
 

 

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Προς: Σωματεία-Μέλη 
        Πειραιάς 8 Ιουλίου 2021 
       Α.Π.Φ: 6ο Παν. Πρωτ. Sup/ 602 /ΑΝ-αα 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUP ΣΠΡΙΝΤ 2021 
 

 
1. Τόπος-Χρόνος διεξαγωγής 
Μαραθώνας-Σχινιάς, Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο,  Σ/Κ 24-25 Ιουλίου 2021 
 

2. Αγώνισμα-Κατηγορία 
 

Sup έως 14’0’’ και Sup έως 12’6’’  
 

Τύπος σκάφους Απόσταση Κατηγορία Έτος γεννήσεως 

έως 12΄6’’ & έως 14΄0΄΄ 200m Παίδων-Κορασίδων 2005-2006 

έως 12΄6’’ & έως 14΄0΄΄ 200m Εφήβων-Νεανίδων 2003-2004 

έως 14’0’’ 200m Ανδρών-Γυναικών 2002 & παλαιότερα 

έως 14’0’’ 200m Master 40+ 1981-1972* 

έως 14’0’’ 200m Master 50+ 1971 & παλαιότερα* 
 

*Οι αθλητές/τριες επιτρέπετε να συμμετάσχουν είτε στην κατηγορία τους ως 
Master ή στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών 
 

3. Πρόγραμμα αγώνων 
Σάββατο 24/07/2021 
 

11:30 Τεχνική σύσκεψη εκπροσώπων  
12:30 Προκριματικοί-Ημιτελικοί όλων των κατηγοριών  
Κυριακή 25/07/2021 
15:00 Τελικοί όλων των κατηγοριών 

 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος μετά 
την υποβολή των οριστικών δηλώσεων συμμετοχής. Επίσης ειδικές συνθήκες 
μπορούν να τροποποιήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

• Θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος σανίδων και εξοπλισμού 
• H χρήση του Leash είναι υποχρεωτική  



 

 

Πλάνο πρόκρισης 

 
 

 

4. Υποβολή Δικαιολογητικών - Δικαίωμα Συμμετοχής 
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής 
Ιδιότητας για τη συμμετοχή στους αγώνες αυτούς λήγει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 
2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα εκδίδονται δελτία. 
 

Ονομαστικές δηλώσεις αθλητών/τριών (Φ1) και ονομαστικές δηλώσεις 
πληρωμάτων (Φ2) πρέπει να σταλούν στην Ε.Ο.Κ.-Κ. μέχρι την Παρασκευή 16 
Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, στο φαξ 210-4112195 ή στο email της Ομοσπονδίας 
info@canoekayak.gr. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται οριστικές και τυχόν 
αποσύρσεις πληρωμάτων επισύρουν ποινές που προβλέπονται από την 
παρούσα. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. και οι 
αθλητές/τριες τους που πληρούν τα παρακάτω: 
 

α) Δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Ε.Ο.Κ.-Κ. ανανεωμένο για το 2021 
β) Θεωρημένη κάρτα υγείας για το 2021, (ή τουλάχιστον να μην έχει περάσει ένας 
χρόνος από την τελευταία ημερομηνία θεώρησης), σύμφωνα με το άρθ. 33 πργ. 
9, Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα και την αρ. ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ. 3254-Β’/08.8.2018) 
 

5.   Κανονισμοί – Ειδικές Διατάξεις 
 

Θα ισχύσει ο Κανονισμός Αγώνων SUP της Ε.Ο.Κ.-Κ. εκτός των άρθρων που 
αναφέρονται στους τεχνικούς κανονισμούς οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί από τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Κάνοε (ICF) και με τους οποίους θα διεξαχθεί ο αγώνας. 
Αθλητής που θα δηλωθεί και δεν παρουσιαστεί τίθεται εκτός αγώνων. 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ περνάνε ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ περνάνε ΤΕΛΙΚΟΙ
έως 8 συμμετοχές 1 x αθλητές
9 συμμετοχές (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
10 συμμτοχές 2 x 5 3+3 1 x 6
11 συμμετοχές (1 x 6) + (1 x 5) 3+3 1 x 6
12 συμμετοχές 2 x 6 3+3 1 x 6
13 συμμετοχές (1 x 5) + (2 x 4) 2+2+2 1 x 6
14 συμμετοχές (2 x 5) + (1 x 4) 2+2+2 1 x 6
15 συμμετοχές 3 x 5 3+3+3 (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
16 συμμετοχές (1 x 6) + (2 x 5) 3+3+3 (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
17 συμμετοχές (2 x 6) + (1 x 5) 3+3+3 (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
18 συμμετοχές 3 x 6 3+3+3 (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
19 συμμετοχές (1 x 7) + (2 x 6) 3+3+3 (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
20 συμμετοχές 4 x 5 2+2+2+2 2 x 4 3+3 1 x 6
21 συμμετοχές 3 x 7 3+3+3 (1 x 5) + (1 x 4) 3+3 1 x 6
22 συμμετοχές (2 x 6) + (2 x 5) 2+2+2+2 2 x 4 3+3 1 x 6



 

 

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα αποτελεί και κριτήριο συγκρότησης της Εθνικής 
Ομάδας Sup, με βάση την κατάταξη που θα προκύψει (ranking list). Λεπτομέρειες 
θα σας κοινοποιηθούν με σχετική Εγκύκλιο. 

Δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή αθλητών μικρότερης ηλικιακής 
κατηγορίας σε μεγαλύτερη. 

Αθλητής που θα δηλωθεί στην ονομαστική δήλωση κατ΄ αγώνισμα (φόρμα 2) και 
αποσυρθεί αδικαιολόγητα τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 150,00 Ευρώ. 
Δικαιολογημένος/η θεωρείται ο αθλητής/τρια που αποσύρεται λόγω ασθενείας 
εφ΄ όσον πιστοποιείται από Κρατικό Φορέα (Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας). 

Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων κατά 
την τεχνική σύσκεψη ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος των αγώνων. Με την έναρξη 
των αγώνων αρμοδιότητα δικαιολόγησης έχει και ο ιατρός των αγώνων. 

Αλλαγές αθλητών επιτρέπεται εφόσον οι αθλητές/τριες είναι δηλωμένοι στην 
ονομαστική κατάσταση αθλητών/τριών (Φ 1). 

Τα Σωματεία πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία έγγραφο ορισμού αρχηγού 
αποστολής-εκπροσώπου. Άτομα με αθλητική ιδιότητα δεν γίνονται δεκτά. Ο 
αρχηγός-εκπρόσωπος είναι ο μόνος αρμόδιος για κάθε θέμα που θα προκύψει 
κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

Οι αρχηγοί-εκπρόσωποι πρέπει να έχουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τις 
κάρτες υγείας των συμμετεχόντων αθλητών/τριων για να ελεγχθούν από την 
επιτροπή αγώνων πριν την έναρξη των αγώνων. 

Η ταυτοπροσωπία θα γίνεται με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας. 

Αθλητής/τρια χωρίς ατομικό αριθμό δεν θα γίνεται δεκτός/η στον έλεγχο της 
ταυτοπροσωπίας. 

Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγωνίσματος: 
 

Αγώνισμα που προκηρύσσεται διεξάγεται ακόμη και με μία συμμετοχή 
 

6.   Υγειονομικές Διατάξεις  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον αγωνιστικό υγειονομικό 
πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 
Τυχόν διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν από τον αρμόδιο υγειονομικό 
φορέα, θα σας κοινοποιηθούν εγκαίρως και θα εφαρμοστούν στο παρόν 
Πρωτάθλημα.  
 

Θα υπάρχει γιατρός αγώνων για την κάλυψη του προγράμματος. 
 

7.   Ενστάσεις-Εφέσεις  
 

Ενστάσεις-Εφέσεις θα γίνονται δεκτές βάσει των άρθρων 35 και 36 του 
Κανονισμού Αγώνων, συνοδευόμενες από παράβολο 45,00 και 60,00 ευρώ 



 

 

αντίστοιχα. Θα συμπληρώνονται σε ειδικά έντυπα και θα κατατίθενται στον 
Προϊστάμενο Αγώνων. 
 
8. Πρωταθλητής  
 

O Πρωταθλητής Ελλάδος 2021, θα αναδειχθεί με βαθμολογία 
 
9. Έπαθλα-Απονομές 
 

Σε όλα τα αγωνίσματα θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα ως ακολούθως: 

α. στους πρώτους νικητές με συμμετοχή έως δύο πληρωμάτων δίπλωμα-μετάλλιο 
β. στους πρώτους και δεύτερους νικητές με συμμετοχή τριών πληρωμάτων  
    δίπλωμα-μετάλλιο 
γ. στους πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές με συμμετοχή πλέον των  
    τεσσάρων πληρωμάτων δίπλωμα-μετάλλιο.  
δ. στον εκπρόσωπο του σωματείου που θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Ελλάδας 
    2021, δίπλωμα και κύπελλο. 
 

Οι απονομές όλων των αγωνισμάτων θα γίνουν μετά το τέλος των αγώνων την 
Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το ανανεωμένο αγωνιστικό πρωτόκολλο. 
 
10.  Παράβολα αγώνα 
 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα 
αθλητή/τρια. Καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή χωρίς την καταβολή του 
αντίστοιχου παραβόλου το οποίο πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό 
λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ο.Κ.-Κ. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό 
λογαριασμού 071/48051944 και με πληρωμή μέσω Internet Banking στο 
GR6801100710000007148051944.  Το αντίγραφο της κατάθεσης πρέπει να 
σταλεί στο mail της Ομοσπονδίας info@canoekayak.gr. 
 

Παρακαλούμε η κατάθεση των παραβόλων να γίνει κατά προτεραιότητα με 
τραπεζική συναλλαγή για να περιοριστεί η προσωπική επαφή λόγω του covid-19 
έως τις 21 Ιουλίου 2021. 
 

Για την Ε.Ο.Κ. – Κ., 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
 
 

ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. Ιωάννης    ΜΠΑΜΠΟΣ Ι. Βασίλειος 
 

 


