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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η 
Ο παρών αποτελεί τον Εθνικό Κανονισμό Αγώνων για το άθλημα του Ωκεανικού καγιάκ  
και εφαρμόζεται σε:         
Α. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ωκεανικού Καγιάκ (Καγιάκ Ανοιχτής Θαλάσσης) όλων 
των κατηγοριών  
Β. Πανελλήνιες Διοργανώσεις Κυπέλλων Ωκεανικού Καγιάκ (Καγιάκ Ανοιχτής 
Θαλάσσης)  
Γ. Διασυλλογικές Διοργανώσεις Ωκεανικού Καγιάκ (Καγιάκ Ανοιχτής Θαλάσσης) 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.C.F. 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. 

Α.  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ω Ν 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΙΚΟΥ ΚΑΓΙΑΚ (Καγιάκ Ανοιχτής Θαλάσσης) 

1.1. Στους αγώνες του Ωκεανικού Καγιάκ ο αθλητής αγωνίζεται σε ένα καθορισμένο 
στίβο σε κόλπους ή στην  ανοικτή θάλασσα. Οι αγώνες γίνονται με σκάφη όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8. Ο αθλητής  πρέπει να, αγωνιστεί στις συνθήκες νερού που 
επικρατούν, δίνοντας έμφαση στις ικανότητες του να χρησιμοποιεί δύσκολες 
συνθήκες νερού προς όφελός του. 

2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

2.1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

2.1.1. Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανάπτυξης, Πανελλήνια 
Κύπελλα Ωκεανικού Καγιάκ (Καγιάκ Ανοιχτής Θαλάσσης) που προκηρύσσονται από την 
Ομοσπονδία και διοργανώνονται με έγκρισή της ή με εντολή ανάθεσης σε άλλους.    
2.1.2. Διασυλλογικοί αγώνες που προκηρύσσονται και διοργανώνονται από Σωματεία-
μέλη  της Ε.Ο.Κ.-Κ.  με την έγκρισή της. 
2.1.3. Αγώνες που προκηρύσσονται από φορείς και Σωματεία-μέλη και διοργανώνονται 
με την έγκριση της  και αγώνες που προκηρύσσονται από φορείς και Σωματεία και 
διοργανώνονται με την άδεια της 
2.1.4. Ένας αγώνας χαρακτηρίζεται επίσημος, όταν διαιτητεύουν Εθνικοί Διαιτητές 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις και Εγκυκλίους της Ε.Ο.Κ.-Κ.  
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2.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

2.2.1. Όλοι οι αγώνες που  προκηρύσσονται ως Διεθνείς διεξάγονται 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. 
2.2.2. Ένας  Διεθνής  αγώνας  πρέπει  να  επιβλέπεται  από τουλάχιστον ένα Διεθνή 
Διαιτητή,  κάτοχο έγκυρης κάρτας διεθνή Διαιτητή Ωκεανικού Καγιάκ (Οcean Racing). 
2.2.3. Διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις που προκηρύσσονται και διοργανώνονται 
από Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ, πρέπει πριν από την προκήρυξη  να έχουν λάβει την 
άδεια της Ε.Ο.Κ.-Κ για τη διοργάνωση. Οι διοργανώσεις  αυτές διεξάγονται σύμφωνα 
με την 2.2.2. 

3. ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ (Αθλητές) 

3.1. “Αθλητής” νοείται ο ερασιτέχνης αθλητής όπως αυτός καθορίζεται από την Διεθνή  
Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό σε Εγκυκλίους  και προκηρύξεις 
αναφέρονται αθλητές, νοούνται και οι αθλήτριες, εκτός  αν αναφέρονται ειδικά. 
3.1.1. Οι μικρού ύψους παροχές για δαπάνες κινήσεως, βελτίωση διατροφής, αθλητικό  
εξοπλισμό κα, δεν θεωρούνται αμοιβές. 
3.1.2. 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. 
3.1.3. 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 και εκδίδεται και θεωρείται με βάση 
την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.     
3.1.4. 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 αθλητών άνευ συναγωνισμού. 
3.1.5 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.  
3.2. Οι αθλητές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες για τις  Πανελλήνιες  και τις 
επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις: 
3.2.1. Παίδων – Κορασίδων : ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 15ων  γενεθλίων και 
ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 16ου έτους του αθλητή (15-16 χρόνων). 
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3.2.2. Εφήβων – Νεανίδων: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 17ων   γενεθλίων και 
ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους του  αθλητή (17-18 χρόνων). 
3.2.3. Νέων Ανδρών – Γυναικών (κάτω των 23ων) έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 23ων γενεθλίων του αθλητή. 
3.2.4. Ανδρών – Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή (18 
χρόνων και άνω). 
3.2.5. 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. Για να θεωρηθεί κάποιος βετεράνος θα πρέπει να 
μην έχει ενεργό συμμετοχή τα τελευταία δύο χρόνια.   
3.2.5.1 Ένας Βετεράνος αθλητής μπορεί να αγωνιστεί σε έναν αγώνα Βετεράνων  κατά 
το έτος που φτάνει στο  κατώτερο όριο της ηλικιακής κατηγορίας  π.χ. στο ηλικιακό 
γκρουπ από 35-39 είναι το έτος που γιορτάζει τα 35 γενέθλια του. 
3.2.5.2. Στο διθέσιο Surfski kayak (SS-2) η ηλικία του μικρότερου αθλητή θα καθορίσει 
την κατηγορία στην οποία το πλήρωμα μπορεί να αγωνιστεί. 
3.2.7.3. Οι ομάδες ηλικιακής κατηγορίας θα αρχίσει από την ηλικία των 35-39 και 
αυξάνεται ανά διάστημα 5 ετών. 
3.3. Οι ηλικιακές κατηγορίες για τις διεθνείς διοργανώσεις, που διεξάγονται με  τους 
Διεθνείς  Κανονισμούς είναι: 
3.3.1. Εφήβων – Νεανίδων: ο ημερολογιακός χρόνος των 15ων γενεθλίων και ο 
ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους (15-18 χρόνων) . 
3.3.2.  Ανδρών – Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία  αυτή (18 
χρόνων και άνω). 
3.4. Για τις δοκιμασίες επιλογής αθλητών για τις Εθνικές Ομάδες ισχύουν οι  διεθνείς 
ηλικιακές κατηγορίες, εκτός ειδικών περιπτώσεων,  που θα αναφέρονται σε σχετικές 
Εγκυκλίους της Ε.Ο.Κ-Κ. 
 
* 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) 

4.1. 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). 
4.2. Μέχρι την 15 Δεκεμβρίου όσα από  τα Σωματεία-μέλη επιθυμούν να  
διοργανώσουν διασυλλογικούς αγώνες θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε.Ο.Κ.-Κ,  
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 1η  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. 
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Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ  

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

5.1. Οι επίσημες κατηγορίες αγωνισμάτων είναι: 
Μονοθέσιο Surfski Kayak (SS-1) 
Διθέσιο Surfski Kayak (SS-2) 

  
Ανδρών SS-1, SS-2 

Γυναικών SS-1, SS-2 

Νέων Ανδρών κάτω των 23ων SS-1, SS-2 

Νέων Γυναικών κάτω των 23ων SS-1, SS-2 

Εφήβων/Παίδων SS-1, SS-2 

Νεανίδων/Κορασίδων SS-1, SS-2 

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

6.1. Δεν υπάρχουν περιορισμοί μήκους ή βάρους για την κατασκευή  των σκαφών 
surfski.  Σχετικά άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού. 

7. ΕΜΠΟΡΙΚΑ   ΣΗΜΑΤΑ 

7.1. Τα σκάφη, ο εξοπλισμός και ο ρουχισμός μπορούν να έχουν σήματα  
κατασκευαστή, διαφημιστικά σύμβολα και γραπτό κείμενο. 
7.2. Κάθε διαφημιστικό υλικό στον ρουχισμό και εξοπλισμό των αθλητών πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 
7.3. Η διαφήμιση καπνού και δυνατών οινοπνευματωδών ποτών απαγορεύεται. 
7.4. Όλο το διαφημιστικό υλικό πρέπει να είναι τοποθετημένο κατά τρόπο που να μην 
παρεμποδίζει την ταυτοπροσωπία του αθλητή και να μην επηρεάζει την διεξαγωγή του 
αγώνα. 
7.5 Κάθε σκάφος, ο εξοπλισμός ή ο ιματισμός που δεν είναι σύμφωνα με τους 
παραπάνω όρους, δεν θα είναι αποδεκτά για χρήση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι 
ομάδες είναι υπεύθυνες για το δικό τους εξοπλισμό.  

7.6. Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις η Ε.Ο.Κ.-Κ μπορεί να εκδίδει σχετικές 
Εγκυκλίους, που δεν παραβιάζουν τις βασικές αρχές (7.3). 
7.6.1 Σε περιπτώσεις που η Ε.Ο.Κ-Κ συνάψει συμφωνία με χορηγούς, τα Σωματεία-μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης που έχει γίνει και οι 
οποίες τους κοινοποιούνται με σχετική εγκύκλιο. 

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 

8.1 Όλα τα σκάφη θα πρέπει να είναι τέτοια που  ο αθλητής να κάθεται πάνω, με ένα 
προστατευτικό κάλυμμα που έχει τη δυνατότητα να αποβάλει τα νερά. 
8.2.Το σχήμα, η μέθοδος κατασκευής, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι 
μηχανισμοί του συστήματος διεύθυνσης είναι χωρίς περιορισμούς.  
8.3. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν ένα σκληρό σημείο κοντά στο κατάστρωμα για την 
προσάρτηση μιας λαβής.  
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8.4. Όλα τα ανοίγματα μέσα  στο κήτος  που είναι μεγαλύτερα από 12 χιλιοστά σε 
διάμετρο (στεγανά και με οπές εξαερισμού) πρέπει να είναι καλυμμένα με ένα καπάκι 
που στερεώνεται με κατάλληλο μηχανισμό.  

9. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΚΑΦΩΝ 

9.1. Οι διαστάσεις του surfski δεν χρειάζεται να μετρηθούν. Ο έλεγχος πρέπει να 
περιορίζεται στα ανοίγματα του κήτους και των μεθόδων κλεισίματός τους (άρθρο 
8.4) και την ύπαρξη ενός σκληρού σταθερού σημείου κατάλληλου για προσάρτηση 
μιας λαβής.  
9.2. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα, στο τέλος του κάθε αγωνίσματος τα 
πρώτα 4 σκάφη θα ελεγχθούν ξανά ως προς τον εξοπλισμό τους.  Η Επιτροπή Αγώνα 
μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων.  

 
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (OFFICIALS)  

10.1.  Οι Διεθνείς αγώνες  διεξάγονται υπό την επίβλεψη των παρακάτω 
Επιτετραμμένων (διαιτητών-μελών της Επιτροπής Αγώνων): 
Διευθυντής Αγώνα    Race Director  
Τεχνικός Διευθυντής    Technical Director  
Γραμματέας Αγώνα    Competition Secretary  
Αφέτης/ες    Starter(s)  
Ευθυγραμμιστής    Aligner  
Διαιτητής διαδρομής    Course Umpire  
Διαιτητές/Κριτές Τερματισμού  Finishing Line Judge(s) 
Χρονομέτρης/ες    Timekeeper(s) 
Ελεγκτής/ες Σκαφών   Boat Scrutineer  
Επικεφαλής Ελεγκτών Επιβίβασης Embarkation Marshall  
Υπεύθυνος Ασφαλείας*  Safety Officer * 
Εκφωνητής*    Announcer * 

   Υπεύθυνος Τύπου*   Press Official * 
 
   * Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέλη του Δ.Σ αρκεί να είναι πιστοποιημένοι από την 

Ομοσπονδία ως προς τις γνώσεις και ικανότητες.  Είναι οι μόνοι που μπορούν να 
ορίζονται και από την Ομοσπονδία. 

 
10.2. Ένα άτομο μπορεί να λειτουργεί σε δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω 
θέσεις.  
10.2.2. Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν πρέπει να εισέρχονται στους χώρους της 
Διαιτησίας, εκτός αν η Επιτροπή Αγώνων τους καλέσει, για να διευθετήσει 
προβλήματα.  

  10.3. Ο αγώνας  διοικείται από την Επιτροπή Αγώνα η οποία αποτελείται από:  
Τον Διευθυντή Αγώνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τον Τεχνικό Διευθυντή 
και τον Υπεύθυνο Ασφαλείας.   
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10.4. Η Επιτροπή Αγώνα:  
10.4.1 Οργανώνει τον αγώνα και επιβλέπει τις προετοιμασίες του.  
10.4.2 Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων 
περιστάσεων που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή ή τη λήξη του αγώνα, αναβάλει 
τον αγώνα  και αποφασίζει  τη διεξαγωγή του, σε μια χρονική  στιγμή όταν  μπορεί να 
διεξαχθεί, ή ακυρώνει τον αγώνα, ή, αν ο αγώνας  έχει ήδη ξεκινήσει, διακόπτει ή 
προγραμματίζει  εκ νέου τη διεξαγωγή του.  
10.4.3  Ακούει τυχόν ενστάσεις που μπορεί να γίνουν και επιλύει τυχόν διαφορές  που 
μπορεί να προκύψουν. 
10.4.4 Αποφασίζει σχετικά με θέματα που αφορούν ακύρωση σε περιπτώσεις που οι 
κανονισμοί έχουν παραβιαστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η απόφαση της 
Επιτροπής πρέπει να βασίζεται στους παρόντες Κανονισμούς. Μπορούν επίσης να 
επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ-
Κ. (δηλαδή αποκλεισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη διάρκεια του εν 
λόγω αγώνα).  
10.4.5 Πριν από οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την  παραβίαση των κανονισμών, 
ακούει την άποψη των διαιτητών που έχουν τον έλεγχο του αγώνα, αν κρίνει ότι έχει 
σημασία για τη διαλεύκανση του υποτιθέμενου αδικήματος.  
10.4.6 Η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να αποκλείσει οποιοδήποτε αθλητή, ο οποίος 
συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή που με τη συμπεριφορά του ή τον λόγο του δείχνει 
περιφρόνηση προς τους διαιτητές, τους άλλους αθλητές ή τους θεατές. 

10.5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (OFFICIALS). 

10.5.1. Οι επιτετραμμένοι (διαιτητές) των αγώνων (επικεφαλείς) έχουν τα ακόλουθα 
καθήκοντα, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση: 
• Ο Διευθυντής Αγώνα, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα, 
αποφασίζει για όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και  τα 
οποία δεν προβλέπονται στους παρόντες κανονισμούς.  
• Ο Τεχνικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του 
αγώνα. 
• Ο Γραμματέας των αγώνων είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων και την προετοιμασία της κατάταξης των νικητών. Τηρεί τα πρακτικά 
των διαδικασιών στις συναντήσεις που γίνονται σε περιπτώσεις ενστάσεων. Παρέχει 
στον Υπεύθυνο Τύπου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή 
του αγώνα ή τα αποτελέσματα. 
• Ο Αφέτης αποφασίζει για όλα τα θέματα σχετικά με την εκκίνηση των αγώνων, και 
είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων ως προς τις άκυρες εκκινήσεις. 
Ελέγξει ότι ο εξοπλισμός  του συστήματος εκκίνησης είναι σε λειτουργία.  Ο Αφέτης 
δίνει εντολή στους αθλητές να λάβουν τις θέσεις τους για να πραγματοποιήσουν την 
εκκίνηση σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ωκεανικού Καγιάκ.  Η απόφαση του 
Αφέτη είναι τελεσίδικη. 
• Ο  Ευθυγραμμιστής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των σκαφών στη γραμμή 
εκκίνησης με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση.  
• Ο Διαιτητής Διαδρομής διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα οι κανόνες 
τηρούνται. Αν παραβιαστούν οι κανονισμοί, ο διαιτητής αναφέρει την παράβαση στον 
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Διευθυντή Αγώνα, ο οποίος, με τη σειρά του, την παραπέμπει στην Επιτροπή Αγώνα. 
Η Επιτροπή Αγώνα στη συνέχεια αποφασίζει αν κάποιος από τους εν λόγω αθλητές  
πρέπει να ακυρωθεί ή όχι. Ο Διαιτητής Διαδρομής τοποθετεί τους διαιτητές που 
εποπτεύουν τα σημεία ελέγχου κατά μήκος της πορείας. 
• Οι Διαιτητές/Κριτές Τερματισμού αποφασίζουν τη σειρά με την οποία οι αθλητές 
έχουν διασχίσει τη γραμμή του τερματισμού. Πρέπει να τοποθετούνται στη γραμμή 
τερματισμού. Αν οι διαιτητές/κριτές έχουν διαφορετική άποψη σχετικά με την 
κατάταξη δύο ή περισσότερων αθλητών, η διαφωνία αποφασίζεται με απλή 
πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας, ο προϊστάμενος κριτών ασκεί το δικαίωμα 
της πλειοψηφίας. Η απόφαση των κριτών είναι τελεσίδικη.  
• Οι Χρονομέτρες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των χρόνων. Πριν από κάθε 
αγώνα ο Προϊστάμενος Χρονομέτρης επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός χρονομέτρησης 
λειτουργεί ικανοποιητικά. 
• Ο Ελεγκτής  Σκαφών διασφαλίζει ότι τα σκάφη, ο εξοπλισμός, ο ιματισμός και η 
διαφήμιση εναρμονίζονται με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.Κ για το Ωκεανικό Καγιάκ 
(Canoe Ocean Racing,) και τα σημειώνει ανάλογα. Σε περίπτωση που κάτι από τα 
παραπάνω δεν πληροί τις απαιτήσεις της Ε.Ο.Κ-Κ. πρέπει να αποκλείεται από τον 
αγώνα. 
• Ο Επικεφαλής Ελεγκτών Επιβίβασης επιβεβαιώνει ότι το σκάφος και ο εξοπλισμός 
έχουν εγκριθεί από τον Ελεγκτή Σκαφών, επιβεβαιώνει ότι το σκάφος, ο εξοπλισμός ο 
ιματισμός του αθλητή πληρούν τις προϋποθέσεις των αγωνιστικών κανονισμών και 
όταν κρίνει, προωθεί τα σκάφη, με την κατάλληλη σειρά στον Ευθυγραμμιστή. 
• Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών στην 
Επιτροπή Αγώνα για τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, και για να ελέγξει ότι αυτά 
λαμβάνονται. 
• 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. 
• 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. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
10.5.2 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 Διευθυντή Αγώνων ή  τον Τεχνικό Διευθυντή των 
αγώνων. Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα απαγορεύεται να βρίσκονται στον χώρο των 
κριτών εκτός αν έχουν κληθεί από την επιτροπή αγώνων για την επίλυση κάποιου 
ζητήματος. 
10.6. 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 
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διοργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται Διαιτητές σε ορισμένες θέσεις και σε 
μικρότερο αριθμό, καλύπτοντας μια ή δύο θέσεις ταυτόχρονα από το ίδιο πρόσωπο. 

11. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

11.1.  Γενικά τα περί Διαιτητών καθορίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας. 
11.2. Η Ελληνική Ομοσπονδία, μετά από πρόταση της Κ. Ε. Δ., μπορεί να αποφασίζει για 
τον ορισμό υποψηφίων για εξετάσεις Διεθνών Διαιτητών στην 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 πενταετής 
αξιόλογη θητεία του ως Εθνικού Διαιτητή. Τα γενικά για υποψηφιότητα Διεθνή, 
καθορίζονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς. 

12.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

12.1. Οι προκηρύξεις των Πανελληνίων διοργανώσεων κοινοποιούνται και 
αποστέλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις ημερομηνίες των διοργανώσεων. 
12.2.  Οι προκηρύξεις των διοργανώσεων Σωματείων-μελών ή άλλων φορέων με την 
έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ. κοινοποιούνται στους προσκαλούμενους, στην Ε.Ο.Κ.-Κ. και την 
Κ.Ε.Δ. (μέσω Ε.Ο.Κ.-Κ.), τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες από την ημερομηνία της 
διοργάνωσης. 
12.2.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή ακύρωση της διοργάνωσης ή η αλλαγή 
ημερομηνίας πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Ο.Κ.-Κ. και τους 
προσκαλούμενους, τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία. 
12.3. Οι προκηρύξεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 
α. Χρόνο και τόπο του αγώνα.   
β. Πλήρεις οδηγίες του αγώνα, περιλαμβανομένης της διαμορφωμένης διαδρομής σε 
χάρτη.   
γ. Τις κατηγορίες  και τις αποστάσεις των αγώνων.  
δ. Σειρά και ώρα  εκκίνησης  του αγώνα.  
ε. Φύση του στίβου, τις συνθήκες του νερού και το βαθμό δυσκολίας.  
στ. Παράβολα.  
ζ. Διεύθυνση αποστολής των δηλώσεων.  
η. Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των δηλώσεων.  
12.3.1.  Για τις προκηρύξεις της Ε.Ο.Κ.-Κ., παράρτημα της προκήρυξης αποτελούν οι 
όροι οικονομικών και άλλων πληροφοριών αποζημιώσεων. Το παράρτημα αυτό μπορεί 
να κοινοποιείται ανεξάρτητα από την προκήρυξη χρονικά, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της και κοινοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την διοργάνωση. Επίσης όταν 
πρόκειται για διοργανώσεις που ισχύει βαθμολογία, παράρτημα της προκήρυξης 
αποτελεί και ο τρόπος βαθμολόγησης της διοργάνωσης ενώ όταν υπάρχουν όρια 
πρόκρισης παράρτημα της προκήρυξης αποτελούν και τα όρια πρόκρισης.  
12.4. Απαγορεύεται η προκήρυξη σε επίσημους αγώνες αγωνισμάτων που δεν 
υπάγονται στις επίσημες κατηγορίες αγωνισμάτων. 

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

13.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις θα πρέπει να 
αποστέλλονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις προκηρύξεις, με 
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όλα τα ζητούμενα στοιχεία και με την υπογραφή του αρμοδίου του Σωματείου και 
σφραγίδα.  Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως, με φαξ ή e-mail, το πρωτότυπο 
του οποίου θα πρέπει να κατατεθεί πριν τον αγώνα. 
13.2. 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 η ηλικία. Προφορικές και τηλεφωνικές δηλώσεις απαγορεύονται. 
13.3.  Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στα ειδικά έντυπα της Ε.Ο.Κ.-Κ.  
13.3.1 Μια δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
α. Το όνομα του σωματείου στο οποίο  ανήκουν οι αθλητές/τριες. 
β. Τα αγωνίσματα στα οποία η ομάδα σκοπεύει να αγωνιστεί. 
γ. Όνομα και επώνυμο του κάθε αθλητή, μαζί με την ημερομηνία και το έτος γέννησης 
δ. Σε πληρώματα σκαφών τα ονόματα πρέπει να είναι ανάλογα με τη θέση του 
αθλητή στη βάρκα.  
ε. Τα χρώματα της στολής του πληρώματος. 
13.4. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις ζητούμενες από 
το έντυπο και την προκήρυξη πληροφορίες αναφορικά με τους αθλητές και τα 
αγωνίσματα. 
13.5. Ο διοργανωτής μπορεί να καθορίσει παράβολο συμμετοχής σε αγώνα.  Το 
παράβολο, όταν υπάρχει, θα πρέπει σαφώς να αναφέρεται στην προκήρυξη.  
13.6. Ο διοργανωτής μπορεί να θεσπίσει χρηματικό ή υλικό έπαθλο το οποίο πρέπει 
σαφώς να αναφέρεται στην προκήρυξη.   

14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

14.1. 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-μέλη με απεριόριστο αριθμό αθλητών, εκτός αν υπάρχουν 
περιοριστικές διατάξεις για τον αριθμό συμμετοχής στις προκηρύξεις των αγώνων, για 
όλες τις κατηγορίες αθλητών. 
14.2. Δυνατότητα συμμετοχής σε μη επίσημες  διοργανώσεις, των Σωματείων-μελών 
και των αθλητών τους υπάρχει, όταν μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου Σωματείου-
μέλους δοθεί άδεια από την Ε.Ο.Κ-Κ. 
14.3. Δυνατότητα συμμετοχής στις διοργανώσεις έχουν όλοι οι αθλητές των 
Σωματείων-μελών 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. 
14.4. Ξένοι υπήκοοι ή ομογενείς αθλητές Σωματείων-μελών 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. 
14.5. 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 
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Ευρωπαϊκής ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την 
προκήρυξη. 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

15.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές απεριόριστα εκτός αν διαφορετικά 
προβλέπει η προκήρυξη του αγώνα.  

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

16.1. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε διοργανώσεις με διαφορετικά Σωματεία 
το ίδιο ημερολογιακό έτος. 
16.2. Απαγορεύεται γενικά η συμμετοχή αθλητών των κατηγοριών Παίδων–Κορασίδων 
σε αγωνίσματα των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών. 
16.2.3. Σε όλες τις διοργανώσεις ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί : 
-α. δεν μπορούν οι αθλητές να συμμετέχουν σε κατηγορία άλλου φύλου. 
-β. Οι Παίδες–Κορασίδες μπορούν να συμμετέχουν στις κατηγορίες Εφήβων–Ανδρών 
και Νεανίδων–Γυναικών αντίστοιχα.   
-γ απαγορεύεται οι Άνδρες και οι Γυναίκες να συμμετέχουν σε κατώτερες ή ανώτερες 
κατηγορίες. 
-δ. απαγορεύεται οι Έφηβοι και οι Νεανίδες να συμμετέχουν  στις κατηγορίες 
Παίδων–Κορασίδων  καθώς και  στις κατηγορίες Βετεράνων Ανδρών και Γυναικών. 
-ε απαγορεύεται οι Βετεράνοι να συμμετέχουν στις κατηγορίες Εφήβων–Παίδων και      
Νεανίδων–Κορασίδων αντίστοιχα. 
- στ.απαγορεύεται οι Παίδες–Κορασίδες να συμμετέχουν στην κατηγορία Βετεράνων 
Ανδρών–Γυναικών αντίστοιχα. 

17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

17.1.  Δεν υπάρχουν περιορισμοί συμμετοχής σε αγωνίσματα για τις Πανελλήνιες 
διοργανώσεις της Ε.Ο.Κ.-Κ. εκτός τυχόν  περιορισμούς που προβλέπει η προκήρυξη. 

18. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΙ 

18.1 Δεν υπάρχουν προκριματικοί- ημιτελικοί και τελικοί στους Αγώνες του Ωκεανικού 
Καγιάκ. Στην περίπτωση των Αγώνων Πολλαπλών Σταδίων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 27.  

19. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

19.1. Η κλήρωση για την αρχική θέση σε κάθε κατηγορία πρέπει να διενεργείται υπό 
τον έλεγχο ενός διαιτητή της Ε.Ο.Κ-Κ και την εποπτεία του Προέδρου της  
διοργάνωσης ή  εκπροσώπου του.  
19.1.1 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, παρέχοντας πληροφόρηση για τα συμμετέχοντα Σωματεία, τα ονόματα των 
αθλητών και το αποτέλεσμα των κληρώσεων των σειρών. 
19.1.2. Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις, το πρόγραμμα πρέπει να γνωστοποιείται 
στους συμμετέχοντες τουλάχιστον ως προς τις συμμετοχές και το πρόγραμμα των 
αγωνισμάτων. 
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19.2. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα το πρόγραμμα καθορίζεται από την Ομοσπονδία 
και θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διαχωρίζονται οι κατηγορίες των SS-1 & SS-2, 
η ημερομηνία και ώρα μπορεί να διαφέρει ώστε να διασφαλίζει τις καλύτερες 
αγωνιστικές συνθήκες. 
 
19.3. 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 Διευθυντής 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. Μετά 
τη σύσκεψη το οριστικό πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να διατίθενται στο 
στίβο, δίνοντας ονόματα των αθλητών, τα συμμετέχοντα σωματεία και τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης, αν  απαιτείται  κλήρωση. 
19.3.1. Στις διασυλλογικές διοργανώσεις, η Τεχνική Σύσκεψη πραγματοποιείται 
τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη του προγράμματος των αγώνων. 

20. ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

20.1. Κάθε αθλητής που αναφέρεται στην δήλωση του Σωματείου, μπορεί να 
αντικαταστήσει οποιονδήποτε άλλον σε κάθε αγώνισμα (εκτός των περιορισμών του 
άρθρου 16). 
20.2. Αλλαγές πληρωμάτων πρέπει να γίνονται κατά την τεχνική σύσκεψη. Οι αθλητές 
που θα χρησιμοποιηθούν στις αλλαγές, πρέπει να είναι δηλωμένοι στην ονομαστική 
κατάσταση των αθλητών του Σωματείου. 
20.3. Ο Διευθυντής αγώνα μπορεί να δεχθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γραπτές 
αντικαταστάσεις ονομάτων αθλητών, τουλάχιστον μια ώρα πριν από το πρώτο 
αγώνισμα του προγράμματος της ημέρας.  
20.3.1 Η απόφαση του Διευθυντή Αγώνα για το τι συνιστά ειδική περίπτωση είναι 
οριστική και δεν δέχεται ένσταση.  
20.4. Η απόσυρση αθλητή ή πληρώματος θεωρείται οριστική. Δεν επιτρέπεται η 
επανεγγραφή του αθλητή ή των αθλητών  του πληρώματος αυτού σε άλλο αγώνισμα. 
Τυχόν παράβολα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. 
20.5. 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 τα πληρώματα παρουσιάζονται με διαφορετική σύνθεση από 
την δηλωμένη, τότε ο Αφέτης έχει δικαίωμα αποβολής του πληρώματος από το 
πρόγραμμα των αγώνων. 
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21. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

21.1. 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. 
21.2. Αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν, εκτός αν μετά από σύσκεψη, οι Αρχηγοί 
Αποστολής δώσουν τη συγκατάθεση τους. 

22. ΣΤΙΒΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

22.1. Ο στίβος μπορεί να γίνει σε κόλπους ή στην ανοικτή θάλασσα, με μια ποικιλία  
μορφών και συνθηκών, αλλά κυρίως λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες αέρα και το 
απάνεμο του στίβου.  
Οι στίβοι  πρέπει να επιλέγονται ώστε να ελέγχεται η ναυτική τεχνική και ικανότητα 
των αθλητών  να χρησιμοποιούν τις συνθήκες του νερού προς όφελός τους.   
22.2. Μήκος Στίβου  
22.2.1 Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι προτεινόμενες αποστάσεις είναι το λιγότερο 
20km και το περισσότερο 35km, τα τελικά αποτελέσματα θα βασιστούν στον συνολικό 
χρόνο κάθε κούρσας που ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο ή σε αγώνα συνεχούς 
διάρκειας (non-stop race).   
22.2.2 Σε καμία περίπτωση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα δεν μπορεί ο 
στίβος να είναι μικρότερος από 15km χωρίς να υπάρχει δεσμευτικό ανώτερο όριο. 
22.2.3 Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ή αγώνες σπρίντ δεν υπάρχει κανένας 
περιορισμός στο μήκος του στίβου.   

 22.3. Οι αγώνες πρέπει να διεξάγονται σε ένα ή περισσότερα στάδια σε μία ή 
περισσότερες ημέρες. Το τελικό αποτέλεσμα θα βασιστεί στο συνολικό αγωνιστικό  
χρόνο. 

22.4. Η σήμανση του στίβου (γραμμή εκκίνησης, γραμμή τερματισμού και άλλες 
σημάνσεις) καταδεικνύονται και εξηγούνται στις οδηγίες αγώνα. Καλό είναι η σήμανση 
να είναι ορατή και αναγνωρίσιμη (διαστάσεις, μορφή, χρώμα).  
22.5. Οι στίβοι μπορεί να αλλάξουν ελάχιστα ώστε να προσαρμόζονται στις 
επικρατούσες συνθήκες την ημέρα του αγώνα. 
 
23.  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΚΑΦΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΙ  ΑΘΛΗΤΩΝ – ΕΝΔΥΣΗ  
23.1. Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν έναν αριθμό που θα πρέπει να βρίσκεται στο 
σκάφος  σύμφωνα με τις οδηγίες του διοργανωτή του αγώνα. Η σήμανση πρέπει να 
γίνει προκειμένου να αναγνωρίζονται τα σκάφη στη γραμμή εκκίνησης και μέσα στο 
στίβο. Αυτή η διαδικασία είναι για την ασφάλεια και την πιστοποίηση του σκάφους. 
23.1.2. Το σκάφος πρέπει να φέρει και στις δύο πλευρές  τον αριθμό, γράμματα ή ένα 
συνδυασμό και των δύο, τα οποία είναι τουλάχιστον 10 εκ. ύψος και τυπωμένα με 
εύκολα αναγνώσιμη γραμματοσειρά. Οι σημάνσεις πρέπει να είναι σε χρωματική 
αντίθεση με εκείνη του σκάφους ή να είναι τυπωμένες σε αντίθεση με το φόντο.  
23.1.3 Ολόκληρο το νούμερο αυτό πρέπει να είναι τοποθετημένο στα πρώτα 50cm του 
σκάφους. 
23.1.4.Προσωπικοί αριθμοί μπορούν να παρέχονται από τους διοργανωτές και εφόσον 
απαιτείται, να τοποθετούνται πίσω ή /και μπροστά από τον αθλητή. Ο τίτλος ή το 
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όνομα του  κυρίου χορηγού  μπορεί να εμφανίζεται με τους προσωπικούς αριθμούς. 
23.1.5. Όλα τα σκάφη μπορεί να φέρουν το όνομα των αθλητών και τα αναγνωριστικά  
του σωματείου που είναι τουλάχιστον 10 εκ. ύψος και τυπωμένα σε μία εύκολα 
αναγνώσιμη γραμματοσειρά.  
23.3.  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με τις στολές ή τα χρώματα των 
Σωματείων τους, ή τουλάχιστον με ομοιόμορφες ενδύσεις.  

24. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

24.1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Ο Αρχηγός Αποστολής εκπροσωπεί την ομάδα και 
ορίζεται εγγράφως από το σωματείο σε ειδικό έντυπο της δήλωσης συμμετοχής. 
24.1.2. 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 πληρωμάτων και 
ενστάσεις και παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα της διοργάνωσης (κληρώσεις, σειρές, 
αποτελέσματα, αποφάσεις, πληροφορίες). 
 24.1.3. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει  να αναρτώνται ή να διανέμονται  στους    
αρχηγούς τουλάχιστον 5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα: 
α) Λεπτομερείς πληροφορίες του στίβου και τις σημάνσεις του. 
β) Ώρες και διαδικασίες εκκινήσεων  
γ) Γραμμή εκκίνησης   
δ) Γραμμή Τερματισμού  
ε) Νούμερα Αθλητών  
στ) Απαιτήσεις του υποχρεωτικού εξοπλισμού ασφάλειας.   
ζ) Μεταφορές σκαφών και αθλητών, εάν παρέχονται από τους διοργανωτές. 

25.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

25.1. Όλα τα έγγραφα που αφορούν την διεξαγωγή των αγώνων, εκδίδονται από την 
Ε.Ο.Κ.-Κ. και οι διοργανωτές και συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν.  
25.2. Για όλες τις Πανελλήνιες διοργανώσεις, λειτουργεί μηχανογραφημένο σύστημα 
διεξαγωγής αγωνιστικών διοργανώσεων, με τα αντίστοιχα προγράμματα κληρώσεων, 
γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης αποτελεσμάτων. 
25.3. Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ισχύουν τα παρακάτω: 
- Μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής, συντάσσεται κατάσταση 
αριθμητικών  δηλώσεων ανά αγώνισμα και κατηγορία. 
- Ακολουθεί διαδικασία κληρώσεων των σειρών και διαδρομών των πληρωμάτων. Τα 
έγγραφα των κληρώσεων υπογράφονται από τους παριστάμενους  εκπροσώπους και 
τους ορισμένους για τον αγώνα Διαιτητές. 
- Μετά την κλήρωση, συντάσσονται φύλλα αγώνα στα έντυπα της Ε.Ο.Κ.-Κ. και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Αγώνων ή τον Διευθυντή Αγώνα σε τουλάχιστον τρία 
αντίτυπα και κοινοποιούνται στα συμμετέχοντα Σωματεία. Τα φύλλα αγώνων, 
κοινοποιούνται τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος των 
αγώνων. 
- 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.  
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- 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. 
25.4. Για διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις, τα έντυπα των αγώνων μπορεί να 
διαφοροποιούνται προς την μορφή, πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τα βασικά 
στοιχεία. 
25.5. Στα φύλλα αγώνων των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει οπωσδήποτε να 
αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των αθλητών. 
25.5.1. Στις δηλώσεις συμμετοχής των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει να 
αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των αθλητών για να γίνεται εύκολα ο έλεγχος 
συμμετοχής ανά κατηγορία. 

Δ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ 

26.  ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

26.1. Τα σκάφη του Ωκεανικού Καγιάκ θα προωθούνται μόνο με κουπί με δύο κουτάλες 
ανά κωπηλάτη. Τα κουπιά δεν πρέπει να είναι στερεωμένα στο σκάφος με κανένα 
τρόπο όταν χρησιμοποιούνται, εκτός από ένα σχοινί διάσωσης το οποίο παραμένει 
χαλαρό όλη τη διάρκεια της κωπηλασίας. 
26.2 Χρήση πανιού τύπου «αετού» και ιστιοπλοϊκά πανιά απαγορεύονται ρητά.  

27.  ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

27.1. Κληρώσεις μπορούν να καθορίζουν τις σειρές εκκίνησης των σκαφών όπου 
απαιτείται.  
27.2. Η γραμμή εκκίνησης πρέπει να καθορίζεται με τη σήμανση που περιγράφεται 
στους αθλητές στις οδηγίες αγώνα. 
27.3. Η γραμμή εκκίνησης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπεται  σε 
όλους τους αθλητές να βρίσκονται παρατεταγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Όταν 
αυτό δεν είναι δυνατό, διασκορπισμένοι καγιάκερς θα τους επιτρέπεται να 
βρίσκονται στην πρώτη σειρά, διασφαλίζοντας ισότιμη εκπροσώπηση από όλα τα 
σωματεία.  
27.3.1 Το ηχητικό  σήμα εκκίνησης, μπορεί να είναι ένα ήχος από μια σφυρίχτρα ή 
κόρνα, ένας πυροβολισμός από ένα όπλο εκκίνησης ή η λέξη "μπρος". Το σήμα 
εκκίνησης θα περιγράφεται στις οδηγίες αγώνα. 
27.3.2 Οι αθλητές  πρέπει να είναι στην εκκίνηση την ώρα που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα αγώνων. Η εκκίνηση θα δοθεί χωρίς να λαμβάνονται  υπόψη τυχόν 
απόντες. 
27.4. Η εκκίνηση θα είναι όσο πιο δίκαια γίνεται επιτρέποντας σε όλους τους αθλητές  
ίσες ευκαιρίες. Το είδος της εκκίνησης θα πρέπει να επιλέγεται  ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες και τα τοπικά έθιμα. Διαδικασίες, εκκίνησης  μπορεί να είναι, 
(αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές), οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω: 
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α) Εκκίνηση από  την όχθη 
Ο Αφέτης θα καλέσει τους αθλητές μέχρι την άκρη του νερού. Οι αθλητές  θα 
παραταχθούν, σε μια σειρά που καθορίζεται από την κλήρωση κρατώντας τα σκάφη 
τους, σε βάθος νερού  από το αστράγαλο μέχρι το μηρό και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του αφέτη ή του βοηθού του. 
Όταν όλοι οι αθλητές έχουν ευθυγραμμιστεί και οι θαλάσσιες συνθήκες είναι 
ευνοϊκές, θα δοθεί το σήμα εκκίνησης. 
 

β) Εκκίνηση Le Mans 
Τα σκάφη είναι ευθυγραμμισμένα στην άφεση σε σειρά που καθορίζεται  από την 
κλήρωση. 
 

γ) Εκκίνηση σε σταθερό νερό   
Οι αθλητές θα πρέπει να αυτό-τοποθετούνται έτσι ώστε η πλώρη των σκαφών να 
είναι πίσω από τη γραμμή εκκίνησης. Τα σκάφη πρέπει να είναι σταθερά και μπορεί 
να κρατιούνται από την πρύμνη, εάν χρειάζεται.  
 

δ) Εκκίνηση σε κινούμενα νερά 
Όταν ισχυρά ρεύματα καθιστούν δύσκολη μια σταθερή εκκίνηση, μια εκκίνηση με τα 
σκάφη εν κινήσει μπορεί να γίνει. Τα σκάφη  επιτρέπεται να παρασύρονται από το 
νερό ή να κωπηλατούν προς τη γραμμή εκκίνησης με σκοπό τη διέλευσή τους με το 
σήμα εκκίνησης. Η γραμμή εκκίνησης μπορεί να είναι σταθερή ή μεταξύ δύο σκαφών 
που κινούνται, συνήθως αντίθετα από το ρεύμα.  
 

ε) Εκκίνηση με διαστήματα 
Όταν μια ταυτόχρονη εκκίνηση είναι αδύνατη ή ανεπιθύμητη, μια εκκίνηση με 
διαστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε σταθερά νερά είτε σε κινούμενα (είτε 
ομάδες ή ατομικά). Η σειρά μπορεί να καθοριστεί από την κλήρωση ή με διασπορά.  
Η λίστα των αθλητών και οι ώρες εκκίνησης μπορούν να αναρτώνται σε ένα πίνακα 
ανακοινώσεων και να δοθούν στους αρχηγούς αποστολών τουλάχιστον μια ώρα πριν 
την έναρξη του αγώνα.   
27.5. Σε όλες τις περιπτώσεις οι  κωπηλάτες πρέπει να κληθούν στο νερό τουλάχιστον 
δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση. 
 

27.5.1 Οι ακόλουθες διαδικασίες θα ισχύουν για τις αντίστοιχες εκκινήσεις: 
α) Εκκίνηση από την όχθη, εκκίνηση Le mans και εκκίνηση σε σταθερό νερό. 
Ο Αφέτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα σκάφη είναι σταθερά  πίσω από τη 
γραμμή εκκίνησης ανάλογα με την περίπτωση. Όταν ο Αφέτης είναι ικανοποιημένος 
ότι οι αθλητές είναι ευθυγραμμισμένοι σωστά και είναι σταθεροί, θα πρέπει να 
φωνάξει "έτοιμοι", και να ακολουθήσει το σήμα εκκίνησης (ένας πυροβολισμός, 
κόρνα, σφυρίχτρα  ή η λέξη “μπρός”) 
 

 β) Εκκίνηση σε κινούμενο νερό 
Οι αθλητές πρέπει να κινούνται  προς την γραμμή εκκίνησης αργά, ευθυγραμμισμένοι 
μεταξύ τους όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται . Όταν οι αθλητές  είναι περίπου 10 
μέτρα από τη γραμμή εκκίνησης  η εντολή "έτοιμοι" θα δοθεί. Όταν ο Αφέτης  είναι 
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ικανοποιημένος ότι τα σκάφη είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και ότι κανένας αθλητής  
δεν θα λάβει κανένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα ως αποτέλεσμα της εκκίνησης, 
αυτός ή αυτή θα πρέπει να δώσει το σήμα εκκίνησης (ένας πυροβολισμός, κόρνα, 
σφυρίχτρα  ή η λέξη “μπρός”). 
 

γ) Άκυρη εκκίνηση (εκκίνηση Le Mans ή εκκίνηση σε σταθερό νερό) 
Εάν ένας αθλητής κινείται προς τα εμπρός , μετά τη λέξη "έτοιμοι" και πριν το σήμα 
εκκίνησης, αυτός ή αυτή έχει κάνει μια άκυρη εκκίνηση. 
Ο αθλητής που προσπαθεί να ξεκινήσει πριν από κάθε εντολή θεωρείται ότι έχει κάνει 
μια άκυρη εκκίνηση.  
Αθλητής ο οποίος επιχειρεί μια άκυρη ή άδικη εκκίνηση θα πρέπει να 
προειδοποιείται. 
Μια δεύτερη προειδοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινής δύο λεπτών. 
Μια τρίτη προειδοποίηση θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του αθλητή από το αγώνισμα. 
Ο αποκλεισμένος αθλητής πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως το νερό. 
 

δ) Άκυρη εκκίνηση (εκκίνηση σε τρεχούμενα νερά ) 
Εάν ένας αθλητής  αρχίζει να κωπηλατεί μετά τη λέξη "έτοιμοι" και πριν δοθεί το 
σήμα εκκίνησης  αυτός ή αυτή έχει κάνει μια άκυρη εκκίνηση. Πρέπει να επιβληθεί 
άμεσα ποινή χρόνου δύο λεπτών στον αθλητή που έκανε την άκυρη εκκίνηση. 
27.6. Κάθε ποινή που επιβλήθηκε βάση αυτού του κανόνα θα πρέπει να κοινοποιείται 
στον Αρχηγό Αποστολής του τιμωρημένου αθλητή από τον Τεχνικό Διευθυντή. Όποτε 
είναι δυνατόν, η γνωστοποίηση της ποινής μπορεί να δίνεται και στον τιμωρημένο 
αθλητή   με την πρώτη ευκαιρία. 
 

27.6.1 Αγώνες πολλαπλών σταδίων  
Σε περίπτωση που ένας αγώνας χωρίζεται σε διάφορα στάδια, οι εκκινήσεις του 
δεύτερου και των επόμενων σταδίων θα πρέπει να γίνονται  από μεμονωμένα άτομα 
ή σε ομάδες όπως καθορίζεται από τον διοργανωτή, και έχει γνωστοποιηθεί στους 
Αρχηγούς Αποστολής ή/και τους αθλητές της ομάδας ανάλογα με την περίπτωση.  
Εάν γίνει ατομικά, οι αθλητές θα εκκινήσουν στο επόμενο στάδιο με τη σειρά άφιξης 
από το προηγούμενο στάδιο, και με τα ίδια χρονικά διαστήματα.  
Οι αθλητές  που δεν ολοκληρώνουν ένα στάδιο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα 
επιτρέπεται να ξεκινήσουν στο επόμενο στάδιο.  
Η χρονομέτρηση θα είναι αθροιστική, και ο νικητής είναι ο αθλητής/πλήρωμα που 
έκανε  το συντομότερο χρόνο για όλο το στίβο συμπεριλαμβανομένων και των ποινών 
που δόθηκαν από τους  διαιτητές. Η επανεκκίνηση της δεύτερης ημέρας ή των 
επόμενων ημερών μπορεί να γίνει σύμφωνα με την αρχική μέθοδο εκκίνησης ή με την 
μέθοδο εκκίνησης των διαφόρων σταδίων όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα 
κανονισμό ή σύμφωνα με τις τοπικές συνήθειες. 

28. ΣΤΡΟΦΕΣ  

28.1. Σημάνσεις θα πρέπει να γίνονται κυκλικά, όπως περιγράφονται στις οδηγίες 
αγώνα. 
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29.  ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ  

29.1. Όταν οι αθλητές αγωνίζονται σε ομάδες,  είναι υποχρέωση όλων των αθλητών της  
ομάδας να μην παρεμποδίζει ο ένας τον άλλον σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο 
κανόνας αυτός ισχύει για τυχόν μανούβρες εντός της ομάδας και κατά τη διάρκεια 
προσκολλήσεων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ακούσια επαφή μεταξύ των σκαφών. 
29.2. Οι διοργανωτές μπορούν να απαγορεύουν προσκολλήσεις μεταξύ αθλητών σε 
διάφορες κατηγορίες και/ή κλάσεις. Ανακοινώσεις για τυχόν περιορισμούς στις 
περιπτώσεις προσκολλήσεων πρέπει να δημοσιεύονται στις οδηγίες του αγώνα. 
  
30. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ή ΖΗΜΙΑ 
30.1. Οι κανόνες της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας θα εφαρμόζονται πλήρως. Ειδικότερα 
επισημαίνεται ότι αποτελεί ευθύνη του κάθε αθλητή η αποφυγή σύγκρουσης, αν έχουν 
το δικαίωμα διέλευσης ή όχι, και ότι πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να αποφευχθεί μία σύγκρουση.  
30.1.2 Κάθε αθλητής ο οποίος θεωρείται από τον  διαιτητή διαδρομών ή τον διαιτητή 
αγώνα ότι είναι υπεύθυνος για μια εσκεμμένη σύγκρουση η οποία προκάλεσε  
εσκεμμένα ζημιές στο σκάφος ή το κουπί ενός  άλλου αθλητή μπορεί να αποκλειστεί. 

31.  ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

31.1. Στους αθλητές μπορεί να ζητηθεί να βγουν στην ξηρά ή να περάσουν από 
σημεία ελέγχου για λόγους ασφαλείας ή για  άλλους λόγους. Τα σημεία αυτά 
ορίζονται από τους διοργανωτές του αγώνα. 

32.  ΒΟΗΘΕΙΑ 

32.1. Ένας αθλητής δεν μπορεί να συνοδεύεται κατά τη διαδρομή ή να δέχεται 
βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο από άλλα σκάφη που δεν εμπλέκονται στον αγώνα ή 
άλλα σκάφη  (π.χ. ταχύπλοα). 
31.2. Οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (τρόφιμα, καθοδήγηση και πλοήγηση) 
απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκτός από τα καθορισμένα σημεία. 
32.3. Βοήθεια από ένα σκάφος εκτός του αγώνα (ταχύπλοο, ιστιοπλοϊκό, κωπηλατικό, 
κλπ. ) μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του αθλητή. 
32.4. Ιδιωτικά σκάφη δεν πρέπει να εμποδίζουν τους αθλητές κατά τη διάρκεια ενός 
αγώνα. Εάν οποιαδήποτε σχέση δημιουργηθεί μεταξύ ενός αθλητή και ενός 
ανεπίσημου σκάφους το οποίο εμποδίζει έναν αντίπαλο, ο αθλητής θα πρέπει να 
αποκλειστεί. 
32.5. Σε περίπτωση ανατροπής κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο αθλητής μπορεί να 
βοηθηθεί από έναν άλλο συναθλητή. Ένας αθλητής θα αποκλειστεί μόνο αν 
χρησιμοποιεί συσκευές ασφάλειας που δεν έχουν εγκατασταθεί από την διοργάνωση 
του αγώνα ή εάν δέχεται βοήθεια από άλλο σκάφος εκτός της Επιτροπής του αγώνα. 
32.6. Ένας αθλητής που πάσχει από αναπηρία κάτω άκρων μπορεί, μετά από 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνων, να λάβει βοήθεια στην  
εκκίνηση από την όχθη ή σε ένα σημείο ελέγχου, από καθορισμένους βοηθούς, 
εφόσον δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα ως αποτέλεσμα αυτής της βοήθειας  και 
υπό την προϋπόθεση ότι ο αθλητής εγκαταλείπει ή ανασηκώνεται  από το σκάφος 
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του, πριν οι βοηθοί μεταφέρουν το σκάφος.  
32.7. Καμία ανταλλαγή ή αντικατάσταση σκάφους δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια 
ενός σταδίου μιας κούρσας ή κατά τη διάρκεια ενός σταδίου του αγώνα πολλαπλών 
σταδίων, ακόμη και μεταξύ αθλητών της ίδιας ομάδας. Σκάφη  μπορούν  να 
αντικατασταθούν μεταξύ των σταδίων σε αγώνες πολλαπλών σταδίων, εφόσον 
μπορεί να αποδειχθεί ότι το αρχικό σκάφος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη  ζημιά κατά 
τη διάρκεια ενός προηγούμενου σταδίου. 

33. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

33.1. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν από πριν την έναρξη μέχρι μετά 
τον τερματισμό κάθε αγωνίσματος εξοπλισμό πλεύσης (σωσίβιο-γιλέκο) που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αγώνων .  
33.2. Κάθε αθλητής θα φέρει μέσα ενυδάτωσης είτε πάνω του είτε προσκολλημένα 
στο σκάφος του τα οποία έχουν εγκριθεί ως επαρκή για όλη τη διάρκεια του αγώνα 
από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας. 
33.3. Ανάλογα με τη διάρκεια του αγώνα, το στίβο, τις καιρικές συνθήκες και τη 
κατάσταση της θάλασσας, οι διοργανωτές μπορούν να επιβάλλουν τα παρακάτω ως 
υποχρεωτικό εξοπλισμό: 
α) σκοινί (που εγκρίθηκε από τους διοργανωτές) που συνδέουν τον αθλητή ή το κουπί 
στο σκάφος. 
β) σφυρίχτρα και καθρέφτη σηματοδότησης. 
γ) συσκευές πυροτεχνημάτων, όπως φωτοβολίδες χειρός ή εκτοξευόμενες 
φωτοβολίδες.   
δ) συσκευή επικοινωνίας, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ασύρματο VHF. 
ε) βοηθήματα πλοήγησης, όπως πυξίδα, GPS και χάρτες. 
στ) ένα ολοστρόγγυλο λευκό φως, αν ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει πριν από την 
ανατολή του ηλίου ή να συνεχίσει μετά τη δύση. 
ζ) Σχοινί διάσωσης, σχοινί στην πλώρη για ρυμούλκηση. 
33.4. Κάθε αθλητής που δεν τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας θα  πρέπει να του 
απαγορεύεται το δικαίωμα να ξεκινήσει. Αν τυχόν εκκινήσει θα πρέπει να 
αποκλειστεί. 
33.5. Κάθε διαιτητής υποχρεούται να προσέχει ότι τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται, και 
να αποτρέψει τα σκάφη ή τους αθλητές από την εκκίνηση ή τη συνέχιση του αγώνα 
εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις οδηγίες αγώνα. 
33.6. Στους Αγώνες Ωκεανικού Καγιάκ  μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις 
για τους αγωνιζόμενους. Είναι απαίτηση ότι κάθε αθλητής, που βλέπει κάποιον άλλον 
σε πραγματικό κίνδυνο να πρέπει να του παράσχει κάθε βοήθεια με όλες του τις 
δυνάμεις. Εάν δεν το πράξει μπορεί να αποκλειστεί.  Μπόνους χρόνου με βάση τις 
πραγματικές καθυστερήσεις μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε αθλητή ο οποίος παρέχει 
βοήθεια σε έναν άλλον αγωνιζόμενο. 

34. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

34.1. Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ δύο σημάνσεων όπως περιγράφονται στις 
οδηγίες του αγώνα, είτε με φουσκωτές σημαδούρες στο νερό ή στην ξηρά ή και στα 
δύο.  Ένας αθλητής ή η ομάδα θεωρείται ότι έχει τερματίσει όταν η πλώρη του 
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σκάφους  διασχίζει τη γραμμή τερματισμού, ή το πάνω μέρος του σώματος του αθλητή 
αν η γραμμή του τερματισμού είναι στην ξηρά.  
Εάν δύο ή περισσότερα σκάφη διασχίζουν τη γραμμή του τερματισμού την ίδια στιγμή, 
τότε προκύπτει ισοπαλία. 

35.  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

35.1. Κάθε αθλητής  ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει έναν αγώνα χρησιμοποιώντας 
μη αποδεκτά μέσα, ή που παραβιάζει τους κανονισμούς αγώνων ή που δεν λαμβάνει 
υπόψη την φύση των κανονισμών αγώνων θα αποκλειστεί για όλον τον αγώνα. 
35.2. Σε περίπτωση που ένας αθλητής έχει ολοκληρώσει έναν αγώνα σε ένα σκάφος, 
το οποίο φαίνεται, μετά από έλεγχο, ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις της Ε.Ο.Κ.-Κ ή 
αυτών που περιγράφονται από τους διοργανωτές, θα πρέπει να αποκλειστεί από τον 
συγκεκριμένο αγώνα. 
35.3. Η ακύρωση από την Επιτροπή Αγώνα πρέπει να επιβεβαιώνεται αμέσως 
γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους. Ο αθλητής ή ο Αρχηγός  Αποστολής, πρέπει να 
λάβει γνώση παραλαμβάνοντας ένα αντίγραφο το οποίο να αναφέρει, την ώρα 
παραλαβής η οποία καθορίζει την έναρξη του χρόνου ένστασης. 

36.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

36.1. Μια ένσταση ενάντια στο δικαίωμα του πληρώματος προκειμένου να λάβει 
μέρος σε έναν αγώνα πρέπει να αναφέρεται στον Διευθυντή Αγώνα το αργότερο μία 
ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. 
36.2. Μια ένσταση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σχετικά με ένα περιστατικό στον 
αγώνα πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή Αγώνων (άρθρα 10.3 και 40) και να 
παραδίδεται στο Διευθυντή Αγώνα, το αργότερο μία ώρα μετά  τον τερματισμό  του 
τελευταίου αθλητή της κούρσας που έχει γίνει το περιστατικό ή αν έχει υπάρξει 
εγκατάλειψη 1 ώρα μετά την αναφορά εγκατάλειψης στον διοργανωτή.  
36.3. Οι διοργανωτές μπορούν να αναρτούν ανεπίσημα αποτελέσματα και να 
διεξάγουν τις τελετές απονομής μετά τον τερματισμό του 1/3 των αθλητών της 
κούρσας ή των τριών πρώτων ή όταν οι εγκαταλείψεις έχουν κοινοποιηθεί στον 
διοργανωτή.  
36.4. Όλες οι ενστάσεις  που προβλέπονται στην προκήρυξη πρέπει να υποβάλλονται 
γραπτώς και να συνοδεύονται από παράβολο που προβλέπεται στην προκήρυξη, το 
παράβολο   θα επιστραφεί εάν η ένσταση γίνει δεκτή. 
36.5. Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνα είναι οριστική, εκτός από το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα.  

37.  ΕΦΕΣΕΙΣ  

37.1. Την τελική απόφαση (δικαιοδοσία) κατά την εκδίκαση Εφέσεων στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα έχει η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 3 μέλη και 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 41.  Ένα από αυτά τα πρόσωπα διορίζεται Πρόεδρος 
της Επιτροπής.  Υφιστάμενοι της Αγωνοδίκου Επιτροπής είναι ο Διευθυντής Αγώνων 
και οι  επιτετραμμένοι officials του άρθρου 10 συμπεριλαμβανομένου του Υπευθύνου 
της Ιατρικής Ομάδας.   
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37.2. Μια έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής Αγώνα κατατίθεται εγγράφως και 
περιγράφει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται.  Απευθύνεται 
προς τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε 
20 λεπτά από την έγγραφη ενημέρωση του Αρχηγού Αποστολής για την απόφαση της 
Επιτροπής Αγώνα σχετικά με την Ένσταση, η οποία φέρει την υπογραφή του.  
37.3. Αν ο αθλητής ο οποίος ακυρώνεται αγωνίζεται ακόμη, ο χρόνος υποβολής της 
Έφεσης μπορεί να εκτείνεται μέχρι 1 ώρα μετά είτε την ολοκλήρωση του αγωνιστικού 
στίβου είτε την εγκατάλειψη του αγώνα.   
37.4. Όλες οι Εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να συνοδεύονται από 
παράβολο που προβλέπεται στην προκήρυξη, το παράβολο θα επιστραφεί εάν η 
έφεση γίνει δεκτή. 
37.5. Με την παραλαβή της Έφεσης, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής μπορεί 
να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους Αρχηγούς Αποστολής και να υποδείξει τις 
ενέργειες για ακρόαση της Έφεσης. 
37.6. Η ακρόαση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.  Τυχόν μάρτυρες μπορούν 
να κληθούν. 
37.7. Η απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής είναι τελεσίδικη. 
37.8. Τα τελικά αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν και να ξεκινήσει η απονομή των 
μεταλλίων ή επάθλων μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Αγωνοδίκου 
Επιτροπής, ή μετά το χρόνο λήξης του δικαιώματος υποβολής Έφεσης (λαμβάνοντας 
υπόψη το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο).  

Δ.  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

38.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

38.1. Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 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 την διοργάνωση δύο ημέρες πριν 
την έναρξη της.  
38.2. Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία  και τη διεξαγωγή 
της διοργάνωσης. Ειδικότερα: 
α. ορίζει την ημερομηνία και το πρόγραμμα της διοργάνωσης  
β. κυκλοφορεί ωρολόγιο πρόγραμμα της διοργάνωσης και πρόγραμμα αγώνων 
γ. έχει διαθέσιμο τον στίβο και τον εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των αγώνων 

39. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

39.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για διοικητικά θέματα που πιθανόν να 
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. 

40. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

40.1. Η Επιτροπή Αγώνων αποτελεί το ανώτατο όργανο για τη διεξαγωγή μιας 
διοργάνωσης. Ορίζεται από την Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
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Αγώνων και έχει τις οριζόμενες από τον Κανονισμό αρμοδιότητες. Τα μέλη της 
Επιτροπής Αγώνων είναι δεσμευτικά όπως περιγράφονται στο άρθρο 10.3.  

41. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

41.1. Η Αγωνόδικος Επιτροπή απαρτίζεται από 3 μέλη, 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. 

42. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗ 

42.1. Σε όλες τις διοργανώσεις, είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού Αγώνων.  
42.2. Σε ότι αφορά τον έλεγχο για ντόπινγκ και την φαρμακοδιέγερση ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.-Κ. 

Ε.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
43. Ο παρών Κανονισμός Αγώνων μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει με πρόταση του ¼ 
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. 
44. Τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές που γίνονται από την αθλητική Νομοθεσία 
γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ-Κ. Τροποποιήσεις που προέρχονται από 
αλλαγές των Διεθνών Κανονισμών και αφορούν αγωνιστικά θέματα γίνονται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ-Κ. Οι τροποποιήσεις γίνονται το τρέχον αγωνιστικά έτος και 
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου. Κατ’ εξαίρεση ο παρών κανονισμός έχει 
εφαρμογή από την επομένη της έγκρισής του από τα αρμόδια όργανα όπως αυτά 
προβλέπονται από το καταστατικό της Ε.Ο.Κ-Κ. και την ισχύουσα Νομοθεσία. 
45. Ο παρών Κανονισμός Αγώνων αποτελείται από 45 άρθρα και εγκρίθηκε από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της την 30 Μαρτίου 2014 και ισχύει 
αμέσως μετά από την έγκριση του από τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού. 
  

Πειραιάς 30 Μαρτίου 2014 
Για την Ε.Ο.Κ.-Κ. 

                   Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας       
 

   
         Αντώνιος Νικολόπουλος                       Ιωάννης Σεϊταρίδης 

 


