταβιβάζονται στον 
εκφωνητή από τον Προϊστάμενο Διαιτητή ή Διευθυντής Αγώνων πριν να 
ανακοινωθούν δημόσια.

 Σε όλες τις σειρές και τους τελικούς , οι βαθμολογίες για τον ηλεκτρονικό 
πίνακα πρέπει να δίνονται σε όλη τη σειρά.

 Αν ο Εκφωνητής ανακοινώσει μία λανθασμένη βαθμολογία σύμφωνα με τους 
Διαιτητές δε θα ληφθεί υπόψιν και ο αθλητής δε θα μπορεί να κάνει ένσταση.

 Ο εκφωνητής δεν μπορεί να προβεί σε καμία ανακοίνωση ή να αναφερθεί σε 
συνθήκες κύματος (δηλ. πλησιάζοντας εξωτερικά σύνολα κλπ) που μπορεί να 
ωφελήσει έναν αγωνιζόμενο έναντι άλλου.

 Εάν οποιοσδήποτε αθλητής απαιτεί πληροφορίες μέσα από το νερό κατά τη 
διάρκεια της Σειράς, πρέπει να χρησιμοποιήσει σήματα χειρώς που 
περιγράφονται παρακάτω:

i. Ο χρόνος που απομένει είναι το ένα χέρι που αγγίζει το άλλο πάνω από το 
κεφάλι.

ii. Ο αριθμός των κυμάτων είναι ένας βραχίονας προς τα έξω οριζόντια προς το 
νερό

iii. Οι βαθμολογίες, οι τελευταίες βαθμολογίες, οι συνολικές, που χρειάζονται 
για να κερδίσει, κλπ. Είναι και τα δύο χέρια έξω οριζόντια στο νερό.

iv. Εάν οι αγωνιζόμενοι ακούσουν και καταλάβουν τα παραπάνω, πρέπει να το 
αναγνωρίσουν κουνώντας ένα χέρι.

 Όλα τα αποτελέσματα / βαθμολογίες που παρέχονται από τους Εκφωνητές  
στο τέλος κάθε σειράς είναι:
i. "Προσωρινά / ανεπίσημά" έως ότου ολοκληρωθεί η καταγραφή των 

αποτελεσμάτων των διαιτητών
ii. Εάν εντοπιστούν και διορθωθούν λάθη και η διαδικασία αυτή προκαλεί 

αλλαγή στο "ανεπίσημο" αποτέλεσμα της σειράς, δεν υπάρχει καμία 
μορφή ένστασης από τους αθλητές. Οι αγωνιζόμενοι συμβουλεύονται να 
παραμείνουν στο χώρο για να δουν την ανάρτηση του αποτελέσματος της 
Σειράς

27.17 Αγωνιστικά Γιλέκα και Σωσίβια
 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν το  γιλέκο του αγώνα που παρέχεται 

από τους διοργανωτές από την στιγμή που θα το παραλάβουν μέχρι να 
επιστραφεί στους διοργανωτές με την ολοκλήρωση της σειράς και, κατά 
περίπτωση, στις απονομές.

 Οι αγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για να εξασφαλίσουν ότι φορούν το 
σωστό έγχρωμο γιλέκο αγώνα για όλες τις Σειρές. Ένας αθλητής σε ένα 
εσφαλμένο χρωματικά γιλέκο αγώνα δεν έχει δικαίωμα ένστασης εάν οι 
διαιτητές δεν μπορέσουν να τον διακρίνουν από άλλους αθλητές στη Σειρά.

 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας χορηγός αγώνων να αναγκάσει τους 
διαγωνιζόμενους να φορέσουν κάτι ιδιαίτερο σε μάρκα ως προϋπόθεση για την 
είσοδό τους σε οποιοδήποτε αγώνα που έχει εγκριθεί από την ΕΟΚΚ.

27.18. Ιμάντας/σχοινί (leash/legrope)
 Ως προφύλαξη διαχείρισης κινδύνου και με την επιφύλαξη της έγκρισης του 

Τεχνικού Διευθυντή, η ΕΟΚΚ έχει μια υποχρεωτική πολιτική για την υποχρέωση 
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ύπαρξης leash (ιμάντας πρόσδεσης) σε όλους τους αγώνες, λόγω του δυνητικού 
κινδύνου για άλλους συμμετέχοντες. Όλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να 
χρησιμοποιούν ένα ιμάντα/σχοινί (leash/legrope) ενώ αγωνίζονται ή 
προπονούνται εντός των όριων του τόπου διεξαγωγής των αγώνων και / ή 
οποιασδήποτε περιοχής υπό τη δικαιοδοσία της διοίκησης αγώνων. Οι ιμάντες 
ή το σχοινί πρέπει να είναι οποιουδήποτε τύπου που διατίθενται στο εμπόριο.

 Η ελεύθερη περιήγηση με ή χωρίς ιμάντα/σχοινί (leash/legrope)  είναι κατά 
την κρίση του αθλητή, ωστόσο, η ΕΟΚΚ συνιστά τη χρήση ιμάντα/σχοινί 
(leash/legrope) αν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για τρίτους.

27.19 Μηχανικές / Ηλεκτρονικές Συσκευές Επικοινωνίας
 Απαγορεύει οποιαδήποτε μηχανική / ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας, 

(συμπεριλαμβανομένων των megaphones) που συνδέει έναν αθλητή στον  
αγωνιστικό χώρο με ένα άλλο μέρος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Διάφοροι 
άλλοι της ομάδας [συμπεριλαμβανομένου του προπονητή] μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν αυτό το τρόπο επικοινωνίας στην περιοχή του αγώνα.

27.20 Μηχανοκίνητα σκάφη
 Εκτός αν αγώνας είναι τέτοιας φύσης, το μηχανοκίνητο σκάφος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους αθλητές να φθάσουν στο τέλος της 
διαδρομής και αυτό εφόσον έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και 
τον Διευθυντή Αγώνων πριν από την έναρξη ενός αγώνα. Οποιαδήποτε χρήση 
άλλου σκάφους (τζετ σκι, σκαφών μηχανοκίνητων ή όχι κ.λπ.) θα θεωρείται 
παρεμπόδισή, αν κάποιος αθλητής ξαναμπεί στο  χώρο του αγώνα και οδηγεί 
ένα κύμα ή παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε άλλο αθλητή με οποιονδήποτε τρόπο. 
Η μόνη εξαίρεση σε αυτό θα είναι εάν το σκάφος ασφαλείας αισθανθεί ότι η 
ζωή του αθλητή βρίσκεται σε κίνδυνο και σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής 
μπορεί να απομακρυνθεί από τη ζώνη κινδύνου και να μεταφερθεί σε μια 
ασφαλή περιοχή, όχι πιο κοντά στη γραμμή, από την οποία ο αθλητής μπορεί 
να συνεχίσει τη προσπάθεια του στη Σειρά.

28. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
28.1 Surfing με κοντή σανίδα (Shortboard) και Surfing στα γόνατα (Kneeboard Surfing)

 "Ο αθλητής πρέπει να κάνει ελεγχόμενους ελιγμούς στα κρίσιμα τμήματα 
του κύματος με ταχύτητα, ισχύ και ροή. Καινοτομικό / Προοδευτικό σερφ, 
καθώς και ο συνδυασμός και η ποικιλία του ρεπερτορίου με καλύτερους 
ελιγμούς θα ληφθούν επίσης υπόψη κατά τη βαθμολόγηση της απόδοσης των 
αθλητών. Ο αθλητής που ανταποκρίνεται στα παραπάνω κριτήρια, 
παρουσιάζοντας το μέγιστο βαθμό δυσκολίας και δέσμευσης στο κύμα 
μεγιστοποιεί το δυναμικό της βαθμολόγησης του. "

28.2 Surfing με μακριά σανίδα (Longboard Surfing) 
 Ο αθλητής με Longboard πρέπει να εκτελεί ελεγχόμενους παραδοσιακούς 

ελιγμούς με το υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στα πιο κρίσιμα τμήματα του 
κύματος για να κερδίσει υψηλότερο σκόρ. Οι διαιτητές θα επιβραβεύσουν την 
απόδοση με αναφορά στο ύφος, το στυλ, ροή, οπτική εμφάνιση, δέσμευση, 
ποικιλία ελιγμών και χρήση του συνόλου ταχύτητας και ισχύς. Το άκρο του 
κύματος/ το γλίστρημα και η χρήση των πελμάτων είναι σημαντικά στοιχεία 
στη λήψη αποφάσεων των διαιτητών.
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έμφαση ορισμένων 
στοιχείων εξαρτάται από την τοποθεσία και τις συνθήκες της ημέρας, καθώς 
και τις αλλαγές του καιρού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 Η ποικιλία υπογραμμίζει την ανάγκη να παρουσιαστούν διαφορετικοί τύποι 
ελιγμών στις προσπάθειες, ο συνδυασμός αναφέρεται στην επιλογή των 
ελιγμών και στη σειρά που έγιναν και οι συνδυασμοί που επιλέχθηκαν για να 
αποδείξουν την ικανότητα του αθλητή.

 Η ταχύτητα, το ύφος και η ροή υπογραμμίζουν τον τρόπο παρουσίασης του 
κύματος και τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητής είναι σε θέση να συνδέσει τις 
κινήσεις μαζί. Διασταυρώσεις μέσα και έξω από τις στροφές και ελιγμοί με τα 
πόδια και παρατεταμένο πέρασμα με το βάρος ακριβώς πάνω στο άκρο είναι 
στοιχεία που προσδίδουν την ποιότητα του στυλ και της ροής στο Surf.

 28.3 Surfing με Ζευγάρια
 Η γυναίκα του ζευγαριού πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον το μισό βάρος του 

άντρα (υπάρχει υποχρεωτική ζύγιση πριν από τον αγώνα).
 Η τελική βαθμολογία θα υπολογιστεί με τα εξής 3 κριτήρια :

i. Υψηλότερη βαθμολογία (η πιο τεχνική) σηκώματα που εκτελέστηκαν (10 
πόντους) Η βαθμολογία "Σηκώματος" υπολογίζεται σε σχέση με το 
καλύτερο σήκωμα κατά τη διάρκεια της πορείας. Για να θεωρηθεί ένα 
σήκωμα έγκυρο, πρέπει να εκτελεστεί, σταθερό, και ο συναθλητής πρέπει 
να προσγειωθεί στη σανίδα. Σταθερό σημαίνει ότι το σήκωμα ελέγχεται 
καθ 'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης.

ii. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ των σηκωμάτων και το καλλιτεχνικό επίπεδο (10 πόντοι).Η 
βαθμολογία ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ θα υπολογιστεί σε σχέση με τον αριθμό των 
σηκωμάτων που γίνονται σε ακολουθία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
και το τεχνικό επίπεδο δυσκολίας τους. Επιπλέον μπορούν να δοθούν 
βαθμοί για καλλιτεχνικές επιδόσεις. Στην περίπτωση μιας ακολουθίας, 
ένα σήκωμα θα ληφθεί υπόψη μόνο όταν εκτελείται το επόμενο σήκωμα 
και είναι σταθερό. Σταθερό σημαίνει ότι το σήκωμα πρέπει να ελέγχεται 
καθ’ 'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Το τελευταίο σήκωμα μιας 
ακολουθίας για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να προσγειωθεί ο αθλητής 
κατάλληλα στο σανίδα.

iii. Wave SURFING (10 πόντοι) Το σκορ "SURFING" θα ακολουθήσει τους 
παραδοσιακούς κανόνες βαθμολογίας σερφινγκ, με έμφαση στα σχετικά 
με τη δέσμευση και τους ακραίους ελιγμούς. Extreme surfing κατά την 
εκτέλεση ένος σηκώματος θα επικρατήσει έναντι του surfing χωρίς 
σήκωμα. Προκειμένου να προωθηθεί η ποικιλομορφία και η καινοτομία, 
δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη τα ίδια σηκώματα και να 
βαθμολογηθούν δύο φορές ως καλύτερα σηκώματα (βαθμός Α). Αν 
εκτελεστεί ένα σήκωμα αρκετές φορές, αυτό θα ληφθεί υπόψη στο 
καλύτερο κύμα και θα απορριφθούν τα υπόλοιπα

 Η παραχώρηση προτεραιότητας ακολουθεί τους γενικούς κανόνες του Surf. 
Στην περίπτωση παρεμπόδισης, το ζευγάρι θα πάρει τη μισή βαθμολογία.

 Κάθε προσπάθεια  θα κριθεί από 3 διαιτητές και 1 Προϊστάμενο διαιτητή. 
Κάθε ζευγάρι μπορεί  να φτάσει μέχρι τα 10 κύματα και μόνο τα 2 υψηλότερα 
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κύματα θα ληφθούν υπόψη για την τελική βαθμολογία. Το τελικό σκορ θα 
δοθεί από 20 πόντους

 (10 πόντοι ΣΗΚΩΜΑ + 10 πόντοι ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ + 10 πόντοι SURFING) X 2 (για 
τα 2 καλύτερα κύματα) = τελικό αποτέλεσμα

 Όταν ένα σήκωμα είναι σταθερό αλλά ελλιπές κατά την εκτέλεση του σε 
σχέση με την θεωρητική περιγραφή, θα του αποδοθεί το ήμισυ της 
βαθμολογίας που έχει συμπληρωθεί εάν η προσγείωση είναι έγκυρη.

28.4 Εναέριο Surfing (Aerial Surfing)
 Ένας ελιγμός για να θεωρηθεί επιτυχής, ο surfer πρέπει να προσγειωθεί και 

να βγει μπροστά από το κύμα.
 Ο Surfer πρέπει να εκτελέσει βασικά εναέρια άλματα στο πιο κρίσιμο μέρος 

του κύματος με δύναμη, ταχύτητα και ροή, με σκοπό να πετύχει μία υψηλή 
βαθμολογία. Κυκλική ανύψωση, τεχνική δυσκολία, δημιουργικότητα 
(καινοτομία) και η ελεγχόμενη ομαλή προσγείωση θα ληφθεί υπόψη στην 
βαθμολογία των εναέριων αλμάτων που έχουν ολοκληρωθεί. Ο Surfer που 
εκτελεί τους ελιγμούς με το υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και συνέπειας στο 
κύμα θα βαθμολογηθεί με την υψηλότερη βαθμολογία

28.5 Alaia Surfing
Ένας αθλητής πρέπει να κάνει ελεγχόμενους ελιγμούς στα κρίσιμα τμήματα ενός 
κύματος, με ταχύτητα, ρυθμό & ροή για τη μεγιστοποίηση της βαθμολόγησης του. Η 
ποικιλία και ο συνδυασμός σημαντικών ελιγμών καθώς και η παραμόρφωση και η 
ολίσθηση με έλεγχο και η μετάβαση μεταξύ των ελιγμών θα ληφθεί υπόψη κατά την 
επιβράβευση των σημείων για το alaia surfing. Ο αθλητής που εκτελεί τα παραπάνω 
κριτήρια με το μέγιστος βαθμό δυσκολίας για τα κύματα θα ανταμειφθεί με τις 
υψηλότερες βαθμολογίες. 

29. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
29.1 Βασικός κανονισμός παρεμβολής
 Ο αθλητής που θεωρείται ότι έχει την εσωτερική θέση για ένα κύμα έχει 

δικαίωμα προτεραιότητας για όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Οι 
παρεμβολές θα καλούνται αν κατά τη διάρκεια ενός κύματος η πλειοψηφία 
των κριτών θεωρεί ότι ένας άλλος αγωνιζόμενος έχει παρεμποδίσει τη 
βαθμολογία αυτού του surfer που εσκεμένα θεωρείται ότι είχε δικαίωμα 
διέλευσης στο κύμα.

 Όποιος στέκεται μπροστά από έναν αθλητή με δικαίωμα διέλευσης έχει την 
ευκαιρία να ανέβει ή να φύγει έξω από το κύμα χωρίς να προκύψει 
παρεμβολή, εκτός αν παρεμποδίζει σκόπιμα τη διαδικασία της βαθμολόγησης 
του αθλητή με δικαίωμα διέλευσης με οποιοδήποτε μέσο. Αυτό περιλαμβάνει 
εκτεταμένο βιαίο σπρώξιμο, τραβήγματος του λουριού ή παραβιάζοντας ένα 
τμήμα κύματος.

 Όταν μια παρέμβαση έχει κληθεί, ο Παρεμποδιζόμενος surfer έχει το 
δικαίωμα επιλογής είτε να διατηρήσει τη βαθμολογία του ή να έχει την 
ευκαιρία για μια επιπλέον προσπάθεια εντός του χρονικού ορίου της Σειράς. Ο 
εκφωνητής θα πει το σκορ και ο αθλητής θα δώσει σήμα εάν θέλει να κρατήσει 
το σκορ [ανυψώνοντας και τα δύο χέρια κάθετα] ή όχι [ανύψωση και 
σταύρωση των βραχιόνων]
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 Κριτήρια δικαιώματος διέλευσης [ROW].                                                   
  Η επιλογή των κριτηρίων δικαιώματος ορθής διέλευσης για κάθε μία από τις 
παραπάνω καταστάσεις είναι ευθύνη του Προϊστάμενου διαιτητή ή του 
διαθέσιμου ανώτερου διαιτητή 

29.2 Προτεραιότητα στο δικαίωμα διέλευσης (ROW)
 Η κατοχή κυμάτων ή το δικαίωμα διέλευσης θα ποικίλλει ελαφρώς στις 

ακόλουθες κατηγορίες όπως καθορίζεται από τη φύση του χώρου διεξαγωγής 
του αγώνα. Είναι ευθύνη του διαιτητή να κρίνει ποιος αθλητής  έχει την 
εσωτερική θέση βάσει του εάν το κύμα είναι αριστερά ή δεξιά αλλά ποτέ στο 
ποιου αθλητή είναι πιο μπροστά τα πόδια του

 (Εξαίρεση): Εάν στο αρχικό σημείο ανόδου δεν θεωρείται ούτε η δεξιά 
πλευρά ούτε η αριστερή ανώτερη, τότε το δικαίωμα διέλευσης θα πάει στον 
πρώτο αθλητή που κάνει σαφή στροφή στην επιλεγμένη κατεύθυνση (κάνοντας 
μια προφανή δεξιά ή αριστερή στροφή).

29.3 Σημείο Καμπής
 Σημείο Καμπής: 

Όταν υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη κατεύθυνση σε οποιοδήποτε κύμα, τοτε ο 
αθλητής στο εσωτερικό πρέπει να έχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα διέλευσης καθ 
'όλη τη διάρκεια αυτού του κύματος

 Ένα σημείο Καμπής (Reef or Beach)
Εάν υπάρχει μία μόνο καλά καθορισμένη κορυφή διαθέσιμη δεξιά και 
αριστερά στο αρχικό σημείο ανύψωσης και ούτε το δεξιό ούτε το αριστερό 
θεωρείται ανώτερο τότε το δικαίωμα στη διέλευση πάει στον 1ο Surfer που 
κάνει σαφή στροφή στην επιλεγμένη κατεύθυνση (κάνοντας μια προφανή 
δεξιά ή αριστερή στροφή) Ένας δεύτερος σέρφερ μπορεί να πάει στην αντίθετη 
κατεύθυνση στο ίδιο κύμα χωρίς να υποστεί ποινή, με την προϋπόθεση ότι δεν 
παρεμβαίνει στον πρώτο αθλητή που έχει διασφαλίσει το δικαίωμα της 
διέλευσης (δηλαδή δεν μπορεί να διασχίσει τη διαδρομή του 1ου Surfer  για να 
κερδίσει την απέναντι πλευρά της κορυφής εκτός αν το κάνουν χωρίς να 
εμποδίζουν, (με πλειοψηφία των διαιτητών) τον εσωτερικό Surfer.

29.4 Πολλαπλές κορυφές
 Πολλαπλές κορυφές με πολλαπλές τυχαίες κορυφές. Σε αυτές τις συνθήκες, 

η κατοχή του κύματος μπορεί να ποικίλλει ελαφρώς ανάλογα με τη φύση ενός 
μεμονωμένου κύματος:

 Με δύο Κορυφές, θα υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες ένα φούσκωμα θα 
έχει δύο ξεχωριστές κορυφές πολύ απομακρυσμένες που τελικά συναντώνται 
σε κάποιο σημείο. Αν και δύο αθλητές μπορεί ο καθένας να έχουν πάρει θέση 
εσωτερική στις αντίστοιχες κορυφές, ο αθλητής που είναι ο πρώτος στα πόδια 
του θεωρείται ότι κατέχει το κύμα και ο δεύτερος  πρέπει να δώσει χώρο 
απομακρυνόμενος ή βγαίνοντας, προτού παρεμποδιστεί το δικαίωμα 
διέλευσης του άλλου αθλητή.

 Εάν δύο αθλητές στέκονται ταυτόχρονα σε δύο ξεχωριστές κορυφές που 
τελικά συναντιόνται, τότε:

 Εάν και οι δύο δώσουν χώρο απομακρυνόμενοι ή προς τα πίσω ή μπρος , 
έτσι ώστε να μην παρεμποδίσουν, δεν θα υπάρξει ποινή
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 Εάν διασχίζουν διαδρομές και συγκρουστούν ή παρεμποδίζουν ο ένας τον 
άλλον, οι διαιτητές θα τιμωρήσουν τον αθλητή που ήταν ο επιτιθέμενος στο 
σημείο επαφής.

 Εάν κανένας από τους αθλητές δεν αφήνει χώρο απομακρυνόμενος προς τα 
πίσω ή μπρός και οι δύο μοιράζονται την ευθύνη για την αντιπαράθεση, και 
τότε θα υπάρξει διπλή παρέμβαση

29.5 Ελιγμός (Snaking)
 Ο Surfer που είναι πιο απομακρυσμένος στο εσωτερικό σημείο του αρχικού 

σημείου ανάβασης και έχει πάρει θέση ως προς το κύμα έχει δικαίωμα πάνω 
σε αυτό το κύμα για όλη τη διάρκεια του αν και κάποιος άλλος αθλητής μπορεί 
στη συνέχεια να ξεκινήσει πίσω του. Οι διαιτητές δεν θα τιμωρήσουν τον 
αθλητή επειδή και οι δύο έχουν δικαίωμα διέλευσης, παρόλο που είναι 
μπροστά.

 Εάν ο δεύτερος αθλητής δεν έχει εμποδίσει τον αρχικό αθλητή με δικαίωμα 
διέλευσης, τότε οι διαιτητές μπορούν να επιλέξουν να μην τον τιμωρήσουν και 
να πετύχουν και τις δύο αναβάσεις των αθλητών.

 Ένας αθλητής δεν μπορεί να ανέβει από την αντίθετη πλευρά μιας κορυφής 
κύματος για να κερδίσει κατοχή της αντίθετης πλευράς του κύματος, όταν έχει 
ήδη ένας αθλητής λάβει θέση στο εσωτερικό της κορυφής. Μια παρεμβολή θα 
αναφερθεί αν η πλειοψηφία των διαιτητών πιστεύουν ότι ο αθλητής έχει 
ανέβει στο κύμα από την πίσω πλευρά της κορυφής  και έχει εμπόδισει τις 
δυνατότητες βαθμολόγησης του αθλητή που έχει λάβει θέση έχοντας την 
κατοχή του κύματος. 

 Εάν, κατά τη γνώμη των διαιτητών, ο δεύτερος αθλητής έχει κάνει 
παρεμβολή (snaked)  στον πρώτο αθλητή με δικαίωμα διέλευσης, κάνοντας 
τους να βγουν έξω ή να χάσουν το κύμα τους, τότε η παρεμβολή μπορεί να 
γίνει στον δεύτερο αθλητή, παρόλο που βρίσκονταν πίσω από τον πρώτο.

29.6 Κωπηλατική Παρέμβαση
 Σε Σειρά 4 ατόμων, το να βρεθείς στο σωστό σημείο ανάβασης για ένα κύμα 

είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ικανότητας πλοήγησης και πρέπει να 
επιτρέπεται σε κάθε αθλητή να φτάσει σε αυτό επιλεγμένο σημείο χωρίς 
εμπόδια.

 Οι τακτικές παρεμβολής στην γενική περιοχή του αγώνα μπορεί να είναι, 
αλλά δεν θα είναι Απαγορευμένες :
i. Αποκλείοντας την άμεση οδό ενός αντιπάλου στη θέση ανάβασης 

κωπηλατώντας στη γραμμή του και διαφορετικοί από την διατήρηση της 
αρχικής εσωτερικής κωπηλατικής θέση.

ii. Μπλοκάροντάς / παρεμποδίζοντας μια άμεση /φυσική οδό ενός αντιπάλου 
από τη γραμμή τη θέση του.

 Σε Σειρά 4 ατόμων, ένας άλλος αθλητής που έχει εσωτερική θέση δεν 
πρέπει να παρεμποδίζεται υπερβολικά από έναν άλλο αθλητή που κωπηλατεί 
για το ίδιο κύμα. Κωπηλατικές παρεμβολές μπορούν να αναφέρονται αν:
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i. Ο επιθετικός αθλητής που έρχεται σε επαφή ή αναγκάζει τον εσωτερικό 
αθλητή να αλλάξει τη γραμμή του ενώ κωπηλατεί για να πιάσει κύμα 
προκαλώντας απώλεια της πιθανής βαθμολόγισης.

ii. Όταν ένας αθλητής είναι τοποθετημένος σε μια θέση ενώ κωπηλατεί προς 
τα έξω που δεν μπορεί να φύγει από τη μέση και συμβαίνει σύγκρουση. 
Τότε η πλειοψηφία των διαιτητών μπορεί να δώσει μια παρέμβαση, εκτός 
εάν θεωρηθεί ότι ο αναβάτης συνέβαλε στη σύγκρουση επιλέγοντας μια 
παράλογη και επιθετική γραμμή κατά μήκος του κύματος.

29.7 Τακτική Αντιαθλητικής Κωπηλασίας
 Οι αντιαθλητικές τακτικές κωπηλασίας πρέπει να τιμωρούνται.
 Η επιλογή μιας Σειράς αποφασίζεται ως αποτέλεσμα κυματισμών. Τακτικές 

που γίνονται για τη  μείωση των κυματισμών βαθμολογούνται αρνητικά στην 
απόδοση της Σειράς. Το ROW μπορεί να γίνει με σκοπό να μην παρεμποδιστεί 
και να πιάσει το κύμα που θέλει και όχι με σκοπό να παρεμποδίσει κάποιον 
άλλο αθλητή να πιάσει το κύμα

 Η "τακτική αντιαθλητικής κωπηλασίας" μπορεί να είναι, αλλά δεν 
περιορίζεται σε:
i. "Παίρνοντας θέση στο εσωτερικό και δεξιά σε σχέση με έναν συγκεκριμένο 

αντίπαλο, τότε σκοπίμως σταματάει την ανάβαση "μόλις αναβληθεί από 
τον αντίπαλο η δική του ανάβαση.

 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι διαιτητές θα δουν την κατάσταση της "τακτικής 
αντιαθλητικής κωπηλασίας", παίρνοντας την πρώτη φορά ως μια ένδειξη από 
τον αθλητή ότι εκτελεί αυτή την τακτική. Όταν ενεργεί για δεύτερη φορά με 
"τακτική αντιαθλητικής κωπηλασίας"  για αυτόν το αθλητή, η προειδοποίηση 
που θα δοθεί  και θα παρουσιαστεί ο κατάλληλος δίσκος. Όταν ενεργήσει για 
Τρίτη φορά με "τακτική αντιαθλητικής κωπηλασίας"  για το συγκεκριμένο 
αθλητή, θα του ζητηθεί να εγκαταλείψει το νερό  σε εφαρμογή  του κανόνα των 
δύο παρεμβολών.

 Σημείωση: η "τακτική αντιαθλητικής κωπηλασίας"  ενδέχεται να 
περιλαμβάνει παραβίαση εναντίον διαφορετικών αντιπάλων κάθε φορά. 

29.8 Ειδικοί κανόνες προτεραιότητας
 Ο Διευθυντής του Αγώνα / Προϊστάμενος Διαιτητής έχει τη δυνατότητα να 

διεξάγει τον αγώνα χρησιμοποιώντας 3 ή 4 κανόνες προτεραιότητας για τους 
αθλητές όπως περιγράφονται παρακάτω ή να χρησιμοποιήσει μόνο τον κανόνα 
της "τακτικής αντιαθλητικής κωπηλασίας".

 Ο κανόνας προτεραιότητας των 3-4 αθλητών  δε θα χρειαστεί το κανόνα της 
"τακτικής αντιαθλητικής κωπηλασίας".

29.9 3 & 4 Προτεραιότητα Σειράς Αθλητών
 Ένα σύστημα προτεραιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σειρές 3- 

4ατόμων, με το οποίο οι αθλητές λαμβάνουν προτεραιότητα, αν φτάσουν 
πρώτοι ή είναι παράλληλα ή στην πλευρά του κύματος υπό την καθοδήγηση 
του Προϊστάμενου διαιτητή.

 Όπου οι αθλητές φτάνουν ταυτόχρονα, προτεραιότητα θα έχει ο αθλητής ο 
οποίος δεν είχε την τελευταία προτεραιότητα.

 Ο Προϊστάμενος διαιτητής (ή ο διαιτητής Προτεραιότητας) θα καθορίσει 
ποιος έχει προτεραιότητα στις σειρές και μπορεί να συμβουλευτεί την ομάδα 
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των διαιτητών. Η προτεραιότητα αυτή θα υποδειχθεί αλλάζοντας τα χρώματα 
των δίσκων προτεραιότητας, φώτα ή σημαίες που να συμπίπτουν με τα
τα χρώματα του γιλέκου του αγώνα, από τους αθλητές που έχουν 
προτεραιότητα.

 Οι δίσκοι προτεραιότητας, τα φώτα ή οι σημαίες πρέπει να βρίσκονται στο 
ένα άκρο της περιοχής των διαιτητών όπου είναι σαφώς ορατό από τους 
αθλητές στη τρέχουσα Σειρά. Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να 
μπορεί να αλλάξει αμέσως τις αλλαγές προτεραιότητας, είτε από ή υπό την 
καθοδήγηση του Προϊστάμενου διαιτητή (διαιτητή προτεραιότητας).

 Κανονικά δεν θα υπάρχει προτεραιότητα από τη στιγμή που θα αρχίσει η 
Σειρά μέχρι να πιάσει ένας αθλητής ένα κύμα (με όλους τους κανόνες 
παρεμβολών, μη προτεραιότητας που εφαρμόζονται μέχρι αυτό το σημείο), 
στις οποίες οι υπόλοιποι αθλητές θα θεωρηθούν ότι έχουν αυτόματα πρώτη 
προτεραιότητα

 Ο αθλητής με την πρώτη προτεραιότητα έχει τελική κατοχή κυμάτων
 Μόλις μια διαδρομή έχει ξεκινήσει, τότε όλοι οι εναπομείναντες αθλητές θα 

μοιράζονται την πρώτη προτεραιότητα και ο πρώτος αθλητής θα μεταφέρεται 
στην τέταρτη προτεραιότητα

 Ένας αγωνιζόμενος χάνει την προτεραιότητα του κύματος αμέσως μόλις 
πιάσει ένα κύμα ή κουπί και χάσει το κύμα. Αυτή η απώλεια προτεραιότητας 
καθορίζεται από τον Προϊστάμενο διαιτητή και βασίζεται στην εμπειρία του 
που έχει παρακολουθήσει παρόμοιες καταστάσεις χιλιάδες φορές στο 
παρελθόν. Η απώλεια προτεραιότητας μπορεί να οριστεί ως κερδίζοντας την 
ορμή σε ένα κύμα είτε πιάνοντάς το, είτε κωπηλατώντας και χάνοντας το , αλλά 
εξακολουθεί  να ταξιδεύει προς την ακτή. Σε αυτή την περίπτωση, 
προτεραιότητα επιστρέφει σε κάποιον άλλο αθλητή μόνο αν είναι έτοιμος για 
την επόμενη προτεραιότητα. Στη συνέχεια, οι αθλητές στην τρίτη και στην 
τέταρτη προτεραιότητα κινούνται προς τα πάνω σε ένα σημείο και ο αθλητής 
που έχασε την πρώτη προτεραιότητα αποκτά αυτόματα την τέταρτη 
προτεραιότητα.

 Αν δεν έχει προτεραιότητα κανένας αθλητής, δεν επιδεικνύονται δίσκοι 
προτεραιότητας και ο κανονικός κανόνας παρεμβολής χωρίς προτεραιότητα θα 
καθορίσει το δικαίωμα διέλευσης. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν μέχρι να 
αποκατασταθεί η προτεραιότητα.

 Ένας αθλητής θα χάσει τη δεύτερη προτεραιότητα αν κωπηλατήσει και 
χάσει το κύμα. Αν οι αγωνιζόμενοι πιάσουν το κύμα και προχωρήσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο, θα βαθμολογούνται για το κύμα αυτό και θα χάνουν τη 
δεύτερη προτεραιότητα και θα πηγαίνουν αυτόματα στην τέταρτη 
προτεραιότητα.

 Όταν ένας αθλητής που έχει την πρώτη προτεραιότητα κωπηλατήσει και 
χάσει το κύμα, οι άλλοι αθλητές θα αποκτήσουν αυτόματα την πρώτη, δεύτερη 
και τρίτη προτεραιότητα εάν είχαν προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή. Αν αυτός ο 
αθλητής δεύτερης προτεραιότητας τότε κωπηλατήσει και χάσει το ίδιο κύμα, 
και οι δύο αθλητές (σε αυτή την περίπτωση) θεωρείται ότι έχουν χάσει την 
προτεραιότητά τους, ανεξάρτητα αν έχει υπάρξει επαρκής χρόνος για την 
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αλλαγή του δίσκου προτεραιότητας. Ο αθλητής στην πρώτη προτεραιότητα θα 
φτάσει στην Τρίτη προτεραιότητα και ο αθλητής που κρατά τη δεύτερη θα πάει 
στην τέταρτη πιέζοντας την αρχική τρίτη και τέταρτη σε νέα πρώτη και δεύτερη 
προτεραιότητα

 Ο αθλητής με την πρώτη προτεραιότητα δεν πρέπει να μπει μπροστά σε 
άλλο αθλητή και να τον εμποδίσει σκόπιμα από το να πιάσει ένα κύμα ή να 
χάσει  την προτεραιότητά του. Πριν χάσει την προτεραιότητά του, θα δοθεί 
προειδοποιητική ειδοποίηση για την ενημέρωση του αθλητή που έχει την 
προτεραιότητα ότι βρίσκεται κοντά στο να χάσει την προτεραιότητα.

 Ομοίως, όταν κατά την κρίση του Προϊστάμενου διαιτητή ένας αθλητής με 
θέση προτεραιότητας βάζει τον εαυτό του στη ζώνη εκκίνησης για να «καθίσει» 
στους άλλους αθλητές και να τους αποτρέψει από το να πιάσουν ένα κύμα, ο 
αθλητής αυτός θα χάσει επίσης την προτεραιότητα. Πριν χάσει προτεραιότητα 
θα δοθεί προειδοποιητική ειδοποίηση για την ενημέρωση αυτού που έχει την 
προτεραιότητα ότι βρίσκεται κοντά στο να χάσει τη προτεραιότητα.

 Ο Προϊστάμενος διαιτητής μπορεί να ζητήσει παρέμβαση προτεραιότητας 
μεμονωμένα, μόνο εάν η πλειοψηφία των διαιτητών δεν βλέπει το 
περιστατικό.

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου μια διαφορά απορρέει από δυσλειτουργία του 
συστήματος προτεραιότητας, Ο Προϊστάμενος και τεχνικός διευθυντής της 
ΕΟΚΚ θα διαιτητεύσει. Είναι πάντα των αθλητών η ευθύνη να κοιτάζουν το 
σύστημα προτεραιότητας 

 Εάν ένας αθλητής δεν βρίσκεται στην Περιοχή του αγώνα όταν έχει 
ξεκινήσει η Σειρά, ο αθλητής θα διαθέτει την κατάλληλη θέση προτεραιότητας 
όπως καθορίζεται από το διαιτητή προτεραιότητας τη στιγμή που ο αθλητής 
φτάσει στη ζώνη εκκίνησης 

29.10 3 & 4-Σειρά Surfer Ποινή Παρεμβολής
 Για καταστάσεις προτεραιότητας όταν τιμωρείται με ποινή παρεμβολή ένας 

αθλητής, τότε η βαθμολογία της Σειράς του αθλητή θα υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας μόνο το καλύτερο κύμα του.

 Για καταστάσεις μη προτεραιότητας όταν τιμωρείται με παρεμβολή ένας 
αθλητής το δεύτερο καλύτερο κύμα βαθμολόγησης θα μειωθεί στο μισό.

 Όταν μια παρέμβολή δοθεί σε ένα αθλητή ενώ κωπηλατεί για να πιάσει ένα 
κύμα ή οδηγώντας ένα κύμα, η προσπάθεια θα μηδενίζεται

 Οι παρεμβολές θα σημειώνονται με ένα τρίγωνο στο φύλλο των διαιτητών
 Οποιοσδήποτε παρεμβατικός αθλητής πρέπει να τιμωρηθεί. Η απόφαση 

παρεμβολής είναι αμετάκλητη (εκτός εάν η παρέμβαση είναι συνέπεια 
λανθασμένων επίσημων πληροφοριών). Οι διαιτητές δε θα μπουν σε καμία 
διαδικασία συζήτησης σχετικά με τις παρεμβολές. Οποιαδήποτε συζήτηση 
πρέπει να είναι απευθείας με το Προϊστάμενο διαιτητή, ο οποίος έχει τη 
δυνατότητα να συζητήσει την κατάσταση ή όχι.

 Ο αθλητής που παρεμποδίζεται θα έχει ένα επιπλέον κύμα πέρα από το 
δικό του μέγιστο κύμα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

 ΕΞΑΙΡΕΣΗ: όταν καθορίζεται διπλή παρεμβολή, ο αθλητής δεν παίρνει 
επιπλέον κύμα. Μια πρόσθετη καθυστέρηση κύματος ή Σειράς, όπως 
αποφασίστηκε από τον Προϊστάμενο διαιτητη ο χρόνος θα ισχύει επίσης για 
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παρεμβολές από τους φωτογράφους νερού, την ασφάλεια του νερού, το 
προσωπικό ή άλλες εξωτερικές παρεμβολές

 Όπου οποιοσδήποτε αθλητής έχει δύο παρεμβολές, πρέπει να φύγει 
αμέσως  από τον Αγωνιστικό χώρο (Εάν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξει ποινή), 
επιπλέον:
i. Εάν και οι δύο παρεμβολές βρίσκονται σε κατάσταση μη προτεραιότητας, 

θα πραγματοποιηθούν και οι δύο προσπάθειες και θα βαθμολογηθούν 
κατά το ήμισυ

ii. Εάν η μια παρέμβολή βρίσκεται σε κατάσταση μη προτεραιότητας και η 
άλλη σε κατάσταση προτεραιότητας, της μίας προσπάθειας η βαθμολογία 
θα μειωθεί στο μισό και της άλλη θα μηδενιστεί σύμφωνα με τη σειρά 
των παρεμβολών

iii. Εάν και οι δύο παρεμβολές βρίσκονται σε κατάσταση προτεραιότητας, ο 
αθλητής θα αποκλειστεί από τη Σειρά.

 Εάν ούτε ο αθλητής σε μια κατάσταση παρεμβολής έχει δώσει 
προτεραιότητα έναντι του άλλου αθλητή, η ποινή θα είναι μια παρέμβολή 
χωρίς προτεραιότητα (βλ παραπάνω) ανεξάρτητα από άλλους αθλητές στη 
Σειρά (δεν εμπλέκονται στην παρεμβολή) που έχουν προτεραιότητα ή όχι, το 
δεύτερο καλύτερο κύμα βαθμολόγησης του αθλητή θα είναι κατά το ήμισυ.

30. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Γενικά
 Η ομάδα της διαιτησίας για κάθε Σειρά καθορίζεται από πέντε διαιτητές 

που θα επιλέγονται από ένα μεγαλύτερο πάνελ διαιτητών. Μια ομάδα επτά 
διαιτητών είναι το ελάχιστο απαραίτητο για τη διεξαγωγή αγώνα με πλήρη 
απασχόληση. Το πάνελ διαιτητών δεν πρέπει να απαιτεί από κάθε διαιτητή να 
διαιτητεύει για περισσότερες από 3 ώρες χωρίς διακοπή. Η επιτροπή θα διοικεί 
υπό τον έλεγχο και τη διακριτική ευχέρεια ενός Προϊστάμενου Διαιτητή του 
οποίου τα καθήκοντα περιγράφονται πληρέστερα στο τμήμα 6. Οι διαιτητές 
πρέπει να κάνουν check in με το Προϊστάμενο διαιτητή τουλάχιστον 15 λεπτά 
πριν από την έναρξης της Σειράς. Αυτός ο χρόνος επαρκεί για να έχουν μια 
ρεαλιστική άποψη των κυμάτων και τα πρότυπα  του surfing. Ο αριθμός των 
διαιτητών και της Σειράς πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο φύλλο 
βαθμολόγησης.

 Εάν ένα σκορ δεν είναι σαφές ή είναι λανθασμένο και επιτρέπεται να 
αλλάξει, πρέπει να διαγράφεται και το σωστό σκορ να εισάγεται στο επόμενο 
μπλοκ. Όλες οι αλλαγές πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο διαιτητή.

 Οι διαιτητές πρέπει να συμφωνούν με το φύλλο και πρέπει να παραδώσουν 
το φύλλο αμέσως μετά το τέλος της Σειράς.

 Κάθε διαιτητής πρέπει να δώσει το 100% της προσπάθειας του. Πρέπει να 
είναι αυστηρώς συγκεντρωμένος για να διασφαλιστεί ότι η προσωπική 
προκατάληψη δε θα υπάρξει και ότι επιτυγχάνεται κορυφαία απόδοση.

 Οι διαιτητές πρέπει να βαθμολογούν κάθε προσπάθεια κάθε αθλητή
 Η βαθμολόγηση των κυμάτων θα γίνει από 0,1 έως δέκα (10) καθορισμένα 

σε δέκατα 
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 Οι διαιτητές είναι αρμόδιοι να αποφαίνονται για όλες τις καταστάσεις 
παρεμβολών όπως περιγράφονται στο Τμήμα 29

 Οι διαιτητές θα πρέπει να είναι οπτικά χωρισμένοι και είναι ευθύνη του 
Προϊστάμενου διαιτητή να εξασφαλίσει ότι οι διαιτητές δεν συζητούν για τις 
βαθμολογίες κύματος ή τις παρεμβολές

 Οι διαιτητές δεν μπορούν να αλλάξουν τις βαθμολογίες τους ή τις κλήσεις 
παρεμβολής είτε στον υπολογιστή ή σε χειρόγραφα φύλλα. Σε περίπτωση που 
έχει γίνει κάποιο λάθος, ο διαιτητής πρέπει να ενημερώσει τον Προϊστάμενο 
διαιτητή ο οποίος θα εγκρίνει την αλλαγή. Ο διαιτητής πρέπει να μονογράψει 
τις αλλαγές. Στην περίπτωση που υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα μόνο ο 
Προϊστάμενος Διαιτητής μπορεί να αλλάξει ένα σκορ στο σύστημα

 Εάν ένας διαιτητής  χάσει ένα κύμα ή μέρος ενός κύματος, πρέπει να 
τοποθετήσει ένα "Μ" στο φύλλο και να ενημερώσει τον Προϊστάμενο διαιτητή, 
ο οποίος θα δώσει μια βαθμολογία με βάση τη σύγκριση προηγούμενων 
κυμάτων και φύλλων άλλων διαιτητών. Η βαθμολογία πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο διαιτητή.

 Οι διαιτητές που χρησιμοποιούνται στον Τελικό θα είναι εκείνοι που έχουν 
δείξει τον υψηλότερο βαθμό συνέπειας σε σχέση με τον αγώνα

 Οι διαιτητές που έχουν τελειώσει τον κατάλογο των καθηκόντων τους 
πρέπει να παραμείνουν στον αγώνα έως ότου ολοκληρωθεί η τελευταία τους 
Σειρά και έως ότου οι Ενστάσεις δεν είναι πλέον εφικτές

 Κανένας διαιτητής δεν μπορεί να σχολιάσει τα αποτελέσματα σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, με το κοινό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τους 
αθλητές, αυτός ο  διαιτητής μπορεί να αποβληθεί από την Επιτροπή και άλλες 
ενέργειες να ληφθούν από τον  Προϊστάμενο Διαιτητή σε συνεννόηση με τον 
Διευθυντή Αγώνων. Τα στατιστικά στοιχεία θα καταρτίζονται καθημερινά. Κάθε 
διαιτητής που αποδείξει ότι είναι ασυνεπής θα αποσύρεται από την Επιτροπή 
και θα του ανατεθούν άλλα καθήκοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα (δηλ .: 
παρατηρητής). Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιβάλλεται από τον 
Διευθυντή Αγώνων κατόπιν σύστασης του Προϊστάμενου Διαιτητή 

 Κατά καιρούς εμφανίζονται λάθη ειδικής φύσης σε σχέση με την κρίση. 
Αυτό περιλαμβάνει τη χρονομέτρηση και τη βαθμολογία. Κατά τη διακριτική 
του ευχέρεια ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να συμβουλευτεί τους  
συγκεκριμένους παρατηρητές (που ορίζονται ως Προϊστάμενο διαιτητής, 
διαιτητές, διαιτητές εκτός υπηρεσίας,) οι οποίοι ενδέχεται να έχουν 
παρακολουθήσει το εν λόγω συμβάν, και ο οποίος θα αποφανθεί κατά 
περίπτωση για τα συγκεκριμένα αυτά περιστατικά.

 Το κριτήριο της Επιτροπής βασίζεται αποκλειστικά στην επιλογή των 
ατόμων. Η πολιτική, η χώρα προέλευσης και οι προσωπικές συμπάθειές ή 
αντιπάθειες πρέπει καθίστανται άσχετες εάν ο διαιτητής κάνει τη δουλειά του 
σωστά

 Πριν κρίνουμε: Οι διαιτητές πρέπει να φροντίσουν να λάβουν μέρος στη 
συνάντηση πριν από τον αγώνα για να καθοριστούν τα κριτήρια και οι κανόνες 
που θα χρησιμοποιηθούν. Οι διαιτητές πρέπει να είναι στη θέση τους, 30 λεπτά 
πριν από την πρώτη Σειρά, έτσι ώστε οι συνθήκες του αγώνα να μπορούν να 
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ελεγχθούν. Όλοι οι διαιτητές πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμοι, να είναι 
προετοιμασμένοι για όλους και, αν χρειαστεί, να έχουν μαζί τους μπλούζα, 
πετσέτες, παντελόνι και αδιάβροχο σε περίπτωση
βροχής. Οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν τους Κανονισμούς και να είναι σε 
θέση να τους εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση και κατάσταση. Οι διαιτητές θα 
πρέπει να μελετήσουν τα Κριτήρια και να βεβαιωθούν ότι τα κατανοούν και 
μπορούν να τα ερμηνεύσουν με ακρίβεια. Διαιτητεύοντας σε κακές συνθήκες: 
Πολλοί αγώνες πραγματοποιούνται σε οριακές συνθήκες, έτσι οι διαιτητές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις συνθήκες που επικρατούν. Σε 
χαμηλού επιπέδου αγώνες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αθλητές που 
χρησιμοποιούν την δύναμη του κύματος. Οι διαιτητές πρέπει να  παρατηρούν 
τον τρόπο με τον οποίο εναλλάσσονται οι μανούβρες. Να Καθορίζουν αν ο 
αθλητής δημιουργεί αρκετή ταχύτητα εκτός των στροφών.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κακές συνθήκες υπάρχουν συνήθως λιγότερα κύματα. 
Μπορεί να υπάρξουν χαμηλές βαθμολογίες στην τελική κατάταξη.

 Διαιτητεύοντας Δύσκολες Σειρές: Οι δύσκολες σειρές θα πρέπει να γίνονται 
αποδεκτές από έναν διαιτητή ως πρόκληση. Αυτό σημαίνει ότι ο διαιτητής θα 
πρέπει να κρίνει μεθοδικά, να είναι εξαιρετικά προσεχτικός, να παρακολουθεί 
τις λεπτομέρειες και να φαντάζεται ολόκληρο το κύμα. Σε κάθε αγώνα πάντα 
θα υπάρχουν κάποιες Σειρές πιο δύσκολες από άλλες είτε επειδή είναι η πρώτη 
Σειρά της ημέρας, εξαιτίας επιδεινούμενων συνθηκών ή με κοντινή Σειρά. Τότε 
οι καλύτεροι διαιτητές πρέπει να επιλεγούν.  Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε ανάλυση κάθε 
κύματος:

1. Πού εκτελέστηκε ο πρώτος ελιγμός;
2. Πόσο καλά εκτελέστηκε;
3. Πόσο καλά συνδέθηκαν οι ελιγμοί;
4. Εκτέλεσε ο surfer ένα ελιγμό στο ήρεμο κομμάτι (rail to rail) ή 

αναπήδηση μέσα στο ήρεμο κομμάτι ή πήγε στο επόμενο κομμάτι;
5. Πώς εκτελέστηκαν οι εξωτερικοί ελιγμοί σε σύγκριση με τους 

εσωτερικούς ελιγμούς;
6.  Πόσο βαθιά ήταν ο αθλητής στο αρχικό σημείο ανάβασης;
7. Πώς χρησιμοποίησε ο αθλητής το κύμα ή τη ροή του;
8. Έκανε μετακινήσεις και οι ελιγμοί ήταν λειτουργικοί;
9. Ο ελιγμός ολοκληρώθηκε με έλεγχο;

 Μια σύγκριση μεταξύ της πρώτης βαθμολόγησης και της τελευταίας 
βαθμολόγησης σε μια Σειρά είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι άπειροι διαιτητές 
τείνουν να σημειώνουν τα τελευταία κύματα και ξεχνούν ή αγνοούν το τι έχει 
συμβεί κατά τη διάρκεια μιας Σειράς και αυτό μπορεί να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα. Αυτός είναι ένας τομέας όπου οι λιγότερο έμπειροι διαιτητές 
μπορούν να μάθουν περισσότερα από τους έμπειρους διαιτητές.

 Συγκέντρωση / Πολλαπλοί αναβάτες
1. Η συγκέντρωση 100% είναι το κλειδί. Δεν είναι αρκετό ο διαιτητής 

να βάζει κάθε σκορ σωστά αλλά οι διαιτητές πρέπει επίσης να βοηθούν 
τον Προϊστάμενο διαιτητή στα κύματα και τις παρεμβολές. Σε τέτοιες 
Σειρές, η ικανότητα του διαιτητή να βαθμολογεί το κύμα ενστικτωδώς και 
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να διαθέτει αυτόματα το σκορ στο τέλος της διαδρομής είναι ύψιστης 
σημασίας.

2. Όταν πολλοί αθλητές αγωνίζονται ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 
τους προσέξουν όλους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε πιο 
κρίσιμους τομείς όπως το σημείο εκκίνησης, οι πρώτοι ελιγμοί και άλλοι 
εξωτερικοί ελιγμοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεγαλύτερη βαθμολόγηση 
των αθλητών θα προκύψει.  Η αρχή ενός κύματος είναι πολύ πιο 
σημαντική επομένως όταν τουλάχιστον δύο αθλητές ανεβαίνουν σε ένα 
κύμα θα πρέπει να προσεχθούν και οι 2 το ίδιο από τους διαιτητές. Η 
πιθανή βαθμολόγηση του αθλητή στο τέλος του κύματος είναι προφανώς 
πολύ χαμηλότερη. Είναι σημαντικό να γραφτεί η βαθμολογία όσο πιο 
γρήγορα γίνεται και να επανακληθούν οι επόμενοι αθλητές. Το καλύτερο 
αποτέλεσμα τοποθετείται πρώτο και το χειρότερο στο τέλος και 
ενδιάμεσα οι μεσαίες βαθμολογίες

3. Οι μετρήσεις των συνεχόμενων κυμάτων θα πρέπει να καλούνται 
και αν δεν είναι σίγουροι για ένα σκορ μόνο ο Προϊστάμενος Διαιτητής 
μπορεί να ζητήσει συνδρομή ΟΧΙ ένας συνάδελφος διαιτητής.

30.1 Πύργος/Περιοχή Διαιτησίας:
 Ο Διευθυντής του Αγώνα και ο Προϊστάμενος Διαιτητής θα είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή των κανονισμών.
 Οι διαιτητές, οι παρατηρητές, ο εκφωνητής και ο Προϊστάμενος διαιτητής 

πρέπει να έχουν απεριόριστη θέα και το πλήρες πλάτος του κύματος ανά πάσα 
στιγμή.

 Η πλευρά της οπτικής ή μια οπτική που δεν δίνει στους διαιτητές μια ακριβή 
ή κατάλληλη οπτική του κύματος δεν είναι αποδεκτή

 Αν υπάρχει σταθερή δομή (βάθρο), αυτό το βάθρο (ή τα βάθρα) πρέπει να 
έχουν τοποθετηθεί σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Αγώνα και τον 
Προϊστάμενος Διαιτητή.

 Σε περίπτωση που η τοποθεσία ενός αγώνα αλλάξει, οι διαιτητές θα πρέπει 
να τοποθετηθούν στο σημείο που υπάρχει πλεονέκτημα ώστε να τους 
επιτρέπει να βλέπουν καλύτερα το κύμα που σερφάρει ο αθλητής ακόμα κι αν 
αυτό απαιτεί προσωρινές κατασκευές που θα τοποθετηθούν στην παραλία

 Οι διαιτητές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό και 
ηχομονωμένο καταφύγιο.

 Εάν είναι δυνατόν, οι διαιτητές θα πρέπει να διαχωρίζονται οπτικά ο ένας 
από τον άλλο.

30.2 Κλίμακα και Κατηγορίες Διαιτησίας:
 Το σύστημα βαθμολόγησης ξεκινά από το μηδέν έως το δέκα και χωρίζεται 

στις ακόλουθες κατηγορίες:
0.1 - 1.9 Ελάχιστο
2.0 - 3.9 Αρκετό
4.0 - 5.9 Μέσο
6.0 - 7.9 Καλό

      8.0 – 10 Εξαιρετικό
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 Οι διαιτητές θα πρέπει να ακολουθούν αυτό το σύστημα για να καθορίσουν 
ακριβείς βαθμολογίες για το πρώτο κύμα.

 Η βαθμολόγηση των κυμάτων διαιρείται σε ένα δέκατο δηλαδή: 0,1 - 10 
(δέκα) Οι Διαιτητές θα πρέπει να προσπαθήσουν να θυμηθούν όλα τα κύματα 
βαθμολόγησης, ώστε να αποφύγουν να κρίνουν υψηλότερα κατά τη διάρκεια 
της Σειράς.

 Οι τελευταίες προσπάθειές κυμάτων θα πρέπει να κριθούν με βάση τα ίδια 
κριτήρια με τις πρώτες προσπάθειες. Το πρώτο κύμα που έχει βαθμολογηθεί, 
ορίζει την κλίμακα για τη Σειρά και θα πρέπει να παραμείνει στο μυαλό του 
διαιτητή ως σημείο αναφοράς για το επίπεδο της Σειράς και τις επιδόσεις και 
τις συγκρίσεις των κυμάτων.

 Οι μεμονωμένες βαθμολογίες κυμάτων είναι εκείνες στις οποίες πρέπει να 
επικεντρωθεί ο διαιτητής και το τελικό αποτέλεσμα της Σειράς θα πρέπει να 
βασίζεται στη βαθμολόγηση των κυμάτων.

 Καθώς κανένας αθλητής δεν βγάζει κανένα κύμα με τον ίδιο τρόπο, οι 
διαιτητές θα πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά να διαφοροποιήσουν τη 
βαθμολογία τους για όλα τα κύματα.

 Οι διαιτητές δεν θα πρέπει να αργούν, αλλά θα πρέπει να βάλουν μια 
βαθμολογία με το που ολοκληρώνεται η προσπάθεια.

 Κατά τη διάρκεια της Σειράς, οι μετρήσεις των κυμάτων θα πρέπει να 
αναφέρονται όσο το δυνατόν συχνότερα και όσο οι αθλητές ΔΕΝ αγωνίζονται. 
Οι διαιτητές να επαναλαμβάνουν τις μετρήσεις των κυμάτων.

 Οι διαιτητές θα πρέπει να αποφεύγουν να επηρεάζονται από τους θεατές, 
τους σχολιαστές ή από φιλίες και άλλες εξωτερικές επιρροές και θα πρέπει να 
έχουν εμπιστοσύνη  στις αποφάσεις τους.

 Κατά τη διάρκεια της Σειράς, οι απόψεις δεν πρέπει να μοιράζονται με 
άλλους διαιτητές.

 31. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Ο παρών Κανονισμός Αγώνων μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει με πρόταση των 2/5 

των Σωματείων-Μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου με κατάθεση συγκεκριμένων 
εγγράφων προτάσεων που θα κατατεθούν στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.-Κ.. Το Δ.Σ. συγκαλεί 
βάση του Καταστατικού έκτακτη Γ.Σ. και οι τροποποιήσεις γίνονται με απλή 
πλειοψηφία της Γ.Σ.

 Ο παρών Κανονισμός Αγώνων αποτελείται από 31 άρθρα και εγκρίθηκε από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της, την 18η  Μαρτίου 2018 και 
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ισχύει αμέσως μετά από την έγκριση του από τα αρμόδια όργανα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.

                                                                                                            Ε.Υ.
                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                   ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ      

ΚΟΙΝ. 
-ΑΣΕΑΔ                                        
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