
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ SUP ΣΠΡΙΝΤ 200μ 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φίλοι του αθλήματος που δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής 

Ιδιότητας της Ε.Ο.Κ.-Κ. και συμμετέχουν με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους και 

προϋποθέσεις του παρόντος Παραρτήματος και των ειδικών διατάξεων της Προκήρυξης του 5ου 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος SUP Σπριντ 2020 για τα άρθρα που δεν προβλέπονται ειδικά στο παρόν.  

 
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 27/07/2020.  Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής  μόνο ηλεκτρονικά 
στο παρακάτω link:  

https://docs.google.com/forms/d/1aBgFoGOlgEL9PxxbqIgSb-5FGYby5EXeEs60mQqutd4/edit 

Έντυπα συμμετοχής με υποχρέωση να προσκομισθούν πρωτότυπα στην Οργανωτική Επιτροπή 1 ώρα 
τουλάχιστον πριν την έναρξη της συνάντησης των αθλητών: 
 

• Ιατρική βεβαίωση που βεβαιώνει την καλή υγεία του κατόχου από ιατρό που κατέχει την 
καρδιολογική ειδικότητα και να βεβαιώνει ότι ο συμμετέχοντας έχει υποβληθεί στις ιατρικές 
εξετάσεις της παρ.2 του άρθρου 3 της ΑΔΑ: 61ΒΖ4653Π4–2Ω3. (Σχετικό υπόδειγμα) 
 

• Ιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο όπως προβλέπεται από 
την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ (αναμένεται η έγκρισή του από το Υπουργείο 
Αθλητισμού). 

 

• Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής όπως συνημμένο.    

• Χρηματικό ποσό συμμετοχής 15€.  

Η πληρωμή του κόστους της συμμετοχής πρέπει να γίνει παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής, με 
κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ στην Εθνική Τράπεζα 
GR6801100710000007148051944. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τους 
συμμετέχοντες. 
Προσοχή:  

✓ Στην αιτιολογία της απόδειξης κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
συμμετέχοντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2104114504 κα Λογαρίδη Μαρία.  
 

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν είναι: 

 

- SUP 14’0’’ Ανδρών/Γυναικών       -   SUP 12’6” Ανδρών/Γυναικών 
- SUP 14’0’’ Master (40+) Ανδρών/Γυναικών       -   SUP 12’6’’ Master (40+) Ανδρών/Γυναικών   
- SUP 14’0’’ Master (50+) Ανδρών/Γυναικών    -   SUP 12’6’’ Master (50+) Ανδρών/Γυναικών 

 

* Στην κατηγορία 12’6’’ συμμετέχουν οι αθλητές με σανίδα μήκους έως 12’6’’ τύπου Race – Touring. 

* Στην κατηγορία 14’0” συμμετέχουν οι αθλητές με σανίδα μήκους έως 14’0’’ τύπου Race – Touring. 

https://docs.google.com/forms/d/1aBgFoGOlgEL9PxxbqIgSb-5FGYby5EXeEs60mQqutd4/edit


 
 
- Κατηγορία Ανδρών/Γυναικών (Έτος γέννησης 2001 και παλαιότερα). 
- Κατηγορία Master (40+) Ανδρών/Γυναικών (Έτος γέννησης 1971-1980). 

- Κατηγορία Μaster (50+) Ανδρών/Γυναικών. (Έτος γέννησης 1970 και παλαιότερα).  

 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Κ.-Κ. και οι Τεχνικοί Κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  
 

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Λόγω του χαρακτήρα του αγώνα, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
 

6. ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
Θα γίνουν με τη λήξη του αγωνίσματος.  
 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ 

• Την ημέρα του αγώνα θα πρέπει να παρουσιαστείτε στην Επιτροπή Αγώνα, τουλάχιστον 1 ώρα πριν 
την συνάντηση των αθλητών και να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας.  
 

• Η συμμετοχή όλων των αθλητών στην ενημέρωση κωπηλατών είναι υποχρεωτική.  

• Λεπτομέρειες, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο www.canoekayak.gr 
ή/και στη σελίδα του facebook της Ομοσπονδίας.  

• Οι κωπηλάτες που δεν παρουσιαστούν στην επιτροπή την ημέρα του αγώνα και δεν συμμετέχουν 
στην συγκέντρωση κωπηλατών, αποκλείονται αυτομάτως από τον αγώνα.  

• H xρήση Leash είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες SUP 

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Ο διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να φέρουν διαφήμιση των χορηγών των 
αγώνων επ’ αυτών και επί του εξοπλισμού τους. 
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή τους εντός και εκτός του αγώνα 
και την προβολή του υλικού στα ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και σε κάθε δράση της Ομοσπονδίας. 
 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

• Το παρόν μπορεί να τροποποιηθεί αν αυτό απαιτηθεί. 

• Απρόβλεπτες καταστάσεις και καιρικά φαινόμενα μπορεί να αναγκάσουν τους διοργανωτές να 
ματαιώσουν ή να αλλάξουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. 

• Σε περίπτωση αλλαγών θα ενημερωθείτε έγκαιρα από το επίσημο site της ομοσπονδίας 
www.canoekayak.gr και αντίστοιχα από τη σελίδα μας στο Facebook  

http://www.canoekayak.gr/
http://www.canoekayak.gr/

