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ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας κανονισμού αγώνων Κανοε Καγιάκ Σλάλομ της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.)».                                 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α.  Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β.  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».
γ.   Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.  Τα  άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999 όπως ισχύουν σήμερα.
3.  Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.  Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
5.  Την υπ’ αρίθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.

       6.Το έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.) με αρίθ 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/443187/17-09-2021 με το οποίο υπεβλήθη  προς έλεγχο νομιμότητας ο 
εν λόγω Κανονισμός (με το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.28-3-2021). Το 
έγγραφο του τμήματος με αρ. πρωτ 455704/24-09-2021 με παρατηρήσεις επί του 
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κανονισμού και την  υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/461622/28-09-2021 απάντηση της 
Ομοσπονδίας.
7.  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.
                                   
                                         
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο κανονισμός αγώνων Κανοε Καγιάκ 
Σλάλομ της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.) ως εξής:

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   ΑΓΩΝΩΝ

2. 1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

3. 1.1.1 Συναντήσεις εσωτερικού.

1.1.1.1 Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Κύπελλα και Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα Ανάπτυξης Σλάλομ που προκηρύσσονται από την Ομοσπονδία 
και διοργανώνονται με την έγκριση της ή με εντολή ανάθεσης σε Σωματεία.
1.1.1.2 Διασυλλογικοί αγώνες που προκηρύσσονται και διοργανώνονται από 
Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ-Κ με την έγκριση της.
1.1.1.3. Αγώνες που προκηρύσσονται από φορείς και Σωματεία-μέλη της 
Ε.Ο.Κ.-Κ. και διοργανώνονται με την έγκριση της ή από φορείς και Σωματεία 
και διοργανώνονται με την άδεια της Ε.Ο.Κ-Κ.
1.1.1.4. Ένας αγώνας χαρακτηρίζεται επίσημος όταν διαιτητεύουν Εθνικοί 
Διαιτητές σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις Εγκυκλίους της 
Ε.Ο.Κ-Κ.

4. 1.1.2. Διεθνείς Συναντήσεις.

1.1.2.1. Όλοι οι αγώνες που προκηρύσσονται ως Διεθνείς θα γίνονται 
σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς. Οι αγώνες που διοργανώνονται από 
την Ομοσπονδία και τα Σωματεία που υπάγονται σε αυτήν, θεωρούνται 
διεθνείς, εάν προσκαλούνται και συμμετέχουν ξένοι αθλητές.
1.1.2.2. Ένας Διεθνής Αγώνας πρέπει να επιβλέπεται από τουλάχιστον ένα 
Διεθνή Διαιτητή, κάτοχο έγκυρης κάρτας Διεθνή Διαιτητή Σλάλομ.
1.1.2.3. 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 την διοργάνωση. Οι 
διοργανώσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τον διεθνή Κανονισμό.
1.1.2.3. Στους Διασυλλογικούς Αγώνες (επιπέδου ΙΙIΙ) όλα τα σκάφη τύπου 
Αγρίων Νερών μπορεί να αγωνιστούν χωρίς τις προδιαγραφές της ICF, αρκεί 
να ανταποκρίνονται στους όρους ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 3.3. 
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5. 1.2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 

1.2.1. Οι αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. κατηγοριοποιούνται στο αγωνιστικό καλεντάρι 
σε 4 επίπεδα:

Τύπος Αγώνα Αγώνας

Επιπέδου 1 Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Επιπέδου 2 Πανελλήνια Κύπελλα

Επιπέδου 3
Αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Αγώνες Κατάταξης

Επιπέδου 4 Αγώνες υπό την αιγίδα της 
Ε.Ο.Κ.-Κ.

 Διασυλλογικοί Αγώνες
 Masters ή Ανοικτοί Αγώνες
 Αγώνες με πρόσκληση

1.2.2. Μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, η Ε.Ο.Κ-Κ αποφασίζει τις ημερομηνίες 
των διοργανώσεων τις επόμενης χρονιάς  που προκηρύσσει και τις κοινοποιεί 
στα Σωματεία-μέλη (Καλεντάρι Πανελληνίων Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ-Κ).
1.2.3. Μέχρι την 15η 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 20η 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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6. 1.3.  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ  (Αθλητές) 

1.3.1. ¨Αθλητής¨ νοείται ο ερασιτέχνης αθλητής όπως αυτός καθορίζεται από 
την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό και σε 
Εγκυκλίους και προκηρύξεις αναφέρονται αθλητές, νοούνται και οι αθλήτριες, 
εκτός αν αναφέρονται ειδικά.
1.3.2. Οι μικρού ύψους παροχές για δαπάνες κινήσεως, βελτίωση διατροφής, 
αθλητικό εξοπλισμό κ.α. δεν θεωρούνται αμοιβές.
1.3.3. 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. Ο αθλητής λογίζεται την 
επομένη από την ημέρα έκδοσης του Δελτίου που σημαίνει και την εγγραφή 
του στα Μητρώα Αθλητών της Ε.Ο.Κ-Κ.
1.3.4. Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας εκδίδεται και ανανεώνεται από την Ε.Ο.Κ-
Κ με ευθύνη του Σωματείου-μέλους.  Η ισχύς του Δελτίου λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, μπορεί όμως να ανανεωθεί από το Σωματείο για κάθε 
ημερολογιακό έτος. Για τη συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις είναι 
υποχρεωτικό να υπάρχει και η κάρτα υγείας αθλητή, η οποία εκδίδεται με 
ευθύνη του Σωματείου του και εκδίδεται και θεωρείται με βάση την εκάστοτε 
ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. 
1.3.5. Μόνο αθλητές Σωματείων-μελών της Ε.Ο.Κ-Κ, έχουν το δικαίωμα να 
συμμετάσχουν σε Πανελλήνιες και επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις. Σε 
περιπτώσεις διακρατικών συμφωνιών, σε Πανελλήνιες διοργανώσεις μπορεί 
να επιτραπεί και συμμετοχή ξένων αθλητών άνευ συναγωνισμού.
1.3.6.Για τη συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις που δεν 
συμμετέχουν οι Εθνικές Ομάδες και συμμετοχή σε ανεπίσημες διοργανώσεις, 
απαιτείται άδεια από την Ε.Ο.Κ-Κ. 
1.3.7. 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. 

7. 1.4. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

1.4.1. Οι αθλητές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες για τις 
Πανελλήνιες και τις επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις:
1.4.1.1. Προαγωνιστική Αγοριών – Κοριτσιών: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος 
των 8ων γενεθλίων έως και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 10ου 
έτους του αθλητή (8-10 χρόνων)
1.4.1.2. Παίδων Αρχαρίων-Κορασίδων Αρχαρίων: ο ημερολογιακός 
χρόνος των 11ων γενεθλίων και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 
12ου έτους του αθλητή.
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1.4.1.3. Παμπαίδων-Παγκορασίδων: ο ημερολογιακός χρόνος των 13ων 
γενεθλίων και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 14ου έτους του 
αθλητή.
1.4.1.4. Παίδων-Κορασίδων: ο ημερολογιακός χρόνος των 15ων 
γενεθλίων και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 16ου έτους του 
αθλητή.
1.4.1.5. Εφήβων-Νεανίδων: ο ημερολογιακός χρόνος των 17ων γενεθλίων 
και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους του αθλητή.
1.4.1.6. Νέων Ανδρών – Γυναικών (κάτω των 23ων) έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 23ων γενεθλίων του αθλητή.
1.4.1.7. Ανδρών–Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία 
αυτή (18 χρονών και άνω).  
1.4.1.8. Βετεράνων (Ανδρών – Γυναικών): ο ημερολογιακός χρόνος 
συμπλήρωσης του 35ου έτους ηλικίας. Για να θεωρηθεί κάποιος βετεράνος θα 
πρέπει να μην έχει ενεργό συμμετοχή τα τελευταία δύο χρόνια.
1.4.2. Οι ηλικιακές κατηγορίες για τις διεθνείς διοργανώσεις, που διεξάγονται 
με  τους Διεθνείς  Κανονισμούς είναι:
1.4.2.1. Εφήβων – Νεανίδων: ο ημερολογιακός χρόνος των 15ων γενεθλίων και 
ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους (15-18 χρόνων) .
1.4.2.2. Νέων Ανδρών – Γυναικών κάτω του 21νος έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 21ων γενεθλίων του αθλητή.
1.4.2.3. Νέων Ανδρών – Γυναικών κάτω των 23ων έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 23ων γενεθλίων του αθλητή.
1.4.2.4. Ανδρών – Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία  
αυτή (18 χρόνων και άνω).
1.4.2.5. Master Ανδρών-Γυναικών: αθλητής μπορεί να αγωνιστεί στην 
κατηγορία master όταν συμπληρώνει το χαμηλότερο ηλικιακό όριο που 
καθορίζεται από την ηλικιακή κατηγορία όπως αυτή προβλέπεται σε κάθε 
αγώνισμα με ελάχιστο ηλικιακό όριο τα 35 έτη. 
1.4.3. 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 της συμπλήρωσης νοείται η 31η 
Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώθηκε το έτος της ηλικίας του αθλητή.

8. 1.5.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.5.1. Δυνατότητα συμμετοχής στις διοργανώσεις της Ε.Ο.Κ-Κ και τις επίσημες  
διοργανώσεις των Σωματείων-μελών, των Σωματείων 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, σε όλες τις κατηγορίες αθλητών. 
Ειδικά για την συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα το Σωματείο – 
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Μέλος θα πρέπει να διαθέτει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα του 
Κάνοε-Καγιάκ από την Γ.Γ.Α. 
1.5.2. 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.
1.5.3. 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 κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύ 
για το διάστημα που πραγματοποιούνται οι διοργανώσεις.  Τα Σωματεία που 
συμμετέχουν είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν το δελτίο αθλητικής 
ιδιότητας και την κάρτα υγείας των αθλητών, πριν από την έναρξη του 
προγράμματος.  
1.5.4. 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.
1.5.5. 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 Ευρωπαϊκής ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από την προκήρυξη.

9. 1.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

1.6.1. Στις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων και 
Παίδων/Κορασίδων το δικαίωμα συμμετοχής των αθλητών περιορίζεται σε 
μέγιστη συμμετοχή σε 4 αγωνίσματα.
1.6.2. Στις κατηγορίες Παμπαίδων-Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων 
Αρχαρίων και Προαγωνιστική Αγοριών-Κοριτσιών το δικαίωμα συμμετοχής 
των αθλητών περιορίζεται σε μέγιστη συμμετοχή σε 3 αγωνίσματα. 
1.6.3. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή ομαδικών πληρωμάτων σε 
διοργανώσεις της Ομοσπονδίας εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από 
την Προκήρυξη. 

10. 1.7. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

1.7.1. Δεν υπάρχουν περιορισμοί τέλεσης των Ατομικών αγωνισμάτων. 
Ατομικό Αγώνισμα που έχει έστω και μία συμμετοχή διεξάγεται με τους 
περιορισμούς στη συμμετοχή των αθλητών που προβλέπονται στο 1.8.2.η
1.7.2. Ομαδικά αγωνίσματα-κατηγορίες που έχουν προκηρυχθεί διεξάγονται 
εφόσον έχουν πάνω από μια συμμετοχές αθλητών/τριών-πληρωμάτων
1.7.3. Για να θεωρηθεί έγκυρο ένα πλήρωμα θα πρέπει οι συμμετέχοντες  
εμφανώς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και σε καμία περίπτωση δεν θα 
προσβάλλουν τη διοργάνωση και τους συμμετέχοντες.  Σε αυτή την περίπτωση 
το πλήρωμα θα τίθενται εκτός στίβου και θα ακυρώνεται από όλο το 
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πρόγραμμα των αγώνων, το δε αγώνισμα που έχει μόνο μια συμμετοχή θα 
θεωρείται ως μη διεξαχθέν.    

11. 1.8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

1.8.1. Σε όλες τις διοργανώσεις ισχύουν οι περιορισμοί των διατάξεων 4.1 και 
4.2.
1.8.2. Σε όλες τις διοργανώσεις ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί για τα 
ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα :

a. δεν μπορούν οι αθλητές να συμμετέχουν σε κατηγορία άλλου φύλου.
b. απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών κατηγοριών Παίδων–Κορασίδων 

Αρχαρίων, Παμπαίδων–Παγκορασίδων  και Προαγωνιστική Αγοριών–
Κοριτσιών σε αγωνίσματα άλλων κατηγοριών.

c. Οι Παίδες–Κορασίδες μπορούν να συμμετέχουν στις κατηγορίες 
Εφήβων–Ανδρών και Νεανίδων–Γυναικών αντίστοιχα.  

d. απαγορεύεται οι Άνδρες και οι Γυναίκες να συμμετέχουν σε κατώτερες 
ή ανώτερες κατηγορίες.

e. απαγορεύεται οι Έφηβοι και οι Νεάνιδες να συμμετέχουν  στις 
κατηγορίες Παίδων–Κορασίδων  καθώς και  στις κατηγορίες Βετεράνων 
Ανδρών και Γυναικών.

f. απαγορεύεται οι Βετεράνοι να συμμετέχουν στις κατηγορίες Εφήβων–
Παίδων και      Νεανίδων–Κορασίδων αντίστοιχα.

g. απαγορεύεται οι Παίδες–Κορασίδες να συμμετέχουν στην κατηγορία 
Βετεράνων Ανδρών–Γυναικών αντίστοιχα.

h. Αθλητής/τρια-πλήρωμα μπορεί να μετάσχει σε ένα μόνο αγώνισμα-κατηγορία που 
διεξάγεται με μια συμμετοχή.

12. 1.9 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1.9.1. 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 
1.9.2. Για όλες τις Πανελλήνιες διοργανώσεις, λειτουργεί μηχανογραφημένο 
σύστημα διεξαγωγής αγωνιστικών διοργανώσεων, με τα αντίστοιχα 
προγράμματα κληρώσεων, γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης 
αποτελεσμάτων.
1.9.3. Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ισχύουν τα παρακάτω:

 Η δήλωση συμμετοχής γίνεται αυστηρά στο ειδικό έντυπο που εκδίδει 
η Ε.Ο.Κ.-Κ. κάθε χρόνο και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον 
έλεγχο στοιχεία. 

 Μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής αντίγραφα 
αποστέλλονται στην Ε.Ο.Κ.Κ για έλεγχο και επιβεβαιώνονται οι 
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συμμετοχές και οι κατηγορίες των αθλητών.  Καμία δήλωση συμμετοχής 
δεν είναι έγκυρη αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Ο.Κ.-Κ.

 Στη συνέχεια ο διοργανωτής συντάσσει 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 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.

 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. 

 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.

1.9.5. Στα φύλλα αγώνων των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει 
οπωσδήποτε να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των αθλητών.
1.9.4. Για διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις, τα έντυπα των αγώνων μπορεί 
να διαφοροποιούνται προς τη μορφή, πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τα 
βασικά στοιχεία.
1.9.5. Στα σκάφη πληρωμάτων τα ονόματα των αθλητών πρέπει να 
αναφέρονται με τη σειρά που θα αγωνιστούν.  Το πρώτο όνομα είναι του 
αθλητή που κάθεται μπροστά κ.ο.κ.

13. 1.10 ΑΝΤΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

1.10.1 Το ντόπινγκ όπως ορίζεται στον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της 
φαρμακοδιέγερσης απαγορεύεται αυστηρά. 
1.10.2 Το πρόγραμμα αντιντόπινγκ πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ελέγχου της καταπολέμησης του ντόπινγκ υπό την επίβλεψη της 
ιατρικής επιτροπής αντιντόπινγκ. 

14. 1.11  ΈΦΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ 

1.11.1. Ένα σωματείο που συμμετέχει σε επίσημο αγώνα της Ε.Ο.Κ.-Κ. μπορεί 
να υποβάλλει Έφεση προς το ΔΣ όταν νέα δεδομένα που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την απόφαση έγιναν γνωστά μετά τη λήξη του αγώνα.
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1.11.2. Θέματα που αφορούν γεγονότα κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας Έφεσης στο ΔΣ.
1.11.3. Μια Έφεση στο ΔΣ της Ε.Ο.Κ.-Κ. πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 
που καθορίζει το ΔΣ κάθε φορά και πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Ο.Κ.-Κ. το 
αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη του αγώνα.  Το παράβολο επιστρέφεται αν 
γίνει αποδεκτή η Έφεση. 
1.11.4. Η απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται εγγράφως στο σωματείο. 

15. 1.12. ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

1.12.1. Ένας αθλητής που προσπαθεί να κερδίσει έναν αγώνα 
χρησιμοποιώντας άνομα μέσα, οικειοθελώς παραβιάζει τους κανονισμούς ή 
αθλητής που αμφισβητεί τη νομιμότητά τους όπως αυτοί εφαρμόζονται από 
τους Διαιτητές μπορεί να ακυρωθεί από τον αγώνα.
1.12.2. Ο Προϊστάμενος Κριτών μπορεί να επιπλήξει κάθε αθλητή, Διαιτητή, ή 
παράγοντα Σωματείου και γενικά κάθε εμπλεκόμενο με τους αγώνες αν η 
συμπεριφορά του είναι επιβλαβής στην καλή λειτουργία και τη διεξαγωγή των 
αγώνων. Γραπτή αναφορά αυτού πρέπει να δοθεί στην Αγωνόδικο Επιτροπή 
που μπορεί μετά από επανάληψη της πράξης να τον αποβάλει από τους 
αγώνες.
1.12.3. Για ακύρωση μετά τον αγώνα που προήλθε από παραβίαση των 
κανονισμών αντι-ντόπινγκ θα εφαρμοστούν τα παρακάτω:

 Διαγραφή του αποτελέσματος και εκ νέου κατάταξη των σκαφών
 Επανυπολογισμός όλων των αποτελεσμάτων ανάλογα
 Αναπαραγωγή όλων των διορθωμένων αποτελεσμάτων 

(αποτελέσματα, σύνολα, μετάλλια)

16. 1.13 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

1.13.1.  Γενικά τα περί Διαιτητών καθορίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας.
1.13.2. Για τον ορισμό υποψηφίων νέων Διεθνών Διαιτητών η Ελληνική 
Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ εξετάζοντας την αναγκαιότητα, αποφασίζει τον 
αριθμό και επιλέγει τους υποψηφίους Διεθνείς Διαιτητές από τον 
προτεινόμενο κατάλογο αξιολόγησης Εθνικών Διαιτητών της Κ.Ε.Δ. 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.
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17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

18. 2.1. ΣΚΟΠΟΣ 

2.1. Σκοπός ενός αγώνα Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ είναι να διανυθεί μία διαδρομή 
φυσικού ή τεχνητού στίβου  που περιλαμβάνει περάσματα από πόρτες, χωρίς 
λάθος, στον συντομότερο δυνατό χρόνο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

19. 2.2 ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

2.2.1.α. Αγώνες της ΕΟΚΚ
 Πανελλήνια Πρωταθλήματα
 Πανελλήνια Κύπελλα
 Διεθνείς αγώνες υπό την έγκριση της ICF

2.2.1.β. Αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. και των Σωματείων-Μελών της
 Διασυλλογικοί Αγώνες
 Διεθνείς Διασυλλογικοί Αγώνες σωματείων
 Αγώνες ανοιχτοί στο ευρύ κοινό (τύπου open)

2.2.1.γ. Αγώνες υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Κ.-Κ.
 Αγώνες ανοιχτοί στο ευρύ κοινό (τύπου open) 

2.2.2. Οι εθνικοί αγώνες κατηγοριοποιούνται σε 4 επίπεδα: 

Τύπος Αγώνα Αγώνας

Επιπέδου 1 Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα

Επιπέδου 2 Πανελλήνια Κύπελλα

Επιπέδου 3

Αγώνες που 
διοργανώνονται από 

την  Ε.Ο.Κ.-Κ.
Αγώνες Κατάταξης

Επιπέδου 4

Αγώνες που 
διοργανώνονται 

υπό την αιγίδα της 
Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διασυλλογικοί Αγώνες
Master ή Ανοικτοί 

Αγώνες
Αγώνες με πρόσκληση

2.2.3. Όλοι οι παραπάνω αγώνες πρέπει να επιβλέπονται από τουλάχιστον 
έναν επίσημο εθνικό (ή διεθνή διαιτητή όταν πρόκειται για διεθνή αγώνα) και 
έναν Τεχνικό Εκπρόσωπο της Ε.Ο.Κ.-Κ.
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20. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ι – Σκάφη
21. 3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 

3.1.1. Τα Καγιάκ είναι σκάφη με κατάστρωμα που πρέπει να προωθούνται με 
κουπιά με δύο κουτάλες.  Ο αθλητής πρέπει να κάθεται μέσα στο σκάφος 
τύπου καγιάκ.
3.1.2. Τα καναδικά Κάνοε είναι σκάφη με κατάστρωμα που πρέπει να 
προωθούνται με κουπιά με μία κουτάλα.  Ο αθλητής πρέπει να είναι 
γονατιστός μέσα στο σκάφος τύπου κάνοε. 
3.1.3. Τα σκάφη πρέπει να είναι σχεδιασμένα και να παραμένουν μέσα στις 
απαιτούμενες προδιαγραφές διαστάσεων και βάρους. Επιπλέον βάρος θα 
πρέπει να είναι μόνιμα προσκολλημένο μέσα στο σκάφος. 

22. 3.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 

3.2.1. Ελάχιστο μήκος και πλάτος:
Όλα τα Κ1 

Όλα τα C1
ελάχιστο μήκος 3,50 μ, 
ελάχιστο πλάτος 0,60 μ

Όλα τα C2 ελάχιστο μήκος 4,10 μ, 
ελάχιστο πλάτος 0,75 μ

3.2.2. Ελάχιστο Βάρος:

Όλα τα Κ1 

Όλα τα  C1
ελάχιστο βάρος 9 κιλά

Όλα τα C2 Ελάχιστο βάρος 15 κιλά

Κατά τη διάρκεια του ζυγίσματος τα υπολείμματα νερού και αποσπώμενα 
τμήματα πρέπει να αφαιρεθούν από το σκάφος. 
3.2.3. Στους αγώνες επιπέδου 4 όλοι οι τύποι σκαφών αγρίων νερών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν χωρίς απαραίτητα να συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
προδιαγραφές, αλλά με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι 
προδιαγραφές ασφάλειας όπως καθορίζονται στο άρθρο 3.3.
3.3.3. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν ελάχιστη ακτίνα σε κάθε άκρη, 2 εκ. 
οριζόντια και 1 εκ. κάθετα.
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3.3.4. Τα πηδάλια απαγορεύονται σε όλους τους τύπους των σκαφών. 
Οποιοδήποτε αντικείμενο προεξέχει από το κύτος του σκάφος πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο στο καλούπι του σκάφους και δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από 20 χιλιοστά και όχι μικρότερο από 8 χιλιοστά με ελάχιστη 
ακτίνα 4 χιλιοστά στην εξωτερική άκρη  του.

ΙΙ – Εξοπλισμός Ασφάλειας
23. 3.3. ΣΚΑΦΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.3.1. Όλα τα σκάφη πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να είναι αβύθιστα 
και εξοπλισμένα σε κάθε άκρη με λαβή η οποία τοποθετείται όχι περισσότερο 
από 30 εκ. από την πλώρη και την πρύμνη.
3.3.2. Τα παρακάτω θεωρούνται λαβές: θηλιές από σκοινί, σκοινί με λαβές, ή  
χερούλι που είναι αναπόσπαστο μέρος της κατασκευής του σκάφους.
3.3.3. Οι λαβές πρέπει ανά πάσα στιγμή να επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή 
ολόκληρου του χεριού,  μέχρι την βάση του αντίχειρα, για να πιαστεί το 
σκάφος.
3.3.4. Το υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 χλσ σε 
διάμετρο, ή ελάχιστη τομή 2 x 10 χλσ. 
3.3.5. Το δέσιμο με ταινία των λαβών δεν επιτρέπεται.

24. 3.4 ΑΘΛΗΤΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.4.1. Κάθε αθλητής πρέπει να φορά κράνος ασφαλείας το οποίο είναι δεμένο 
στο πιγούνι και σωσίβιο γιλέκο (βοήθημα πλευστότητας). Και τα δύο πρέπει 
να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
3.4.2. Η κατασκευή, το σχήμα ή η σύνθεση του σωσιβίου γιλέκου και του 
κράνους δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί με κανένα τρόπο. 
3.4.3. Τα παραπάνω πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένους και 
καταξιωμένους κατασκευαστές, που εγγυόνται την ποιότητα των υλικών και 
ακολουθούν τα κατασκευαστικά στάνταρτ. 

25. 3.5 ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΛΕΚΟ 

3.5.1. Ένα σωσίβιο γιλέκο πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κατασκευαστικά στάνταρτ τα οποία είναι, ISO 12402-5 (Level 50) ή 
άλλα εθνικά στάνταρτ τα οποία εναρμονίζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που 
θέτει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε.  
3.5.2. Σε έναν αγώνα η πλευστότητα των σωσίβιων γιλέκων ελέγχεται 
χρησιμοποιώντας ένα προτυποποιημένο βάρος 6,12 κιλών από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή ισοβαρές οποιουδήποτε άλλου υλικού.  
3.5.3. Οι ετικέτες πιστοποίησης των κατασκευαστών των σωσίβιων γιλέκων 
πρέπει να εναρμονίζονται με τα στάνταρτ ISO (ή αντίστοιχα εναρμονισμένα 
ισχύοντα στάνταρτ) ώστε να μπορούν να ελεγχθούν από τη διαιτησία.  
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3.5.4. Αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη των σωσίβιων γιλέκων 
ανεξάρτητα του βάρους σώματος.
3.5.5. Η διαδικασία ελέγχου σε αγώνες της Ομοσπονδίας είναι:

a. Το σωσίβιο γιλέκο πρέπει να υπάρχει στον επίσημο κατάλογο 
εξοπλισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

b. Το σωσίβιο γιλέκο δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί με κανένα τρόπο
c. Το σωσίβιο γιλέκο πρέπει να είναι ISO 12402-5 (Level 50) (ή άλλων 

ισότιμων εθνικών προδιαγραφών) εγκεκριμένα και να φέρουν την 
ανάλογη ετικέτα 

d. Το σωσίβιο γιλέκο πρέπει να είναι πλεύσιμο σε βάρος 6,12 κιλών (το 
βάρος είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ισοβαρές οποιουδήποτε άλλου 
μετάλλου) 

26. 3.6 ΚΡΑΝΟΣ 

3.6.1. Το κράνος ασφαλείας πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την ΕΝ 1385 και 
καταγεγραμμένο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
3.6.2. Κάθε κράνος πρέπει να φέρει ετικέτα με τέτοιο τρόπο ώστε οι παρακάτω 
πληροφορίες να είναι ευανάγνωστες από το χρήστη, και είναι επιθυμητό να 
παραμένει ευανάγνωστο σε όλη τη διάρκεια ζωής του κράνους, ώστε να 
μπορεί να γίνει ο έλεγχος του εξοπλισμού από τους διαιτητές.
3.6.3. Η διαδικασία ελέγχου σε αγώνες της Ομοσπονδίας είναι:

3.6.3.α. Το κράνος πρέπει να υπάρχει στον επίσημο κατάλογο εξοπλισμού 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κάνοε.

3.6.3.β. Το κράνος δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί με κανένα τρόπο
3.6.3.γ. Το κράνος πρέπει να έχει σε ορατό σημείο τα εξής:

 Τον αριθμό των Ευρωπαϊκών Στάνταρτ
 Το όνομα ή το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή
 Την ημερομηνία κατασκευής
 Το διακριτικό ”Helmet for canoeing and whitewater sports” 

(Κράνος για αθλήματα κάνοε-καγιάκ και αγρίων νερών)


27. 3.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

3.7.1. Η Αγωνόδικος Επιτροπή δύναται να ελέγχει κατ’ επιλογή την 
πλευστότητα των σωσιβίων και των σκαφών και γενικά  τον εξοπλισμό 
ασφαλείας του Κεφ. 3 του παρόντος κανονισμού στην άφεση και τον 
τερματισμό. 
3.7.2. Η πλευστότητα του σκάφους ελέγχεται με το σκάφος να επιπλέει στην 
επιφάνεια του νερού γεμάτο νερό.
3.7.3. Οι αθλητές πρέπει να μπορούν να απελευθερωθούν από τα σκάφη ανά 
πάσα στιγμή.
3.7.4. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των Κανόνων Ασφαλείας του 
παρόντος κανονισμού, ο Αφέτης και ο Προϊστάμενος Κριτών, ο καθένας 
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σύμφωνα με τα ορισμένα καθήκοντα του, είναι υπεύθυνοι να απαγορεύσουν 
την εκκίνηση αθλητή.
3.7.5. Σε κάθε περίπτωση, οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και η 
Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ όπως και οι διοργανωτές γενικά δεν 
έχουν ευθύνη για ατυχήματα ή ζημίες σε υλικό που συμβαίνουν στον στίβο 
κατά την διάρκεια των αγώνων.

ΙΙΙ – Ταυτοπροσωπία και εμπορικά σήματα
28. 3.8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΙΒS) 

3.8.1. Οι αριθμοί επάνω σε σαλοπέτα (ΒΙΒ) που δίδονται από τον διοργανωτή, 
πρέπει να εμφανίζονται εμπρός και πίσω (στήθος-πλάτη) του αθλητή όπως 
ζητείται από τον διοργανωτή. Τα λογότυπα ή τα ονόματα των βασικών 
χορηγών του αγώνα μπορεί να εμφανίζονται.
3.8.2. Το μέγεθος των αριθμών επάνω στη σαλοπέτα (bib) πρέπει να είναι 11 
εκ. σε ύψος, ελάχιστο πάχος 1,5 εκ. και να εμφανίζονται σε λευκή ή μαύρη 
ταινία 15 εκ. 
3.8.3. Οι αριθμοί θα είναι μαύρου χρώματος σε bibs με λευκό φόντο και 
λευκού χρώματος σε bib σκούρου χρώματος. 
3.8.4. Πρέπει να είναι στερεωμένο εμφανώς στο σώμα του αθλητή. Στο C2 και 
οι δύο αθλητές/τριες φορούν τον αριθμό.
3.8.5. Κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για τον αριθμό του (bib).

29. 3.9. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

3.9.1. Σκάφη, εξαρτήματα και ρουχισμός μπορούν να έχουν σήματα 
κατασκευαστή, διαφημιστικά σύμβολα και γραπτό κείμενο.
3.9.2. Κάθε διαφημιστικό υλικό στον ρουχισμό και εξοπλισμό των αθλητών 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:
3.9.2.1. Όλο το διαφημιστικό υλικό πρέπει να είναι τοποθετημένο κατά τρόπο 
που να μην εμποδίζει την αναγνώριση την ταυτοπροσωπία του αθλητή και να 
μην παρεμποδίζει την διεξαγωγή του αγώνα.
3.9.3. Η διαφήμιση προϊόντων καπνού και δυνατών οινοπνευματωδών ποτών 
απαγορεύεται. 
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3.9.4. Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις η Ε.Ο.Κ-Κ μπορεί να εκδίδει σχετικές 
Εγκυκλίους, που δεν παραβιάζουν τις βασικές αρχές (7.3).
3.9.5. Απαγορεύεται η χρήση κατά την διάρκεια των Αγώνων κάθε σκάφους, 
κουπιών, εξοπλισμού και ιματισμού που δεν συμμορφώνονται με τους 
παραπάνω όρους.  Οι Ομάδες είναι υπεύθυνες για τα σκάφη, τα κουπιά, τον 
εξοπλισμό και τον ιματισμό τους.
3.9.6. Σε περιπτώσεις που η Ε.Ο.Κ.-Κ. συνάψει σύμβαση με χορηγούς, τα 
Σωματεία – Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης οι οποίες τους κοινοποιούνται με σχετική εγκύκλιο.  
3.9.7. Ενδείκνυται οι αθλητές να γράφουν το όνομά τους στις πλευρές του 
σκάφους τους, κάτω από το άνοιγμα, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα στις 
διαστάσεις που προβλέπει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε.
3.9.8. Οι αθλητές φορούν κατάλληλο ρουχισμό, είτε ένα κοντό ή μακρύ 
μπλουζάκι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

30. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

31. 4.1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

4.1.1. Ατομικά αγωνίσματα Σλάλομ:  

Προαγωνιστική Αγοριών - Παίδων Αρχαρίων – Παμπαίδων – 
Παίδων – Εφήβων – Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών,

Κ1 Προαγωνιστική Κοριτσιών - Κορασίδων Αρχαρίων – 
Παγκορασίδων – Κορασίδων – Νεανίδων - Γυναικών - 
Βετεράνων Γυναικών,
Προαγωνιστική Αγοριών Παίδων Αρχαρίων - Παμπαίδων - 
Παίδων - Εφήβων - Ανδρών - Βετεράνων Ανδρών,

C1 Προαγωνιστική Κοριτσιών Κορασίδων Αρχαρίων - 
Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών – 
Βετεράνων Γυναικών,
Προαγωνιστική Αγοριών Παίδων Αρχαρίων - Παμπαίδων - 
Παίδων - Εφήβων - Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών,

C2 Προαγωνιστική Κοριτσιών Κορασίδων Αρχαρίων - 
Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών – 
Βετεράνων Γυναικών 
Προαγωνιστική Αγοριών Παίδων Αρχαρίων - Παμπαίδων - 
Παίδων - Εφήβων - Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών, 

C2-Μικτό Προαγωνιστική Κοριτσιών Κορασίδων Αρχαρίων - 
Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών – 
Βετεράνων Γυναικών
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4.1.2. Ατομικά αγωνίσματα Extreme Slalom:  
Παίδων – Εφήβων – Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών,

Κ1Χ Κορασίδων – Νεανίδων - Γυναικών - Βετεράνων Γυναικών,

4.1.3. Ο αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός ατομικά 
αγωνίσματα.

5.2.6. Για την κατηγορία Βετεράνων, όταν αυτή προκηρύσσεται και διεξάγεται, 
δημιουργείται διαφορετική λίστα Κατάταξης μεταλλίων στα Πρωταθλήματα 
και βαθμολογίας στα Κύπελλα, η οποία ανακηρύσσει τον Πρωταθλητή ή 
Κυπελλούχο Όμιλο αντίστοιχα για τη κατηγορία αυτή. 

32. 4.2. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

4.2.1. Ομαδικά αγωνίσματα Σλάλομ:  
Προαγωνιστική Αγοριών - Παίδων Αρχαρίων – Παμπαίδων – 
Παίδων – Εφήβων – Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών,

3xΚ1 Προαγωνιστική Κοριτσιών - Κορασίδων Αρχαρίων – 
Παγκορασίδων – Κορασίδων – Νεανίδων - Γυναικών - 
Βετεράνων Γυναικών,
Προαγωνιστική Αγοριών Παίδων Αρχαρίων - Παμπαίδων - 
Παίδων - Εφήβων - Ανδρών - Βετεράνων Ανδρών,

3xC1 Προαγωνιστική Κοριτσιών Κορασίδων Αρχαρίων - 
Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών – 
Βετεράνων Γυναικών,
Προαγωνιστική Αγοριών Παίδων Αρχαρίων - Παμπαίδων - 
Παίδων - Εφήβων - Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών,

3xC2 Προαγωνιστική Κοριτσιών Κορασίδων Αρχαρίων - 
Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών – 
Βετεράνων Γυναικών 
Προαγωνιστική Αγοριών Παίδων Αρχαρίων - Παμπαίδων - 
Παίδων - Εφήβων - Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών, 3xC2-

Μικτό Προαγωνιστική Κοριτσιών Κορασίδων Αρχαρίων - 
Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών – 
Βετεράνων Γυναικών

4.2.2. Οι ομάδες αποτελούνται μόνο από αθλητές που συμμετέχουν σε 
ατομικές κατηγορίες. 
4.2.3. Κάθε αθλητής δεν  μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από δύο (2) 
ομαδικά αγωνίσματα.
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4.2.4. Αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε ομαδικό αγώνισμα διαφορετικό από 
την κατηγορία που συμμετέχει σε ατομικό αγώνισμα. (Ισχύουν οι περιορισμοί 
των διατάξεων του άρθρου 1.8)
4.2.5. Αντικαταστάσεις μπορούν να γίνουν για μεμονωμένα μέλη της ομάδας, 
μεταξύ πρώτης και δεύτερης διαδρομής όταν ο αγώνας έχει δύο διαδρομές.
4.2.6. Μόνο το πλήρωμα ενός σκάφους μίας ομάδας μπορεί να 
αντικατασταθεί.  Στο C 2 μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας ή και οι δύο αθλητές 
ενός σκάφους.
4.2.7. Μετά την έγκριση του Προϊσταμένου Κριτών, οι αλλαγές μιας ομάδας 
πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα στη Γραμματεία του Αγώνα και στο Γραφείο 
Αποτελεσμάτων. 

33. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ

34. 5.1. ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΚ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΩΣ 3 

5.1.1. Οι αγώνες Σλάλομ πρέπει να διεξάγονται με δύο (2) Προκριματικές 
διαδρομές, έναν (1) Ημιτελικό και έναν (1) Τελικό. 
5.1.2. Ένας προκαθορισμένος αριθμός αθλητών θα προκριθεί στον Ημιτελικό 
από  τα αποτελέσματα της 1ης Προκριματικής διαδρομής.
5.1.3. Η λίστα εκκίνησης της 2ης Προκριματικής διαδρομής θα προκύψει από 
τους αθλητές που δεν προκρίθηκαν από την 1η Προκριματική διαδρομή.  Οι 
αθλητές θα αγωνιστούν για τις υπόλοιπες θέσεις του Ημιτελικού του 
αγωνίσματός τους. 
5.1.4. Για τους αθλητές που θα αγωνιστούν και στις δύο Προκριματικές Σειρές, 
ο χρόνος της δεύτερης φάσης των προκριματικών υπολογίζεται ως το 
αποτέλεσμα των Προκριματικών. 
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5.1.5. Οι αθλητές που προκρίθηκαν στον Ημιτελικό από τα αποτελέσματα της 
2ης Προκριματικής Σειράς τοποθετούνται στην αρχή στην λίστα εκκίνησης του 
Ημιτελικού και στη συνέχεια οι αθλητές που προκρίθηκαν από την 1η 
Προκριματική Σειρά.
5.1.6. Για τα τελικά αποτελέσματα σε ένα ατομικό αγώνισμα, πρώτα 
κατατάσσονται οι αθλητές που συμμετείχαν στον Τελικό. Μετά οι αθλητές που 
συμμετείχαν στον Ημιτελικό σύμφωνα με την κατάταξή τους από τον 
Ημιτελικό.  Τέλος, οι υπόλοιποι αθλητές σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
έλαβαν στις Προκριματικές Σειρές.   
5.1.7. Στις Πανελλήνιες διοργανώσεις ισχύουν οι εξής αριθμητικές 
προϋποθέσεις για την τέλεση των αγωνισμάτων.

Ατομικά αγωνίσματα:  

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στον Ημιτελικό από τα 
αποτελέσματα της           
1ης Προκριματικής 

Σειράς

Στον Ημιτελικό από τα 
αποτελέσματα της          
2ης Προκριματικής 

Σειράς

Στον Τελικό 
από τα 

αποτελέσματα 
του 

Ημιτελικού 
Κ1 Α 15 5 10
Κ1 Γ 10 5 10
C1 A 10 5 10
C1 Γ 10 5 10
C2 Α 8 4 10
C2 Γ 8 4 10

C2-MIKTO 8 4 10

Για μικρή συμμετοχή ισχύουν τα παρακάτω: 

Εκκίνηση Πρόκριση
Κ1 Α - Λιγότερα από 20
Κ1 Γ - Λιγότερα από 15
C1 A - Λιγότερα από 15
C1 Γ - Λιγότερα από 15
C2 Α - Λιγότερα από 12
C2 Γ - Λιγότερα από 12

Δεν διεξάγονται 
Προκριματικοί. Όλα τα σκάφη 

πηγαίνουν στον Ημιτελικό.  
Από τον Ημιτελικό, 10 

προκρίνονται στον Τελικό
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C2-ΜΙΚΤΟ - Λιγότερα από 
12
Όλα τα αγωνίσματα με 
λιγότερα σκάφη από 10

Απευθείας Τελικός

* όπου αναφέρεται (Α) εννοούνται όλοι οι αθλητές και (Γ) όλες οι 
αθλήτριες ανεξάρτητα της ηλικιακής τους κατηγορίας.

5.1.8. Σε περιπτώσεις ανατροπής ισχύουν τα παρακάτω: 
5.1.8.1. Πλήρωμα που δεν τερμάτισε στην πρώτη προκριματική διαδρομή έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη.
5.1.8.2. Πλήρωμα που δεν τερμάτισε και στις δύο διαδρομές των 
προκριματικών δεν δικαιούται πρόκρισης ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης.  
5.1.8.4. Πλήρωμα που δεν τερματίσει στον Ημιτελικό δεν προκρίνεται στον 
Τελικό. 
5.1.8.5. Πλήρωμα που δεν τερματίσει στον Τελικό εμφανίζεται στην κατάταξη 
με βάσει τον χρόνο που κατέκτησε στον Ημιτελικό, μετά τον τελευταίο αθλητή 
που έχει καταταχθεί βάσει των αποτελεσμάτων του Τελικού και πριν των 
αθλητών που δεν έχουν προκριθεί στον Τελικό.  
5.1.8.6. Στην περίπτωση των Ομαδικών αγωνισμάτων, όταν αυτά διεξάγονται 
σε μία Τελική διαδρομή τότε η ομάδα δεν εμφανίζεται στην Κατάταξη.

35. 5.2. ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΟΚΚ – ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 

Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μορφές όπως για 
παράδειγμα:

 2 διαδρομές.  Ο μικρότερος χρόνος των δύο (2) διαδρομών θα 
καθορίσει το αποτέλεσμα του αγώνα

 Μια (1) Προκριματική διαδρομή και μια (1) Τελική διαδρομή.  Ο 
τρόπος πρόκρισης καθορίζεται από την Προκήρυξη του αγώνα.

 Δύο (2) Προκριματικές διαδρομές, Ημιτελικός και Τελικός.  Ο 
τρόπος πρόκρισης καθορίζεται από την Προκήρυξη του αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η προκήρυξη του αγώνα θα πρέπει να έχει την έγκριση της 
Ομοσπονδίας πριν κοινοποιηθεί.  

36. 5.3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Εάν ένας αγώνας Σλάλομ δεν ολοκληρωθεί λόγω ακύρωσης, η Αγωνόδικος 
Επιτροπή και ο Προϊστάμενος Κριτών μπορούν σε αυτή την εξαιρετική 
περίπτωση να καθορίσουν τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα βασισμένοι στα 
αποτελέσματα των διαδρομών που έχουν ολοκληρωθεί στον αγώνα (πχ από 
τη 1 σειρά των Προκριματικών ή τον Ημιτελικό) 
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37. 5.4. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

5.4.1. Τα Ομαδικά αγωνίσματα σε αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. διεξάγονται σε μία (1) 
διαδρομή αλλά μπορεί να διεξαχθούν και σε δύο (2) διαδρομές (μία Ημιτελική 
διαδρομή και μία Τελική διαδρομή). 
5.4.2. Στην περίπτωση που διεξάγονται δύο διαδρομές:

 Από την Ημιτελική Σειρά προκρίνεται στον Τελικό το 50% όσων 
ομάδων Τερμάτισαν.

 Για τα αποτελέσματα των Ομαδικών, πρώτα κατατάσσονται οι 
ομάδες που συμμετείχαν στον Τελικό σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα  και ακολουθούν οι υπόλοιποι σύμφωνα με την 
κατάταξη που είχαν στον Ημιτελικό.

38. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

39. 6.1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

6.1.1. Οι προκηρύξεις των Πανελληνίων διοργανώσεων κοινοποιούνται και 
αποστέλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις ημερομηνίες των 
διοργανώσεων.
6.1.2. Οι προκηρύξεις των διοργανώσεων Σωματείων-μελών ή άλλων φορέων 
με την έγκριση της Ε.Ο.Κ-Κ κοινοποιούνται και αποστέλλονται στους 
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προσκαλούμενους, στην Ε.Ο.Κ-Κ και την Κ.Ε.Δ. (μέσω Ε.Ο.Κ-Κ), τουλάχιστον 
δεκαπέντε μέρες από την ημερομηνία της διοργάνωσης.
6.1.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ακύρωση της διοργάνωσης ή η αλλαγή 
ημερομηνίας, πρέπει να γνωστοποιείται με επιστολή στην Ε.Ο.Κ-Κ και στους 
προσκαλούμενους, τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία.
6.1.4. Ο διοργανωτής μπορεί να καθορίσει παράβολο συμμετοχής σε αγώνα.  
Το παράβολο, όταν υπάρχει θα πρέπει σαφώς να αναφέρεται στην προκήρυξη. 
6.1.5. Οι προκηρύξεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

a. ημερομηνία, τόπο και τύπο αγώνα (Δες άρθρο 2.2)
b. περιγραφή του στίβου
c. την πιθανή ώρα και την σειρά εκκίνησης των διαδρομών
d. τα αγωνίσματα
e. λεπτομέρειες της φύσης του στίβου και χαρακτηρισμό βαθμού 

δυσκολίας της πίστας.
f. κανόνες ασφαλείας
g. διαδικασία υποβολής των δηλώσεων 
h. χρονικά όρια υποβολής δηλώσεων, τόπος και χρόνος κληρώσεων
i. το σύστημα πρόκρισης που θα ακολουθηθεί 
j. κατάσταση κατηγοριών, βραβεία και συνθήκες απονομής
k. τόπο και χρόνο ελέγχου σκαφών και Τεχνικής Σύσκεψης.
l. πιθανές διευκολύνσεις συμμετεχόντων (πχ διαμονής, διατροφής κα). 
m. το ύψος του παράβολου συμμετοχής αν προβλέπεται. 

6.1.6.  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. 
6.1.7.  Στις επίσημες προκηρύξεις αγώνων είναι δυνατόν να 
συμπεριλαμβάνονται και αγωνίσματα που δεν υπάγονται στις επίσημες 
κατηγορίες των αγωνισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 με τον περιορισμό ότι 
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην προκήρυξη ως «ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ» του προγράμματος.  
6.1.8. Προκηρύξεις αγώνων των σωματείων-μελών ή λοιπών φορέων για 
αγώνες που τελούνται υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Κ.-Κ. πρέπει υποχρεωτικά πριν 
την αποστολή τους να έχουν λάβει τη σχετική έγκριση του περιεχομένου της 
προκήρυξης από την Ε.Ο.Κ.-Κ. 

40. 6.2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.2.1. Δηλώσεις συμμετοχής για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις θα πρέπει να 
αποστέλλονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις 
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προκηρύξεις, με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και με την υπογραφή του 
αρμοδίου του Σωματείου και σφραγίδα. Οι δηλώσεις μπορούν  να 
υποβάλλονται μόνο εγγράφως και με φαξ, ή e-mail το πρωτότυπο του οποίου 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τον αγώνα.
6.2.2. 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.
6.2.3. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στα ειδικά έντυπα της Ε.Ο.Κ-Κ.  
6.2.4. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις 
ζητούμενες από το έντυπο και την προκήρυξη πληροφορίες αναφορικά με τους 
αθλητές και τα αγωνίσματα.
6.2.5. Στο έντυπο των Ονομαστικών δηλώσεων δηλώνονται και οι 
αναπληρωματικοί.  Ο αριθμός των αναπληρωματικών είναι απεριόριστος. 
6.2.6. Σε σκάφη πληρωμάτων τα ονόματα των αθλητών πρέπει να δηλώνονται 
με την ίδια σειρά που θα αγωνιστούν.  Το πρώτο όνομα προσδιορίζει τον 
αθλητή που κάθεται μπροστά. 
6.2.7. Η Ε.Ο.Κ.-Κ. μπορεί να ακυρώσει δήλωση συμμετοχής σωματείου ή 
αθλητή που δεν έχει ορθώς συμπληρώσει τα απαιτούμενα από το έντυπο 
στοιχεία.
6.2.8 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην 
Οργανωτική Επιτροπή για την αποδοχή καθυστερημένων ονομαστικών 
συμμετοχών από τα σωματεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της 
Οργανωτικής Επιτροπής να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την καθυστερημένη 
δήλωση. Οι καθυστερημένες δηλώσεις θα επιβαρύνονται με παράβολο που 
καθορίζεται στην προκήρυξη.  Αν δεν καθορίζεται στην προκήρυξη ισχύει το 
εκάστοτε παράβολο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ICF.
6.2.9 Σε αγώνες ανοιχτούς στο ευρύ κοινό (τύπου open), οι δηλώσεις 
συμμετοχής υποβάλλονται ατομικά.  Για άτομα με αθλητική ιδιότητα μπορεί 
να δηλωθούν και από το σωματείο ομαδικά στο ειδικό έντυπο της Ε.Ο.Κ.-Κ..
Η ατομική δήλωση συμμετοχής περιλαμβάνει:

 Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα
 Φύλο
 Ημερομηνία γέννησης
 Το αγώνισμα που επιθυμεί να αγωνιστεί
 Ενώ συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση που εκδίδει η 

Ε.Ο.Κ.-Κ. και ιατρική βεβαίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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41. 6.3. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

6.3.1. Κάθε αθλητής που αναφέρεται στην ονομαστική κατάσταση του 
Σωματείου, μπορεί να αντικαταστήσει οποιονδήποτε άλλον σε αγώνισμα με 
τους περιορισμούς των άρθρων 1.6-1.8.
6.3.2. Αποσύρσεις ή αλλαγές ανακοινώνονται στην Τεχνική Σύσκεψη. 
6.3.3. Περαιτέρω αλλαγές μετά την επιβεβαίωση στην Τεχνική Σύσκεψη πρέπει 
να γίνουν εγγράφως στην Γραμματεία των Αγώνων, τουλάχιστον μια ώρα πριν 
από το πρώτο αγώνισμα του προγράμματος των αγώνων της ημέρας εκτός από 
την περίπτωση του 4.2 για τα ομαδικά αγωνίσματα. 
6.3.4. Οι αθλητές που θα χρησιμοποιηθούν στις αλλαγές πρέπει να είναι 
δηλωμένοι στην ονομαστική κατάσταση των αθλητών του Σωματείου.
6.3.5. Αποσύρσεις και αλλαγές γνωστοποιούνται στον Αφέτη γραπτώς από τον 
Προϊστάμενο Κριτών ή τη Γραμματεία 
6.3.6. Η απόσυρση αθλητή/ομάδας θεωρείται οριστική και η επανεισαγωγή 
του ίδιου αθλητή/ομάδας  απαγορεύεται.  
6.3.7. Η μη προσέλευση αθλητή σε αγώνισμα σημαίνει αυτομάτως την 
ακύρωση του αθλητή από το υπόλοιπο πρόγραμμα του αγώνα. Τυχόν 
κυρώσεις προβλέπονται στην Προκήρυξη του Αγώνα.  Στην περίπτωση του C2 
και των ομαδικών αγωνισμάτων ο αθλητής που αποσύρεται ή δεν προσήλθε 
σε ατομικό αγώνισμα έχει τις παραπάνω κυρώσεις και όχι όλο το 
πλήρωμα/ομάδα.  Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα του αθλητή που δεν θα 
προσέλθει πρέπει να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως στον Προϊστάμενο 
Κριτών ή τη Γραμματεία αλλιώς ακυρώνεται όλο το πλήρωμα ή η ομάδα και 
έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται παραπάνω.
6.3.8. Η συμμετοχή ενός αθλητή πρέπει να επιβεβαιωθεί κατά την Τεχνική 
Σύσκεψη.  Δηλώσεις που δεν επιβεβαιώνονται διαγράφονται από την λίστα 
εκκίνησης. 
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42. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

43. 7.1. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

7.1.1. Κάθε διοργάνωση Σλάλομ πρέπει να έχει μια Αγωνόδικο Επιτροπή που 
αποτελείται από τρία μέλη (3).
7.1.2. Η Αγωνόδικος Επιτροπή ορίζεται από την Ε.Ο.Κ.-Κ. μετά από πρόταση 
της Κ.Ε.Δ.
7.1.3. Η Αγωνόδικος Επιτροπή  παραλαμβάνει ενστάσεις που αφορούν μη 
τήρηση των Κανονισμών και έχει την τελική απόφαση σε περίπτωση 
ασυμφωνίας για την ερμηνεία των Κανονισμών Αγώνων. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς. 
7.1.4. Η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει αθλητή για όλο τον Αγώνα. 
Η Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα θέματα που προκύπτουν σε όλη την 
διάρκεια των αγώνων και δεν καλύπτονται από τους Κανονισμούς Αγώνων. 
7.1.5. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία, η ψήφος του Προέδρου της 
Επιτροπής είναι καθοριστική.

44. 7.2. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (OFFICIALS) 

7.2.1. Ανάλογα με την φύση και τη σπουδαιότητα, ένας αγώνας Σλάλομ 
διοικείται από τους παρακάτω officials: 

1) Προϊστάμενος Αγώνων (Chief Official) 
2) Προϊστάμενος Κριτών (Chief Judge)
3) Διαιτητής βιντεοσκόπησης (Video Judge)*
4) Βοηθός Προϊστάμενος Κριτών (Assistant Chief Judge)
5) Τεχνικός Οργανωτής (Technical Organizer)
6) Κριτές  Πόρτας (Gate Judges)
7) Σχεδιαστές Στίβου (Course Designers)*
8) Αφέτης (Starter)
9) Ελεγκτής προ-άφεσης (Pre Start Control)
10)Κριτής Τερματισμού (Finish Judge)
11)Χρονομέτρες (Time Keepers)
12)Προϊστάμενος Κατάταξης (Chief of Scoring)
13)Ελεγκτής εξοπλισμού (Equipment Controler) 
14)Υπεύθυνος Ασφάλειας Νερού  (Water Safety Officer)* 
15)Συντονιστής Βιντεοσκόπησης (Video Judge Coordinator)*
16)Προϊστάμενος Κατάταξης (Chief of Scoring)
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* Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέλη του Σ.Δ. αρκεί να είναι πιστοποιημένοι 
από την Ομοσπονδία ως προς τις γνώσεις και ικανότητες.  Είναι οι μόνοι που 
μπορούν να ορίζονται και από την Ομοσπονδία.
7.2.2. Σε αγώνες επιπέδου 2, 3 και 4 οι Σχεδιαστές Στίβου μπορεί να είναι και 
σωματειακοί προπονητές προερχόμενοι από τα συμμετέχοντα σωματεία.  Η 
διαδικασία επιλογής γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του 
διοργανωτή.  Η τελική επιλογή γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη κυρίως:

 Την προπονητική εμπειρία των προπονητών 
 Τα αποτελέσματα των σωματείων που εκπροσωπούν σε προηγούμενες 

διοργανώσεις.   
 Προηγούμενη αθλητική εμπειρία των προπονητών 

45. 7.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ (Chief Official) 

7.3.1. Ο Προϊστάμενος Αγώνα διευθύνει τους αγώνες σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς.  
7.3.2. Ο Προϊστάμενος πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα του αγώνα 
και η λίστα των διαιτητών υποβάλλονται στην Ε.Ο.Κ.Κ., αμέσως μετά την λήξη 
του αγώνα. 
7.3.3. Ο Προϊστάμενος Αγώνων είναι μέλος της Επιτροπής Έγκρισης Στίβου.

46. 7.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (Technical Organizer) 

7.4.1. Ο Τεχνικός Οργανωτής  είναι υπεύθυνος για: τις προετοιμασίες στον 
χώρο του αγώνα και τη διεξαγωγή όλων των αγώνων. Την εγκατάσταση και 
σωστή λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για τον αγώνα.  
7.4.2. Ο Τεχνικός Οργανωτής πρέπει να είναι μέλος της Επιτροπής Έγκρισης 
Στίβου.

47. 7.5. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ (Chief Judge) 

7.5.1. Ο Προϊστάμενος Κριτών πρέπει να διασφαλίζει την ορθή διεξαγωγή του 
αγώνα,   σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αγώνων. 
7.5.2. Εφαρμόζει τους Κανονισμούς και μπορεί να ακυρώσει αθλητή ή να 
δώσει επανάληψη μιας διαδρομής σε αθλητή. 
7.5.3. Ο Προϊστάμενος Κριτών είναι ο τελικός κριτής για θέματα διαιτησίας 
ποινών του αγώνα.  Όταν υπάρχει  επίσημη βιντεοσκόπηση του αγώνα η οποία 
τεχνικά καλύπτεται από την Ε.Ο.Κ.-Κ,  επανεξετάζει το Video ή την τηλεοπτική 
αναμετάδοση βοηθώντας στον καθορισμό της απόφασης σε σχετικά θέματα ή 
σε περίπτωση ένστασης.  Τα ίδια κριτήρια χρησιμοποιούνται και στην 
περίπτωση που χρειάζεται να ληφθεί απόφαση σε ένσταση. 
7.5.4. Μόλις ο Προϊστάμενος Κριτών αποφασίσει, μετά από έρευνα, σχετικά 
με το αποτέλεσμα που αφορά ποινές, τότε αυτή η απόφαση είναι οριστική και 
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επομένως δεν μπορεί να υποβληθεί περαιτέρω ένσταση ή να ζητηθεί 
περαιτέρω έρευνα για τις ίδιες ποινές.
7.5.5. Ο Προϊστάμενος Κριτών πρέπει να είναι μέλος της Επιτροπής Έγκρισης 
Στίβου.  
7.5.6. Ο Προϊστάμενος Κριτών πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη 
τεχνολογία (δελτίο καιρού, ταχύτητα ανέμου κλπ.), για να γνωρίζει τις αλλαγές 
που μπορεί να προκύψουν και επηρεάζουν τις συνθήκες του αγώνα (π.χ. 
άνεμος, αστραπές, επίπεδο νερού) και ανάλογα ενεργεί.
7.5.7. Ο Προϊστάμενος Κριτών χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο έντυπο, μετά 
τον αγώνα, υποβάλλει αναφορά για την έκβαση του αγώνα στην Κ.Ε.Δ. και 
αυτή στην Ε.Ο.Κ.-Κ..

48. 7.6 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΡΙΤΩΝ (Assistant Chief 

Judge) 

7.6.1. Ο Βοηθός Προϊστάμενου Κριτών συνεργάζεται στενά με τους 
Προϊστάμενο Αγώνων και Προϊστάμενο Κριτών και διαχειρίζεται διοικητικές 
καταστάσεις που αφορούν τη διοργάνωση και ειδικά τον σχεδιασμό και την 
διαδικασία διαιτησίας. 
7.6.2. Συλλέγει  τις ερωτήσεις από τους Αρχηγούς Αποστολής στη διάρκεια των 
αγώνων και προωθεί την διαδικασία του ελέγχου των φύλλων των κριτών. 
7.6.3. Συλλέγει τα απαραίτητα έντυπα για την διεύθυνση του γραφείου 
Ενστάσεων και κάθε τι απαραίτητο για την Γραμματεία. 
7.6.4. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της  απόφασης του Προϊσταμένου Κριτών 
αναφορικά με ενστάσεις/αιτήματα διερεύνησης (enquiries) και τακτοποιεί την 
καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των επισήμων εντύπων.

49. 7.7. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Transmission Judge) 

7.7.1. Ο Διαιτητή Επικοινωνίας (Transmission Judge) -ο οποίος μπορεί να 
ενεργεί και ως Πρώτος ή Δεύτερος Κριτής Πόρτας,  είναι υπεύθυνος για τη 
μετάδοση της τελικής απόφασης του/των Πρώτου/των Διαιτητή/των στο 
Γραφείο Αποτελεσμάτων.  
7.7.2. Συνήθως, ο Διαιτητή Επικοινωνίας (Transmission Judge) θα συλλέξει και 
θα μεταδώσει τα αποτελέσματα ενός αριθμού πορτών που αποτελούν έναν 
Τομέα.  
7.7.3. Ο Διαιτητής Επικοινωνίας γνωστοποιεί τις ποινές χρησιμοποιώντας 
αντίστοιχους δίσκους, κάρτες ή πίνακα ποινών τομέα.

50. 7.8. ΚΡΙΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (Gate Judge) 

7.8.1. Ο Κριτής Πόρτας είναι υπεύθυνος για να παρατηρήσει και να 
καταγράψει τα περάσματα των αθλητών μέσα από τις καθορισμένες πόρτες.  
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7.8.2. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προϊσταμένου Κριτών να ορίσει έναν 
Κριτή Πόρτας για μία ή περισσότερες πόρτες, για τις οποίες θα είναι 
υπεύθυνος για την τελική απόφαση σχετικά με το πέρασμα του αθλητή.  
7.8.3. Αυτός ο διαιτητής θα αναφέρεται ως Πρώτος Διαιτητής (Primary Judge) 
και μπορεί να προσφέρει βοήθεια στις παρακείμενες πόρτες στον/στους 
αντίστοιχο/ους παρακείμενο/νους Πρώτο/τους Διαιτητή/τες.  
7.8.4. Ο Πρώτος Διαιτητής για να φτάσει στην τελική του απόφαση, πρέπει να 
λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του παρακείμενου Κριτή Πόρτας, κυρίως 
αυτών οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για κάποιο 
συγκεκριμένο πέρασμα (καλύτερη θέση μπορεί να σημαίνει μια πιο κοντινή ή 
μια πιο μακρινή, αλλά σε κάθε περίπτωση εννοείται η καλύτερη δυνατή γωνία 
για την κάθε περίπτωση).
7.8.5. Ο Πρώτος Διαιτητής θα αξιολογήσει κάθε περιστατικό, θα αποφασίσει 
και θα προωθήσει ή θα δείξει με σήμα την απόφασή του στο Διαιτητή 
Επικοινωνίας (Transmission Judge).  
7.8.6. Είναι καθήκον όλων των Κριτών Πόρτας να σκεφτούν και να 
καταγράψουν τη δική τους άποψη, για κάθε πόρτα που τους έχει ανατεθεί και 
για την οποία έχουν προνομιακή θέση. 
7.8.7. Ο ρόλος του Κριτή Επικοινωνίας είναι να καταγράψει, να επιδείξει και 
να προωθήσει την απόφαση στο Γραφείο Αποτελεσμάτων και όχι να 
υπερκεράσει οποιαδήποτε απόφαση Πρώτου Διαιτητή.

51. 7.9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Video 

Judge Coordinator) 

7.9.1. Ο Διαιτητής Βιντεοσκόπησης είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση 
και την καλή λειτουργία του συστήματος βιντεοσκόπησης ή τηλεοπτικής 
κάλυψης τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και λογισμικό.
7.9.2. Ο Διαιτητής Βιντεοσκόπησης καθοδηγεί και επιλύει θέματα παραγωγής 
και διανομής του βίντεο ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές που απαιτεί η 
διαδικασία αξιολόγησης του υλικού από τους Κριτές.

52. 7.10. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Video Judge) 

7.10.1. Ο Διαιτητής Βιντεοσκόπησης έχει την ίδια αρμοδιότητα όπως ο Κριτής 
Πόρτας και ενεργεί επιπρόσθετα για να διασφαλίσει ότι πάρθηκε η σωστή 
απόφαση για κάθε πόρτα. 
7.10.2. Ο Διαιτητής Βιντεοσκόπησης μπορεί συστηματικά να βλέπει όλους 
τους αθλητές.  
7.10.3. Επίσης μπορεί να βλέπει κάθε αθλητή σε κάθε πόρτα ή τη μία πόρτα 
μετά την άλλη. 
7.10.4.  Αυτός ο διαιτητής αναφέρει τυχόν διαφωνία στον Προϊστάμενο 
Κριτών, ο οποίος μπορεί να αλλάξει την απόφαση του Κριτή Πόρτας όταν το 
βίντεο το αποδεικνύει ξεκάθαρα.
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53. 7.11.  ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ (Course Designers) 

7.11.1. Ο Σχεδιαστής Στίβου είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του στίβου και 
εξασφαλίζει τον στίβο να παραμένει στο αρχικό σχέδιο κατά την διάρκεια των 
αγώνων. 
7.11.2. Ο Σχεδιαστής Στίβου είναι υπεύθυνος για το ακριβές κρέμασμα των 
Πορτών και τις άλλες εγκαταστάσεις και πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να 
κάνει επισκευές ή διορθώσεις εάν είναι αναγκαίο. 
7.11.3. Ο Σχεδιαστής Στίβου πρέπει επίσης να είναι μέλος της Επιτροπής 
Έγκρισης στίβου.

54. 7.12. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟ-ΑΦΕΣΗΣ (Pre Start Control) 

7.12.1. Η θέση του Ελεγκτή Προάφεσης δεν είναι υποχρεωτική αλλά μπορεί 
να απαιτείται λόγω της ιδιαιτερότητας του στίβου ή να υπάρχει ανάγκη για 
έλεγχο της διαπίστευσης του εξοπλισμού.  
7.12.2. Μπορεί να κατευθύνει τον αθλητή πότε να πάει στην εκκίνηση.   
7.12.3. Εάν χρειάζεται ο Ελεγκτής Προάφεσης επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός 
του αθλητή φέρει τη διαπίστευση που τοποθέτησε ο Ελεγκτής Εξοπλισμού.  
7.12.4. Αν ο αθλητής δεν φέρει την κατάλληλη διαπίστευση (εξοπλισμού και 
αριθμού) ο Ελεγκτής Προάφεσης ενημερώνει τον Αφέτη και τον Προϊστάμενο 
Κριτών οι οποίοι αποφασίζουν αν ο αθλητής μπορεί να εκκινήσει ή όχι. Ο 
χρόνος που θα χαθεί εξαιτίας των ανωτέρω, βαρύνουν τον χρόνο του αθλητή.  

55. 7.13. ΑΦΕΤΗΣ (Start Judge) 

7.13.1. Ο Αφέτης βεβαιώνει ότι οι αθλητές είναι σε σωστή σειρά και δίδει 
άδεια να εκκινήσουν. 
7.13.2. Μπορεί να αρνηθεί την εκκίνηση σε αθλητή εάν ο αθλητής:

a. δεν σέβεται τους Κανονισμούς Ασφαλείας
b. δεν παρουσιάζεται στην άφεση την στιγμή που του έχει υποδειχθεί 

μετά την κλήση του
c. δεν είναι ντυμένος σωστά ή δεν έχει αριθμό εκκίνησης (bib)
d. δεν υπακούει στις εντολές του Αφέτη.

7.13.3. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος στην αφετηρία, πρέπει άμεσα 
να ενημερώσει τον Προϊστάμενο Κριτών.

56. 7.14. ΚΡΙΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (Finish Judge) 

Ο Κριτής Τερματισμού καθορίζει πότε ο αθλητής τερματίζει την διαδρομή και 
ότι ο  τερματισμός είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς (άρθρο 10.4).  
Συντονίζεται πάντοτε με τον Αφέτη.
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57. 7.15. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ (Time Keepers) 

Οι Χρονομέτρες είναι υπεύθυνοι να κρατούν τον ακριβή χρόνο και να τον 
μεταδίδουν στο Γραφείο Αποτελεσμάτων - Κατάταξης (Γραμματεία).

58. 7.16. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Chief of Scoring) 

Ο Προϊστάμενος Κατάταξης είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό, τη 
δημοσιοποίηση και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που βασίζονται στα 
δεδομένα που έλαβε κάτω από τις οδηγίες του Προϊσταμένου Κριτών.

59. 7.17. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Equipment Controller) 

Ο Ελεγκτής Εξοπλισμού επιβεβαιώνει ότι τα σκάφη σωσίβια και κράνη 
ανταποκρίνονται στον Κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 3.1-3.6 και τα 
πιστοποιεί ανάλογα.

60. 7.18. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Water Safety 

Officer)  

7.18.1. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας με την Ομάδα Διάσωσης και σύμφωνα με τις 
περιστάσεις, διασώζει αθλητές που έχουν ανατραπεί ή οποιονδήποτε άλλον 
μέσα στον στίβο. 
7.18.2. Πρέπει να έχει διαθέσιμο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και 
πρώτων βοηθειών.  
7.18.3. Ο υπεύθυνος ασφαλείας νερού πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει 
πρόβλεψη για πρώτες βοήθειες. 

61. 7.19. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ 

7.19.1. Ένας Κριτής μπορεί να αναλάβει δύο ή περισσότερα  καθήκοντα 
ταυτόχρονα.
7.19.2. Κανένας Κριτής δεν επιτρέπεται να δίνει οδηγίες σε αθλητή με κανένα 
τρόπο κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. 
7.19.3. Ο Κριτής Πόρτας απαγορεύεται να τραβήξει την προσοχή αθλητή με 
οποιονδήποτε τρόπο για όποιο λάθος έχει κάνει, εκτός από τη προειδοποίηση 
για επερχόμενο προσπέρασμα.
7.19.4. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των Προϊσταμένου 
Αγώνων, Προϊσταμένου Κριτών, Βοηθού Προϊσταμένου Κριτών, Διαιτητή 
Βιντεοσκόπησης, Αφέτη, Κριτή Τερματισμού, Ελεγκτή Εξοπλισμού, Συντονιστή 
των Τεχνικών Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης και του Προϊσταμένου 
Αποτελεσμάτων (Γραφείου Αποτελεσμάτων).
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62. 7.20. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

7.20.1. Ο ορισμός διαιτητών σε κάθε αγώνα γίνεται μετά από εισήγηση της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και την έγκριση του της Ε.Ο.Κ.-Κ.
7.20.2. Η διαδικασία προκειμένου κάποιος να γίνει διαιτητής προβλέπεται από 
τον Κανονισμό Διαιτησίας.

63. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

64. 8.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

8.1.1. Η Ομοσπονδία μπορεί να κάνει αναγνωριστικούς ελέγχους στον 
αγωνιστικό εξοπλισμό ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα και εξοπλισμό.
8.1.2. Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει -χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά- 
χρονομέτρηση και καταγραφή αποτελεσμάτων, μετακινούμενα εμπόδια, 
πόρτες, κοντάρια και σύστημα ανάρτησης πόρτας. 

65. 8.2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 

8.2.1. Ο στίβος πρέπει να αποτελείται από φυσικά και/ή τεχνητά εμπόδια. 
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8.2.2. Το ελάχιστο μήκος του στίβου είναι 150 μέτρα, μετρημένος από τη 
γραμμή εκκίνησης προς τα κάτω και στην κεντρική γραμμή του στίβου.  Το 
μέγιστο μήκος είναι 400 μέτρα.   
8.2.3. Ο διοργανωτής πρέπει να επιλέξει ένα στίβο που μπορεί να γίνει αγώνας 
χωρίς εξωτερικά εμπόδια και ενοχλήσεις για τους αθλητές.
8.2.4. Στο τέλος του αγωνιστικού στίβου πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος 
προθέρμανσης και αποθεραπείας για τους αθλητές.  Αυτές οι περιοχές είναι 
ανοικτές για όλους τους αθλητές που αγωνίζονται και δεν πρέπει να 
επηρεάζουν την περιοχή της άφεσης και του τερματισμού.
8.2.5. Πρέπει οι διαπιστευμένες ομάδες να έχουν ελεύθερη (χωρίς χρέωση) 
πρόσβαση στο στίβο κατά την διάρκεια των επίσημων ημερών προπόνησης.

66. 8.3. ΠΟΡΤΕΣ 

8.3.1. Οι Πόρτες αποτελούνται από δύο κρεμασμένα κοντάρια βαμμένα με 
πράσινα και άσπρα δαχτυλίδια για Πόρτες στη φορά του ρεύματος και κόκκινα 
και άσπρα δαχτυλίδια για Πόρτες αντίθετα στη φορά του ρεύματος με τα κάτω 
δαχτυλίδια πάντα άσπρα και με κάθε δαχτυλίδι ύψους 20 εκ.. 
8.3.2. Μία μαύρη λωρίδα 2 έως 2,5 εκατοστά τοποθετείται στη βάση κάθε 
κονταριού. 
8.3.3. Οι αριθμοί της πόρτας εμφανίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα της ICF 
στο δεύτερο -από κάτω μετρώντας- λευκό δαχτυλίδι.
8.3.4. Το λογότυπο του αγώνα ή διαφημιστικά λογότυπα που έχουν 
συμφωνηθεί με την ΕΟΚΚ μπορεί να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε δαχτυλίδι 
που βρίσκεται - από κάτω μετρώντας - πάνω από το τέταρτο (4) σε σειρά 
δαχτυλίδι. 
8.3.5. Το πλάτος της Πόρτας δύο κονταριών είναι 1,2 μ ελάχιστο και  4 μ 
μέγιστο μετρημένο ανάμεσα στα κοντάρια. 
8.3.6.Τα κοντάρια πρέπει να είναι στρογγυλά και 1,6 έως 2 μέτρα μάκρος και 
3,5 έως 5,0 εκ σε διάμετρο και ικανού βάρους ώστε η ταλάντωση που 
προκαλείται από αέρα  να μην είναι μεγάλη.
8.3.7. Το ύψος των κονταριών πάνω από το νερό πρέπει να είναι τέτοιο που να 
δίνει δίκαιες και λογικές συνθήκες ώστε ταυτόχρονα να ικανοποιούνται και οι 
στόχοι των Σχεδιαστών Στίβου. 
8.3.8. Ως υπόδειγμα για τους Σχεδιαστές Στίβου και τον Προϊστάμενο Κριτών 
το ύψος των κονταριών θα είναι 20 cm πάνω από την επιφάνεια του νερού και 
να μην τίθενται σε κίνηση από τον κυματισμό του νερού. 
8.3.9. Το σύστημα ρύθμισης των κονταριών πρέπει να μπορεί να ρυθμίζει 
εύκολα κάθε κοντάρι σε κάθε πόρτα.
8.3.10. Οι Πόρτες πρέπει να είναι αριθμημένες με την σειρά περάσματος.
8.3.11. Οι πινακίδες αρίθμησης των Πορτών πρέπει να έχουν μέγεθος 30 επί 
30 εκ. Οι αριθμοί πρέπει να είναι γραμμένοι και στις δύο πλευρές της 
πινακίδας με μαύρο χρώμα σε άσπρο ή κίτρινο φόντο. Κάθε αριθμός και 
γράμμα πρέπει να είναι 20 εκ. σε ύψος και 2 εκ σε πάχος. Στην πινακίδα 
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υπάρχει μια διαγώνια κόκκινη γραμμή από το κάτω αριστερό στο επάνω δεξί 
της μέρος, που σηματοδοτεί το λανθασμένο πέρασμα.
8.3.12. Ο Διαιτητής Επικοινωνίας (Transmission Judge) δείχνει τις ποινές 
σύμφωνα με τη σειρά αρίθμησης των Πορτών.

67. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

68. 9.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ 

9.1.1.  Πριν την έναρξη του αγώνα, μια συνάντηση των Αρχηγών Αποστολών 
των σωματείων πρέπει να διεξαχθεί (Σύσκεψη Αρχηγών Αποστολών).
Τα παρακάτω σημεία πρέπει να συζητηθούν:

 Περαιτέρω οδηγίες προς τους αθλητές
 Επιβεβαίωση δηλώσεων, αλλαγές και/ή αποσύρσεις

9.1.2. Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης, η οποία διεξάγεται πριν την 
έναρξη του αγώνα και σε τόπο και χρόνο οριζόμενο από το διοργανωτή, κάθε 
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Αρχηγός Αποστολής πρέπει να παραλάβει έγγραφες οδηγίες με τα παρακάτω 
σημεία:

 λίστες εκκίνησης
 λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα
 Ώρα ανοίγματος στίβου 
 ώρα εκκίνησης
 θέση γραμμής εκκίνησης
 θέση γραμμής τερματισμού
 χρονικά διαστήματα μεταξύ εκκινήσεων
 το σήμα που χρησιμοποιεί ο Αφέτης για την εκκίνηση και το σήμα 

Κριτών για την απελευθέρωση του στίβου (σφύριγμα)
 χώρος Γραμματείας και Αγωνοδίκου Επιτροπής
 χρόνο και χώρο ελέγχου σκαφών και εξοπλισμού
 τρόπο μεταφοράς σκαφών από τον τερματισμό στην άφεση, εάν 

προβλέπεται 
 κανόνες προπόνησης
 χώρο ελέγχου αντιντόπινγκ (εάν προβλέπεται).

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

69. 9.2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

9.2.1. Για τις πανελλήνιες διοργανώσεις τουλάχιστον 12 ώρες πριν την έναρξη, 
το τελικό αγωνιστικό πρόγραμμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους 
συμμετέχοντες. 
9.2.2. Το τελικό αγωνιστικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχει το πλήρες 
ωρολόγιο πρόγραμμα των αγωνισμάτων, τα ονόματα και τα νούμερα bib των 
αθλητών και τα σωματεία που συμμετέχουν. 
9.2.3. Για την κατάρτιση του αγωνιστικού προγράμματος πρέπει να τηρηθούν 
οι παρακάτω αρχές: 

a. τα ατομικά αγωνίσματα συμπεριλαμβανομένου του 
Ημιτελικού/Τελικού  διεξάγονται κατά προτίμηση πριν – αλλά μπορούν 
να διεξαχθούν και μετά - από τα ομαδικά αγωνίσματα

b. το αγωνιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτίζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπεται στους αθλητές να αγωνίζονται σε διάφορες 
κατηγορίες

9.2.4. Αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα μετά την Τεχνική Σύσκεψη 
εγκρίνεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή. 
9.2.5. Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις το πρόγραμμα πρέπει να 
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες, τουλάχιστον δύο ώρες πριν την έναρξη 
των αγώνων.
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70. 9.3.  ΣΕΙΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

9.3.1. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη σειρά εκκίνησης των αθλητών. 
9.3.1.α. Η εκκίνηση των αθλητών μπορεί να γίνει είτε με κλήρωση είτε με 

Λίστα Κατάταξης ανάλογα με το επίπεδο της διοργάνωσης.  
9.3.1.β. Λίστα Κατάταξης είναι ένα σύστημα βαθμολόγησης των αθλητών 

από τις συμμετοχές τους στις Πανελλήνιες διοργανώσεις και τη σειρά 
κατάταξης τους σε αυτές. Μια Λίστα γίνεται για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα και μια Λίστα γίνεται για το Πανελλήνιο Κύπελλο η οποία 
μπορεί να ισχύει και για τη λίστα εκκίνησης για τους διασυλλογικούς. 

9.3.1.γ. Δεν υπάρχει Λίστα Κατάταξης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανάπτυξης, και τις διασυλλογικές διοργανώσεις και τους ανοικτούς 
αγώνες.  Σε αυτές τις διοργανώσεις η λίστα εκκίνησης δημιουργείται 
μετά από κλήρωση.   

9.3.2. Ατομικά Αγωνίσματα
a. Η σειρά εκκίνησης για κάθε κατηγορία, βασίζεται στην Λίστα Κατάταξης 

που γίνεται από την Ε.Ο.Κ-Κ. Οι αθλητές εκκινούν αντίστροφα από τη 
σειρά της Λίστας Κατάταξης. 

b. Αθλητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην Λίστα Κατάταξης, 
τοποθετούνται στην αρχή της σειράς εκκίνησης, μετά από κλήρωση που 
διενεργεί ο διοργανωτής.

c. Η λίστα εκκίνησης των Ημιτελικών είναι η αντίστροφη σειρά της 
κατάταξης των αποτελεσμάτων των Προκριματικών Σειρών (άρθρο 5.1).

d. Η λίστα εκκίνησης των Τελικών είναι η αντίστροφη σειρά της κατάταξης 
των αποτελεσμάτων των Ημιτελικών. 

e. Για αθλητές που αλλάζουν ηλικιακή κατηγορία ή αγώνισμα,  δεν ισχύει 
η σειρά κατάταξης που είχαν, και κληρώνονται για την εκκίνηση.

9.3.3. Ομαδικά Αγωνίσματα
a. Στα Ομαδικά Αγωνίσματα σε αγώνες επιπέδου 1, 2 και 3 η λίστα 

εκκίνησης είναι η αντίστροφη σειρά της Λίστας Κατάταξης των 
σωματείων την προηγούμενη χρονιά στην αντίστοιχη ηλικιακή 
κατηγορία για το συγκεκριμένο αγώνισμα. 

b. Τα σωματεία που δεν βρίσκονται στη Λίστα Κατάταξης Σωματείων 
τοποθετούνται στην αρχή της λίστας εκκίνησης, μετά από κλήρωση που 
διενεργεί ο διοργανωτής.

c. Όταν δεν υπάρχει Λίστα Κατάταξης Σωματείων όπως και στους αγώνες 
επιπέδου 4, τότε η λίστα εκκίνησης προκύπτει μετά από κλήρωση που 
διενεργεί ο διοργανωτής.

9.3.4. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι αριθμοί των αθλητών θα είναι 
a. Για τα ατομικά αγωνίσματα τα νούμερα bib θα είναι της μορφής 1, 2, 3 

κοκ.  
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b. Για τα ομαδικά αγωνίσματα τα νούμερα bib μπορεί να είναι για κάθε 
ομάδα της μορφής 1Α-1Β-1C, 2Α-2Β-2C κοκ 

9.3.5. Σε αγώνες επιπέδου 4 μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη η Λίστα 
Κατάταξης και οι αθλητές κληρώνονται σε όλες τις κατηγορίες για την 
εκκίνηση.

71. 9.4.  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 

9.4.1. Ο στίβος πρέπει να αποτελείται  από ελάχιστο αριθμό δεκαοκτώ (18) 
Πορτών και μέγιστο αριθμό είκοσι πέντε (25) Πορτών από τις οποίες έξι (6) ή 
οκτώ (8) πρέπει να είναι αντίθετες στο ρεύμα.
9.4.2. Σαν σταθερή πρακτική για τους Σχεδιαστές Στίβου, ο ιδανικός στίβος 
πρέπει να είναι πλεύσιμος για Κ1 ανδρών με χρόνο περίπου 95 δευτερόλεπτα.  
9.4.3. Ο στίβος πρέπει να είναι πλεύσιμος εξ ολοκλήρου και να προσφέρει τις 
ίδιες συνθήκες για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες αθλητές του C1 και C2. Ο 
ιδανικός στίβος πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

 τουλάχιστο ένα (1) συνδυασμό Πορτών, που προσφέρει στον αθλητή 
πολλαπλές επιλογές

 συνεχή αλλαγή διεύθυνσης και ροής χρησιμοποιώντας τις τεχνικές 
δυσκολίες του νερού (eddies, κύματα και στροβιλισμούς). 

9.4.4. Οι θέσεις Άφεσης και Τερματισμού και η οργάνωσή τους πρέπει να 
προαποφασισθούν από το Προϊστάμενο Κριτών πριν τις επίσημες 
προπονήσεις.
9.4.5. Η απόσταση μεταξύ της τελευταίας Πόρτας και της γραμμής 
τερματισμού δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 15 μέτρα και περισσότερο από 
25 μέτρα.
9.4.6. Οι Πόρτες πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά 
το σωστό πέρασμα (με το χρώμα των κονταριών και τον αριθμό τους), με 
επαρκή χώρο που να επιτρέπει σωστό πέρασμα και σωστή κρίση ποινών χωρίς 
αβεβαιότητα.
9.4.7. Εάν κατά την διάρκεια του αγώνα,  ο Προϊστάμενος Κριτών διαπιστώσει 
σημαντική διαφοροποίηση στο επίπεδο (στάθμη) του νερού η οποία μπορεί 
να διορθωθεί, μπορεί να  σταματήσει τον αγώνα, μέχρι να αποκατασταθεί το 
αρχικό επίπεδο νερού. (στάθμη).
9.4.8. Εάν κατά την διάρκεια των αγώνων ασυνήθιστα γεγονότα-αιτίες 
αλλάξουν την φύση ή τον σχεδιασμό του στίβου, μόνο ο Προϊστάμενος Κριτών 
μπορεί να επιτρέψει διαφοροποίηση ή αλλαγή θέσης μιας Πόρτας.
9.4.9. Οι ανωτέρω περιορισμοί σχεδίασης του στίβου δεν αφορούν αγώνες 
Ανάπτυξης των δύο πρώτων ηλικιακά κατηγοριών (Παμπαίδων–
Παγκορασίδων, Παίδων Αρχαρίων– Κορασίδων Αρχαρίων & Προαγωνιστική 
Αγοριών–Κοριτσιών).
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72. 9.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

9.5.1. Η Επιτροπή Σχεδιασμού Στίβου σχεδιάζει και δημοσιοποιεί το στίβο των 
Ημιτελικών/Τελικών λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των διαιτητών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο στίβο των προκριματικών. 
9.5.2. Ένας στίβος Ημιτελικών/Τελικών μπορεί να είναι διαφορετικός από τον 
στίβο των Προκριματικών λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της ισορροπίας. 
9.5.3. Ο Τεχνικός Οργάνωσης και ο Προϊστάμενος Κριτών μπορεί να 
συμβουλέψει τους Σχεδιαστές Στίβου στο σχεδιασμό του στίβου και το 
κρέμασμα των πορτών. 
9.5.4. Ο διοργανωτής πρέπει να ενημερώσει τους Σχεδιαστές Στίβου για τις 
δυνατότητες ελέγχου του επιπέδου του νερού ή για οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία σχετική. 
9.5.5. Η διοργάνωση αφού βοηθήσει τους Σχεδιαστές Στίβου να 
ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο 
τρόπο, ετοιμάζει το σχέδιο του στίβου σε κλίμακα 1: 1000. 
9.5.6. Ο χάρτης κάθε στίβου αναρτάται σε ένα σημείο, που μπορεί να είναι 
εύκολα προσβάσιμος από όλους του συμμετέχοντες.

73. 9.6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

9.6.1. Ιδανικά, τα σκάφη της κούρσας επίδειξης πρέπει να είναι ένα C1 για 
δεξιόχειρα αθλητή/αθλήτρια και ένα για αριστερόχειρα,  δυο Κ1 ανδρών, δυο 
Κ1 γυναικών και δύο C2 (μπροστά δεξιόχειρας και μπροστά αριστερόχειρας). 
9.6.2. Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός σκαφών για κάθε κατηγορία δεν 
θα είναι πάνω από δύο.
9.6.3. Η κούρσα επίδειξης περιλαμβάνει την διάνυση του στίβου τμηματικά, 
από όλους τους συμμετέχοντες στην επίδειξη, και μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδρομής.
9.6.4. Ο Προϊστάμενος Αγώνων, ο Τεχνικός Οργανωτής, ο Προϊστάμενος 
Κριτών και  οι Σχεδιαστές Στίβου απαρτίζουν την Επιτροπή Έγκρισης Στίβου, η 
οποία ελέγχει την πλευσιμότητα του στίβου και εγκρίνει τον / τους στίβο/ους 
για τον αγώνα. 
9.6.5. Εάν ο στίβος κριθεί κατά κάποιον τρόπο μη αποδεκτός (ο στίβος ή μέρος 
του στίβου είναι άνισος αγωνιστικά, επικίνδυνος ή αδύνατος να περαστεί) τα 
παραπάνω πρόσωπα είναι αρμόδια να αποφασίσουν για την επίλυση του 
προβλήματος. 
9.6.6. Εάν περισσότερα από τα μισά μέλη της Επιτροπής Έγκρισης Στίβου 
ζητήσουν τροποποίηση, ο στίβος πρέπει να τροποποιηθεί.  Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι προτάσεις αλλαγής του στίβου θα γίνουν από τους σχεδιαστές 
στίβου, οι οποίες θα μελετηθούν και θα εγκριθούν.
9.6.7. Μετά την έγκριση του στίβου, δεν γίνεται καμία τροποποίηση.
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74. 9.7. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

9.7.1. Στην διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή, είναι να επιτρέψει στον 
ολοκληρωμένο στίβο ή σε τμήμα αυτού γύρο προπόνησης.
9.7.2. Οι προπονήσεις δεν είναι υποχρεωτικές
9.7.3.Η πρώτη  εκκίνηση των επίσημων προπονήσεων (όταν υπάρχουν) δεν 
μπορεί να γίνει νωρίτερα από 20 λεπτά μετά την ανακοίνωση της οριστικής 
έγκρισης του στίβου.

75. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ι – Εκκίνηση, Τερματισμός και Χρονομέτρηση

76. 10.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

10.1.1. Οι εκκινήσεις πρέπει να δίνονται αντίθετα στο ρεύμα ή με τη φορά του 
ρεύματος.  
10.1.2. Ένας βοηθός Αφέτη μπορεί να κρατά κάθε σκάφος στη θέση εκκίνησης 
μέχρι την εκκίνηση.
10.1.3. Τα σκάφη πρέπει να είναι σταθερά στην εκκίνηση.
10.1.4. Στα ομαδικά αγωνίσματα, όλα τα σκάφη πρέπει να είναι στατικά. Το 
σκάφος που βρίσκεται στην άφεση ενεργοποιεί το χρονόμετρο.  Το σκάφος 
αυτό μπορεί να είναι είτε το 1ο  είτε  το 2ο είτε το 3ο της ομάδας.
10.1.5. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές οδηγίες του Αφέτη πρέπει να 
ακολουθούνται.

77. 10.2. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

10.2.1. Στα ατομικά αγωνίσματα, οι εκκινήσεις δίδονται τουλάχιστον ανά 45 
δευτερόλεπτα για κάθε πλήρωμα.
10.2.2. Στα ομαδικά αγωνίσματα, οι εκκινήσεις δίδονται τουλάχιστον ανά 90 
δευτερόλεπτα για κάθε ομάδα.
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78. 10.3. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ  ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

10.3.1. Μόνο ο Αφέτης είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν έχει γίνει εσφαλμένη 
εκκίνηση και μπορεί να ξανακαλέσει τον αθλητή χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο σήμα.
10.3.2. Ο Αφέτης αποφασίζει εάν δοθεί δεύτερη εκκίνηση και ενημερώνει τον 
Προϊστάμενο Κριτών για την απόφασή του.

79. 10.4. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

10.4.1. Η γραμμή τερματισμού πρέπει να σημαδεύεται πολύ καθαρά και στις 
δύο πλευρές του στίβου.
10.4.2. Η διαδρομή αθλητή είναι ολοκληρωμένη όταν το σώμα του αθλητή  
διασχίσει την γραμμή τερματισμού. Δεν πρέπει να διασχίσει την γραμμή 
τερματισμού πλέον της μιας φοράς με κίνδυνο ακύρωσης από τη διαδρομή 
(DSQ-R).
10.4.3. Στα ομαδικά αγωνίσματα και τα τρία (3) σκάφη πρέπει να διασχίσουν 
τη γραμμή τερματισμού εντός 15 δευτερολέπτων το πρώτο από το τελευταίο 
σκάφος της ομάδας. Αλλιώς τιμωρείται η ομάδα με 50 βαθμούς ποινής (άρθρο 
10.9.6.). 
10.4.4. Εάν ένας αθλητής περάσει τη γραμμή τερματισμού 
αναποδογυρισμένος, ή αν έχει εγκαταλείψει το σκάφος εντελώς (άρθρο 
10.16), όπως καθορίζεται από τον Κριτή Τερματισμού, τότε στον αθλητή θα 
δοθεί αποτέλεσμα ‘’ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ’’ (DNF) για τη συγκεκριμένη διαδρομή. 

80. 10.5. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

10.5.1. Ο χρόνος μιας διαδρομής υπολογίζεται από τη στιγμή που το σώμα του 
αθλητή ή ο ηλεκτρονικός μηχανισμός (στο σώμα ή σκάφος)  διασχίζει τη 
γραμμή άφεσης μέχρι τη στιγμή που διασχίζεται η γραμμή τερματισμού από 
το σώμα του αθλητή ή τον ηλεκτρονικό μηχανισμό (στο C2 το πρώτο σώμα που 
διασχίζει τη γραμμή).
10.5.2.Στα ομαδικά αγωνίσματα, ο χρόνος υπολογίζεται από την εκκίνηση του 
πρώτου σκάφους μέχρι τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
10.5.3. Ο χρόνος κάθε διαδρομής πρέπει να είναι ακριβής τουλάχιστον στο 
1/100 του δευτερολέπτου και τα αποτελέσματα να αναφέρονται στο 
κοντινότερο 1/100 του δευτερολέπτου. (π.χ. χρόνος διαδρομής 1 λεπτό, 30 και 
5/100 του δευτερολέπτου, αναφέρεται ως 90.05 δευτερόλεπτα).
10.5.4. Σε διοργανώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική χρονομέτρηση, 
χρησιμοποιούνται χρονόμετρα χειρός. Για τον υπολογισμό της στιγμής 
εκκίνησης, υπάρχει ηχητική επαφή (ενδοσυνεννόηση) του Αφέτη με τον 
Χρονομέτρη για την καταγραφή της εκκίνησης. Στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός χρονόμετρα, ο χρόνος που 
καταγράφεται ως μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος της διαδρομής.
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ΙΙ – Περάσματα Πορτών και Ποινές
81. 10.6. ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

10.6.1. Όλες οι Πόρτες πρέπει να περαστούν με αριθμητική σειρά.
10.6.2. Όλες οι Πόρτες πρέπει να περαστούν με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να 
είναι από τη σωστή πλευρά σύμφωνα με τις ενδείξεις των αριθμημένων 
πινακίδων.  
10.6.3 Η γραμμή της πόρτας σε κάθε περίπτωση καθορίζεται ως η γραμμή 
μεταξύ της εξωτερικής άκρης της βάσης των δύο κονταριών. Η γραμμή της 
πόρτας καθορίζεται ως η γραμμή μεταξύ της εξωτερικής άκρης του κάτω 
μέρους του κονταριού που αποτυπώνεται κάθετα προς την κοίτη του ποταμού.
10.6.4. Οι παρακάτω συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται για το πέρασμα μιας 
πόρτας:

10.6.4.α. Το πέρασμα μιας Πόρτας αρχίζει όταν το σκάφος ή το σώμα ή 
το κουπί αγγίζει το κοντάρι της Πόρτας ή μέρος του κεφαλιού του 
αθλητή (στο C2 του ενός από τους δύο αθλητές) διασχίζει τη νοητή 
γραμμή ανάμεσα στα κοντάρια. 
10.6.4.β. Το πέρασμα μιας Πόρτας τελειώνει όταν αρχίζει το πέρασμα 
οποιασδήποτε επόμενης Πόρτας ή διασχίζεται η γραμμή τερματισμού.

10.6.5. Οι παρακάτω συνθήκες πρέπει να ικανοποιηθούν για να θεωρηθεί 
σωστό το πέρασμα της Πόρτας:

10.6.5.α. Ολόκληρο το κεφάλι του αθλητή ή των αθλητών πρέπει να 
περάσει τη νοητή γραμμή μεταξύ των κονταριών σύμφωνα με το σωστό 
πέρασμα της Πόρτας και το πλάνο του αγωνιστικού στίβου.
10.6.5.β. Μέρος του σκάφους πρέπει να περάσει τη νοητή γραμμή 
μεταξύ των κονταριών την ίδια στιγμή που ολόκληρο το κεφάλι περνά 
τη νοητή γραμμή.

82. 10.7. ΜΗΔΕΝ (0) ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ 

Σωστό πέρασμα Πόρτας χωρίς άγγιγμα του κονταριού με κανένα μέρος του 
σώματος, του εξοπλισμού, του κουπιού ή του σκάφους. 

83. 10.8. ΔΥΟ (2) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΙΝΗ 

10.8.1. Σωστό πέρασμα Πόρτας, αλλά με άγγιγμα ενός (1) ή και των δύο 
κονταριών.
10.8.2. Επαναλαμβανόμενο άγγιγμα του ίδιου ή και των δύο κονταριών 
τιμωρείται μόνο μια φορά.

84. 10.9. ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΙΝΗ 

10.9.1. Άγγιγμα Πόρτας (ενός ή δύο κονταριών) χωρίς σωστό πέρασμα.
10.9.2. Εσκεμμένη ώθηση μιας πόρτας για να επιτραπεί πέρασμα. Τα κριτήρια 
για να θεωρηθεί εσκεμμένη μια ώθηση είναι: 

 ο αθλητής δεν είναι σε θέση να περάσει μια πόρτα ή  
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 μια αιφνίδια ενέργεια του αθλητή (χτύπημα ή κίνηση του σώματος) 
επιτρέπει το πέρασμα της πόρτας

10.9.3. Το κεφάλι (στο C2 ενός ή και των δύο αθλητών) διασχίσει τη νοητή 
γραμμή της πόρτας εξολοκλήρου μέσα στο νερό, εκτός εάν γίνει σωστό 
πέρασμα της πόρτας πριν διασχίσει την επόμενη πόρτα (ορισμός 
αναποδογυρισμένου στο 10.16.1).
10.9.4. Όταν μέρος του κεφαλιού του αθλητή διασχίσει τη νοητή γραμμή της 
πόρτας με λάθος κατεύθυνση, εκτός αν το πέρασμα της πόρτας ξεκινήσει με τη 
σωστή κατεύθυνση και τελειώσει με τη σωστή κατεύθυνση πριν διασχίσει την 
επόμενη πόρτα.
10.9.5. Παράληψη Πόρτας (χάσιμο Πόρτας) θεωρείται όταν αρχίζει το 
πέρασμα επόμενης Πόρτας ή διασχίζεται η γραμμή τερματισμού.
10.9.6. Μια ομάδα αποτυγχάνει να διασχίσει την γραμμή τερματισμού μέσα 
σε 15 δευτερόλεπτα.
10.9.7. Όταν μέρος του κεφαλιού του αθλητή (στο C2 ο ένας ή και οι δύο 
αθλητές) διασχίσει την νοητή γραμμή μεταξύ των κονταριών στην σωστή 
κατεύθυνση,  με ή χωρίς μέρος του σκάφους, εκτός αν σωστά ξαναπεραστεί η 
πόρτα πριν διασχίσει την επόμενη πόρτα.

85. 10.10 ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 

Το πέρασμα του σκάφους κάτω από το κοντάρι της  πόρτας με οποιοδήποτε 
μέρος του σώματος ή του εξοπλισμού, εκτός μέρος του κεφαλιού, χωρίς 
άγγιγμα δεν παίρνει ποινή.

86. 10.11. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΠΟΡΤΑ 

Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες περάσματος Πόρτας χωρίς άγγιγμα 
κονταριών δεν τιμωρείται εάν μέρος του κεφαλιού του αθλητή δεν διέσχισε τη 
νοητή γραμμή μεταξύ των κονταριών με λάθος κατεύθυνση.

87. 10.12. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ 

Πενήντα (50) δευτερόλεπτα ποινής είναι το μέγιστο που δίνεται σε έναν (1) 
αθλητή σε μία Πόρτα.

88. 10.13. ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ 

Σε κάθε περίπτωση, η αμφιβολία  είναι υπέρ του αθλητή.
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89. 10.14.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΚΡΙΤΕΣ 

10.14.1. Ορατοί δίσκοι σήμανσης ή κάρτες χρησιμοποιούνται συνήθως για την 
ανακοίνωση των ποινών στους θεατές από τον Διαιτητή Επικοινωνίας 
(Transmission Judge).
10.14.2. Οι δίσκοι ή οι κάρτες πρέπει να είναι χρώματος κίτρινου σημειωμένοι 
με τον αριθμό δύο (2) και χρώματος κόκκινου σημειωμένοι με τον αριθμό 
πενήντα (50). 
10.14.3. Οι αριθμοί είναι μαύροι και στις δύο πλευρές.
10.14.4. Η σήμανση γίνεται με τους παρακάτω κανόνες:

a. Για πέρασμα χωρίς λάθος δεν γίνεται καμία σήμανση.
b. Πέρασμα με ποινή, δίσκος ή κάρτα κρατιέται σταθερά ψηλά (με αριθμό 

2 ή 50) ή εμφανίζονται στον πίνακα τομέα  τα δευτερόλεπτα που 
ισοδυναμεί η ποινή που δόθηκε. 

10.14.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σήμανση μπορεί να γίνεται με 
προκαθορισμένα σήματα με τα χέρια. Τα σήματα αυτά θα πρέπει να 
ανακοινωθούν στη Τεχνική Σύσκεψη.

ΙΙΙ- Ειδικές Συνθήκες
90. 10.15. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΣΤΙΒΟΥ 

10.15.1. Όταν αθλητής πρόκειται να προσπεραστεί από άλλον αθλητή και ο 
Κριτής σφυρίζει επαναλαμβανόμενα, οφείλει να δώσει προτεραιότητα.
10.15.2. Ο αθλητής που προσπερνά πρέπει να προσπαθεί να περάσει τον στίβο 
κανονικά. Εάν προσπερνά επειδή έχει παραλείψει πόρτες, δεν πρέπει να 
εμποδίζει τον αθλητή τον οποίο πλησιάζει.
10.15.3. Εάν αθλητής παρεμποδίζεται από άλλον, μπορεί ο Προϊστάμενος 
Κριτών να του  δώσει το δικαίωμα επανάληψης της διαδρομής.

91. 10.16. ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

10.16.1. Το σκάφος θεωρείται αναποδογυρισμένο όταν ολόκληρο το κεφάλι 
του αθλητή είναι κάτω από το νερό. 
10.16.2. Θεωρείται ανατροπή όταν ο αθλητής (ο ένας αθλητής στο C2) έχει 
εγκαταλείψει εντελώς το σκάφος.
10.16.3. Το Eskimo Roll δεν θεωρείται ανατροπή. 
10.16.4. Στα ομαδικά αγωνίσματα, τα μέλη της ομάδας μπορούν να 
βοηθιούνται μεταξύ τους στο Eskimo Roll χωρίς ποινή.

92. 10.17. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – ΑΔ  (DSQ-R) 

10.17.1. Αν αθλητής εκκινεί με σκάφος ή εξοπλισμό μη ανταποκρινόμενο 
στους Κανονισμούς, ο Προϊστάμενος Κριτών μπορεί να τον ακυρώσει γι αυτή 
τη διαδρομή (ΑΔ -DSQ-R).
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10.17.2. Ο Προϊστάμενος Κριτών μπορεί να ακυρώσει για συγκεκριμένη 
διαδρομή αθλητή που δέχεται εξωτερική βοήθεια (ΑΔ-DSQ-R) 
10.17.3. Τα ακόλουθα θεωρούνται ως «εξωτερική βοήθεια»:

 κάθε βοήθεια που δίνεται στον αθλητή και το σκάφος του.
 δόσιμο, πέρασμα ή πέταγμα ανταλλακτικού κουπιού ή του αρχικού που 

χάθηκε.
 καθοδήγηση, σπρώξιμο ή μετακίνηση του σκάφους από οποιονδήποτε 

άλλο εκτός    από τον ίδιο τον αθλητή.
 κάθε οδηγία που δίνεται σε αθλητή μέσω ηλεκτροακουστικής συσκευής 

ή ραδιοτηλεφώνου (πχ. επικοινωνία μεταξύ αθλητή και άλλου 
προσώπου).

10.17.4. Μετά από ανατροπή σε ομαδικό αγώνισμα, τα υπόλοιπα σκάφη της 
ομάδας δεν επιτρέπεται σκόπιμα να περάσουν όσες Πόρτες υπολείπονται (ΑΔ-
DSQ-R).  
10.17.5. Αθλητής που δεν κρατά το κουπί με τα δύο χέρια και προσπαθεί να 
διασχίσει τη γραμμή τερματισμού με το κουπί πριν το σώμα περάσει τη 
γραμμή τερματισμού όπως αναφέρεται από τον Κριτή Τερματισμού (άρθρο 
10.5.1).
10.17.6. Αθλητής που δεν είναι έτοιμος να εκκινήσει σύμφωνα με το 
πρόγραμμα μπορεί να ακυρωθεί από την διαδρομή, εάν υπάρχει αμέλεια-
αδιαφορία εκ μέρους του. Η απόφαση είναι του Προϊσταμένου Κριτών (ΑΔ-
DSQ-R).
10.17.7. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αθλητές πρέπει να ακολουθούν την 
καθορισμένη διαδικασία εκκίνησης και τις ειδικές οδηγίες αλλιώς κινδυνεύουν 
με ακύρωση διαδρομής (ΑΔ-DSQ-R).

IV- Υπολογισμός Αποτελεσμάτων 
93. 10.18 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

10.18.1. Ο παρακάτω τύπος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
αποτελεσμάτων:

Χρόνος καλύτερης  διαδρομής σε δευτερόλεπτα + δευτερόλεπτα ποινής = 
αποτέλεσμα

10.18.1.α.  παράδειγμα ατομικής χρονομέτρησης διαδρομής

Χρόνος διαδρομής               2’20’’.82 = 60+60+20.82 = 140.82 δευτερόλεπτα

Δευτερόλεπτα ποινών                                       2+2+50 =  54.00 δευτερόλεπτα

Σύνολο                                                                               = 194.82 δευτερόλεπτα
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10.18.1.β. παράδειγμα ομαδικής χρονομέτρησης διαδρομής
χρόνος μεταξύ εκκίνησης του πρώτου σκάφους και τερματισμού του 
τελευταίου σκάφους:
Χρόνος διαδρομής                             2’20’’.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 
δευτερόλεπτα

Δευτερόλεπτα ποινών 1ου  σκάφους = 104.00 
δευτερόλεπτα

Δευτερόλεπτα ποινών 2ου σκάφους = 154.00 
δευτερόλεπτα

Δευτερόλεπτα ποινών 3ου σκάφους =   56.00 
δευτερόλεπτα

Σύνολο = 454.82 
δευτερόλεπτα

10.18.2. Μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα διαδρομής για αθλητή ή 
ομάδα, ο αριθμός εκκίνησης, οι ποινές και ο χρόνος πρέπει να ανακοινωθούν 
και να αναρτηθούν στον καθορισμένο χώρο μέχρι να περάσει ο χρόνος 
υποβολής «Αιτημάτων για Διερεύνηση» ή/και «Ενστάσεων».
10.18.3. Η παρακάτω σημειολογία θα χρησιμοποιηθεί στα αποτελέσματα:
ΔΠ ΔΕΝ  ΠΡΟΣΗΛΘΕ    DNA   (did not Appear)
ΔΤ/ΑΝ ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ/ΑΝΕΤΡΑΠΗ DNF   (did not Finish)                   
ΔΕ ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ DNS   (did not start)
ΑΔ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ DSQ-R  (disqualified for particular run)
ΑΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ* DQB (disqualified from the competition)

                   
* Στην περίπτωση που ένας αθλητής ακυρωθεί από όλο τον αγώνα (ΑΑ ή DQB) 
δεν θα καταγραφεί καμία κατάταξη. 
10.18.4. Αθλητής που έχει λάβει αποτέλεσμα σε τουλάχιστον μία (1) διαδρομή, 
θα κατατάσσεται κανονικά.
10.18.5. Αθλητής που είτε ΔΠ, ΔΕ, ΔΤ, ΑΝ, ΑΔ στον Προκριματικό θα 
αναφέρεται ονομαστικά στο τέλος των αποτελεσμάτων χωρίς να λαμβάνει 
κατάταξη. 
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10.18.6. Αθλητής που ΔΕ, ΔΤ, ΑΝ, ΑΔ στον Ημιτελικό ή στον Τελικό θα 
κατατάσσεται και θα λαμβάνει θέση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης διαδρομής του. 
10.18.7. Στα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν πολλαπλές διαδρομές, τα 
αποτελέσματα θα απεικονίζονται μόνο για την ολοκληρωμένη διαδρομή. 
10.18.8. Για σκάφη με Ακύρωση Αγώνα δεν υπάρχει κατάταξη. Τα 
αποτελέσματα που υπήρχαν σε διαδρομή που έγινε η ακύρωση δεν θα 
εμφανίζονται στα αποτελέσματα ή στην ανάλυση του αγώνα της  
συγκεκριμένης διαδρομής. Τα αποτελέσματα για διαδρομές που 
ολοκλήρωσαν τα σκάφη πριν την ακύρωση παραμένουν.
10.18.9. Αθλητής ή ομάδα που ο αθλητής περνά τη γραμμή τερματισμού 
αναποδογυρισμένος ή με ανατροπή λαμβάνει αποτέλεσμα ΔΤ.  
10.18.10. Το πλήρωμα που δεν εμφανίζεται χωρίς να έχει γίνει επίσημη 
απόσυρση δεν εμφανίζεται  καν στην κατάταξη (δεν έχει πλέον δικαίωμα 
συμμετοχής σε κανένα αγώνισμα). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλονται ποινές 
που προβλέπονται από την προκήρυξη των αγώνων.
10.18.11. Στις περιπτώσεις (δεν εκκίνησε – δεν τερμάτισε – ακύρωση 
διαδρομής) δίνονται ως βαθμοί ποινής το 9.999 για τους υπολογισμούς και την 
κατάταξη 
10.18.12. Αθλητής/Πλήρωμα που δεν πέρασε τουλάχιστον το 50% των Πορτών 
σε διαδρομή, θεωρείται ότι δεν τερμάτισε. παλαιό 36.5.6

94. 10.19. ΙΣΟΠΑΛΙΑ 

10.19.1.Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότεροι αθλητές πετύχουν τον ίδιο 
χρόνο ως καλύτερη διαδρομή τους, ο χρόνος της άλλης διαδρομής τους θα 
επιλύσει την ισοπαλία. Αν δεν υπάρχει ακόμη διαφορά, τότε παίρνουν την ίδια 
κατάταξη. 
10.19.2. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε θέση που δίνει πρόκριση για τον επόμενο 
γύρο (ημιτελικό ή τελικό), δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το παραπάνω και όλοι οι 
ισόπαλοι αθλητές προκρίνονται στον Ημιτελικό ή Τελικό.  Η θέση που θα 
αγωνιστούν εξαρτάται από τη θέση που κατέχουν οι αθλητές στη Λίστα 
Κατάταξης της Ε.Ο.Κ.-Κ., αν δεν υπάρχει Λίστα Κατάταξης τότε τοποθετούνται 
με κλήρωση. 
10.19.3. Σε περιπτώσεις ισοπαλίας για απονομή μεταλλίων ισχύει:

 σε περίπτωση δύο σκαφών που μοιράζονται το χρυσό, δεν απονέμεται 
ασημένιο 

 σε περίπτωση τριών ή περισσοτέρων σκαφών που μοιράζονται το 
χρυσό, δεν απονέμεται ασημένιο και χάλκινο.

 σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων σκαφών που μοιράζονται το 
αργυρό, δεν θα απονέμεται χάλκινο.

 σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων σκαφών που μοιράζονται το 
χάλκινο, απονέμονται χάλκινα.
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95. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

96. 11.1 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ “ENQUIRY” 

11.1.1. Για θέματα που αφορούν αποφάσεις ποινών και χρόνου, ο Αρχηγός 
Αποστολής μπορεί να υποβάλλει ένα (1) «Αίτημα για Διερεύνηση» ανά 
σκάφος, ανά αγώνισμα, ανά αγώνα για αγώνες επιπέδου 1 και 2. 
11.1.2. Σε Ομαδικά αγωνίσματα, επιτρέπεται ένα (1) Αίτημα για Διερεύνηση 
για κάθε ομάδα.
11.1.3. Ένα σωματείο μπορεί να υποβάλλει για άλλο σωματείο μόνο ένα (1) 
Αίτημα για Διερεύνηση μόνο μία φορά σε όλον τον αγώνα.
11.1.4. Το Αίτημα για Διερεύνηση δεν συνοδεύεται από παράβολο.
11.1.5. Αιτήματα για Διερεύνηση γίνονται μόνο κατά τη διάρκεια των 
Προκριματικών και Ημιτελικών.
11.1.6. Αιτήματα για Διερεύνηση ενός σωματείου κατά άλλου σωματείου 
λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν το σωματείο που το υποβάλλει εξακολουθεί θα 
αγωνίζεται στη συγκεκριμένη φάση του αγώνα.
11.1.7. Ένα Αίτημα για Διερεύνηση θα εξεταστεί μόνο αν υποβληθεί μέσα σε 
πέντε λεπτά από την ανάρτηση των ανεπίσημων αποτελεσμάτων.  
11.1.8. Ο Προϊστάμενος Κριτών θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.  
11.1.9. Ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξάγει, η απόφαση του 
Προϊσταμένου Κριτών γίνεται «δεδομένο» και γι’ αυτό δεν μπορεί να τεθεί υπό 
ένσταση.  
11.1.10.  Στην περίπτωση που το σωματείο υποβάλλει Αίτημα για Διερεύνηση 
με συνέπεια να αλλάξει το υπό διερεύνηση αποτέλεσμα, τότε το σωματείο που 
υπέβαλλε το αίτημα δεν χάνει το δικαίωμα του άρθρου 11.1.1.
11.1.11. Όταν ένα Αίτημα για Διερεύνηση οδηγεί σε αλλαγή αποτελέσματος 
τότε το σωματείο που επηρεάζεται πρέπει να ενημερωθεί.

ΑΔΑ: 6Α8Ω4653Π4-8Η9



46

97. 11.2. ΕΝΣΤΑΣΗ 

11.2.1. Ένσταση κατά συμμετοχής πληρώματος σε αγώνισμα θα πρέπει να 
γίνει εγγράφως σε μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, όχι αργότερα από μια (1) 
ώρα από την εκκίνηση του αγωνίσματος. Μια ένσταση που γίνεται αργότερα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 1.11. 
11.2.2. Ένας Αρχηγός Αποστολής μπορεί να υποβάλλει ένσταση όταν υπάρχει 
προφανής ανωμαλία στην διεξαγωγή του αγώνα.  Πχ αλλαγή του επιπέδου του 
νερού, αντικείμενα στο νερό, αλλαγή στη θέση των πορτών, προσπέραση, 
κακές καιρικές συνθήκες.
11.2.3. Μια ένσταση εξετάζεται μόνο όταν ο Αρχηγός Αποστολής ανακοινώσει 
την πρόθεση του να καταθέσει ένσταση όχι αργότερα από 5 λεπτά από την 
επίσημη ενυπόγραφη από τον Προϊστάμενο Κριτών ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων του τελευταίου αθλητή της διαδρομής. 
11.2.4. Ο Αρχηγός Αποστολής ενημερώνει για την πρόθεση του Προϊστάμενο 
Κριτών ή τη Γραμματεία. 
11.2.5. Ο Αρχηγός Αποστολής πρέπει να καταθέσει την ένσταση εγγράφως 
στην επίσημη φόρμα ενστάσεων, όχι αργότερα από 20 λεπτά από την επίσημη 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τελευταίου αθλητή της διαδρομής. 
11.2.6. Ο Προϊστάμενος Κριτών ή η Γραμματεία θα δεχθεί την ένσταση με 
καταβολή παράβολου που προβλέπεται από την προκήρυξη της διοργάνωσης. 
Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης. Εάν δεν 
γίνει αποδεκτή η ένσταση ή αποσυρθεί, το παράβολο εκπίπτει υπέρ του 
διοργανωτή.
11.2.7. Ο Προϊστάμενος Κριτών κρίνει την νομιμότητα της ένστασης. Ακούει τις 
μαρτυρίες των Κριτών και πληροφορείται για κάθε ζήτημα της διαφωνίας. 
Είναι στη διακριτική του ευχέρεια να δει το επίσημο βιντεοσκοπημένο υλικό 
και να αποφασίσει.  Ερασιτεχνικό βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  
11.2.8. Ο Προϊστάμενος Κριτών ανακοινώνει γραπτώς την απόφαση του στον 
Αρχηγό Αποστολής που υπέβαλε την Ένσταση
11.2.9. Όταν μια Ένσταση οδηγήσει σε αλλαγή των αποτελεσμάτων 
ενημερώνονται άμεσα όλα τα σωματεία που επηρεάζονται.

98. 11.3. ΕΦΕΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΓΩΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

11.3.1. Ο Αρχηγός Αποστολής μπορεί να υποβάλει έφεση στην Αγωνόδικο 
Επιτροπή εγγράφως η οποία παραδίδεται στη Γραμματεία.
11.3.2. Παράβολο που προβλέπεται από την προκήρυξη πρέπει να κατατεθεί 
με την έφεση. Εάν η έφεση γίνει δεκτή μερικώς ή καθ’ ολοκληρία το παράβολο 
επιστρέφεται. Εάν η έφεση απορριφθεί, το παράβολο εκπίπτει υπέρ του 
διοργανωτή.
11.3.3. Έφεση στην Αγωνόδικο Επιτροπή μπορεί να γίνει όταν φαίνεται ότι 
υπάρχει αντίφαση με τους Κανονισμούς των Αγώνων.
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11.3.4. Δεδομένα γεγονότα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν με έφεση στην 
Αγωνόδικο Επιτροπή. (άρθρο 7.5)
11.3.5.  Έφεση στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την διάρκεια διεξαγωγής του 
αγώνα, μπορεί να κατατεθεί το αργότερο 20 λεπτά μετά την ανακοίνωση 
απόφασης ένστασης στο Πρόεδρο της Αγωνόδικο Επιτροπή.
11.3.6. Η Έφεση πρέπει να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου 
Επιτροπής ή στη Γραμματεία.
11.3.7. Έφεση μπορεί να γίνει στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά του δικαιώματος 
συμμετοχής αθλητή στον αγώνα, εάν για την ένσταση που δόθηκε στον 
διοργανωτή τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των αγώνων, δεν 
ανακοινώθηκε απόφαση για το θέμα. 
11.3.8. Έφεση στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά της απόφασης του δικαιώματος 
συμμετοχής αθλητή στους αγώνες μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη των 
αγώνων.
11.3.9. Ο Πρόεδρος της Αγωνόδικο Επιτροπή πρέπει αμέσως να συγκαλέσει 
την Επιτροπή όταν μια νόμιμη έφεση χρειάζεται να εξεταστεί. 
11.3.10. Η Αγωνόδικο Επιτροπή πρέπει να γνωστοποιήσει την απόφαση της 
μέσα σε 60 λεπτά από την έναρξη της συνεδρίασης.
11.3.11. Η Αγωνόδικο Επιτροπή μπορεί να συμβουλευθεί τον Προϊστάμενο 
Κριτών, Κριτές και Διαιτητές για να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση και να 
αποφασίσει.
11.3.12. Η αιτιολογημένη απόφαση της Αγωνόδικο Επιτροπή παραδίνεται 
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
11.3.13. Όταν μια Ένσταση οδηγήσει σε αλλαγή των αποτελεσμάτων 
ενημερώνονται άμεσα όλα τα σωματεία που επηρεάζονται.

99. 11.4. ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

11.4.1. Οι απονομές διεξάγονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ε.Ο.Κ.-Κ.
11.4.1.α. Τα μετάλλια που απονέμονται είναι:
 1η θέση: Χρυσό Μετάλλιο
 2η θέση: Αργυρό Μετάλλιο
 3η θέση: Χάλκινο Μετάλλιο

11.4.1.β. Στα πληρώματα ή στα ομαδικά αγωνίσματα, κάθε αθλητής θα λάβει 
το αντίστοιχο μετάλλιο.
11.4.1.γ. Κατά τη διάρκεια των απονομών οι αθλητές που βραβεύονται πρέπει 
να φορούν την ενδυμασία του σωματείου τους.
11.4.2. Σε κάθε αγώνα επιπέδου 1-3 δημιουργείται μια λίστα κατάταξης των 
σωματείων είτε με βαθμολογία είτε με τα μετάλλια.  
11.4.2.1. Ο τρόπος κατάταξης των σωματείων καθορίζεται με απόφαση του 
διοργανωτή η οποία κοινοποιείται στα σωματεία με την προκήρυξη του 
αγώνα.  
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11.4.2.2.  Ένα Κύπελλο θα απονεμηθεί στο Σωματείο που θα λάβει την πρώτη 
θέση στην Λίστα Κατάταξης των Σωματείων για τον Αγώνα και θα ανακηρυχθεί 
πρωταθλητής του αγώνα. 

100. 11.5  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Μετά τη λήξη κάθε αγώνα που βρίσκεται στο ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι της 
Ε.Ο.Κ.-Κ. ένα επίσημο αντίγραφο των αποτελεσμάτων και τυχόν ενστάσεων, 
εφέσεων ή αποφάσεων της Επιτροπής Αγώνα πρέπει να κατατίθενται από τον 
διοργανωτή στην Ε.Ο.Κ.Κ..

101. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

12.4.1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
Ανάπτυξης.
12.4.2. Ο στίβος θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη του Αγώνα.
12.4.3. Στις κατηγορίες αυτές μπορούν να γίνονται απευθείας 
Ημιτελικοί/Τελικοί ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών.
12.4.4. Για τα Πρωταθλήματα Ανάπτυξης δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 
5.1.8 και 10.18.12. 
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102. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ EXTREME CANOE 

SLALOM

Ο Αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους Αγωνιστικούς Κανονισμούς του 
Σλάλομ εκτός των όσων ειδικά αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο. 

Ι - Εξοπλισμός
103. 13.1. ΣΚΑΦΗ

13.1.1 Επιτρέπονται μόνο σκάφη μαζικής παραγωγής Άγριων Νερών. 
Αποδεκτά σκάφη είναι όσα ορίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε 
για τα αγωνίσματα του Extreme Canoe Slalom και δημοσιοποιούνται την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτος. 

13.1.2 Διαστάσεις 
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Όλοι οι τύποι των Κ1 Ελάχιστο μήκος   2.05μ
Μέγιστο Μήκος  2.75μ

13.1.3 Ελάχιστο βάρος Σκαφών
Όλοι οι τύποι των Κ1 18 κιλά

*Στους αγώνες open η προκήρυξη μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ελάχιστο 
βάρος των σκαφών.

104. 13.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13.2.1. Ο εξοπλισμός των Αγωνιζομένων, συμπεριλαμβανομένου του 
σκάφους, θα ελέγχεται από τον Ελεγκτή Προ-άφεσης. 
13.2.2. Εάν ο εξοπλισμός του Αθλητή δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα 
αποκλείεται από τον γύρο.

105. 13.3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

13.3.1 Τα σωσίβια και τα κράνη πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 3.4 
έως 3.6 
13.3.2. Το κουπί δεν επιτρέπεται να έχει κοφτερά άκρα στην κουτάλα του. Εάν, 
όταν ελέγχονται από τον Ελεγκτής προ-άφεσης θεωρηθεί ότι η κουτάλα έχει 
αιχμηρά άκρα, αυτά πρέπει να καλύπτονται με μονωτική ταινία

106. 13.4  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Απαιτήσεις και όροι σχετικά με διαφημίσεις στον εξοπλισμό και ρουχισμό 
καθορίζονται από εγκυκλίους της Ε.Ο.Κ.-Κ.

ΙΙ – Αγωνιστικό Πρόγραμμα
107. 13.5. ΚΑΓΗΓΟΡΙΕΣ 

Τα παρακάτω ατομικά αγωνίσματα θα διεξάγονται στο Extreme Canoe Slalom:  

Παίδων – Εφήβων – Ανδρών – Βετεράνων Ανδρών,Κ1Χ Κορασίδων- Νεανίδων- Γυναικών-Βετεράνων Γυναικών,

ΙΙΙ – Μορφή Αγώνα
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108. 13.6. ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

13.6.1. Ατομική Χρονομέτρηση μπορεί να γίνει για την κατάταξη των αθλητών 
στην πρώτη φάση ενός αγώνα Extreme Slalom.  
13.6.2. Το γρηγορότερο σκάφος κάθε σωματείου σε κάθε αγώνισμα θα 
περνάει στην προκριματική φάση στους αγώνες του Extreme Canoe Slalom.
13.6.3. Για αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος ο αριθμός των σκαφών κάθε 
σωματείου καθορίζεται από την ΕΟΚΚ κάθε χρόνο.  Μπορεί να περιγράφεται 
και στην προκήρυξη του αγώνα.  Για τους διασυλλογικούς αγώνες ο 
διοργανωτής μπορεί να καθορίσει τον αριθμό των αθλητών που θα δεχθεί από 
κάθε σωματείο.
13.6.4. Αν υπάρχουν λιγότερα σωματεία από τις θέσεις των προκριματικών 
τότε οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από δεύτερο σκάφος από τα σωματεία κοκ 
μέχρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις.
13.6.5. Στην Ατομική Χρονομέτρηση, αθλητές που λαμβάνουν ΧΚ (NO SCORE), 
ΔΤ (DNF) ή ΔΠ(DNA)/ΔΕ(DNS) δεν θα κατατάσσονται και θα αναφέρονται 
αλφαβητικά με την ακόλουθη σειρά, ΧΚ ΔΤ, ΔΕ και μετά ΔΠ.

109. 13.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

13.7.1. Στην περίπτωση των Προσκεκλημένων Αθλητών, για τους οποίους δεν 
θα γίνεται Ατομική Χρονομέτρηση, αυτοί τοποθετούνται στη θέση 1 και 2 της 
πρώτης διαδρομής.
13.7.2. Από κάθε φάση οι αθλητές της 1ης και 2ης θέσης κάθε κούρσας 
προκρίνονται στην επόμενη φάση και οι άλλοι αποκλείονται όπως φαίνεται 
στον πίνακα πρόκρισης.
13.7.3. Πίνακας πρόκρισης για 24 ή περισσότερους αθλητές που εκκινούν 
βάσει της Ατομικής Χρονομέτρησης:

Προκριματικές Σειρές Προημιτελικές Σειρές Ημιτελικές Σειρές Τελική Σειρά
Σειρά 1 (Σ1)

1ος ατομικής χρονομέτρησης 1
16ος ατομικής χρονομέτρησης 2
17ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Προημιτελική Σειρά 1 (ΠΣ1)
32ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                                   από Σ1

2ος                                   από Σ1
Σειρά 2 (Σ2) 1ος                                   από Σ2

8ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                                   από Σ2
9ος ατομικής χρονομέτρησης 2
24ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Ημιτελική Σειρά 1 (ΗΤ1)
25ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                      από ΠΣ1

2ος                      από ΠΣ1
Σειρά 3 (Σ3) 1ος                      από ΠΣ2

5ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                      από ΠΣ2
12ος ατομικής χρονομέτρησης 2
21ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Προημιτελική Σειρά 2 (ΠΣ2)
28ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                                   από Σ3

2ος                                   από Σ3
Σειρά 4 (Σ4) 1ος                                   από Σ4

4ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                                   από Σ4
13ος ατομικής χρονομέτρησης 2
20ος ατομικής χρονομέτρησης 3
29ος ατομικής χρονομέτρησης 4 ΤΕΛΙΚΟΣ (Τ)
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13.7.4. Πίνακας πρόκρισης για λιγότερους από 24 αθλητές που εκκινούν βάσει της 
Ατομικής Χρονομέτρησης:

1/4 Προημιτελική Σειρά Ημιτελικές Σειρές Τελικές Σειρές
Σειρά 1 (ΠΣ1)

1ος ατομικής χρονομέτρησης 1
8ος ατομικής χρονομέτρησης 2

22ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Ημιτελική Σειρά 1 (ΗΤ1)
16ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                           από ΠΣ1

1ος                      από ΗΤ1
Σειρά 5 (Σ5) 2ος                      από ΗΤ1

3ος ατομικής χρονομέτρησης 1 1ος                      από ΗΤ2
14ος ατομικής χρονομέτρησης 2 2ος                      από ΗΤ2
19ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Προημιτελική Σειρά 3 (ΠΣ3)
30ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                                   από Σ5

2ος                                   από Σ5
Σειρά 6 (Σ6) 1ος                                   από Σ6

6ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                                   από Σ6
11ος ατομικής χρονομέτρησης 2
22ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Ημιτελική Σειρά 2 (ΗΤ2)
27ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                      από ΠΣ3

2ος                      από ΠΣ3
Σειρά 7 (Σ7) 1ος                      από ΠΣ4

7ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                      από ΠΣ4
10ος ατομικής χρονομέτρησης 2
23ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Προημιτελική Σειρά 4 (ΠΣ4)
26ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                                   από Σ7

2ος                                   από Σ7
Σειρά 8 (Σ8) 1ος                                   από Σ8

2ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                                   από Σ8
15ος ατομικής χρονομέτρησης 2
18ος ατομικής χρονομέτρησης 3
31ος ατομικής χρονομέτρησης 4
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2ος                           από ΠΣ1
Σειρά 2 (ΠΣ2) 1ος                           από ΠΣ2

4ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                           από ΠΣ2
5ος ατομικής χρονομέτρησης 2
9ος ατομικής χρονομέτρησης 3 ΤΕΛΙΚΟΣ (Τ)

13ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                      από ΗΤ1
2ος                      από ΗΤ1

Σειρά 3 (ΠΣ3) 1ος                      από ΗΤ2
3ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                      από ΗΤ2
6ος ατομικής χρονομέτρησης 2

10ος ατομικής χρονομέτρησης 3 Ημιτελική Σειρά 2 (ΗΤ2)
14ος ατομικής χρονομέτρησης 4 1ος                           από ΠΣ3

2ος                           από ΠΣ3
Σειρά 4 (ΠΣ4) 1ος                           από ΠΣ4

2ος ατομικής χρονομέτρησης 1 2ος                           από ΠΣ4
7ος ατομικής χρονομέτρησης 2

11ος ατομικής χρονομέτρησης 3
15ος ατομικής χρονομέτρησης 4

110.

111. 13.8. ΘΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Στην πρώτη φάση ενός αγώνα ο αθλητής με τον ταχύτερο χρόνο των 
αποτελεσμάτων Ατομικής Χρονομέτρησης μπορεί να επιλέξει τη θέση 
εκκίνησης, στη συνέχεια ο δεύτερος ταχύτερος και μετά ο τρίτος ταχύτερος.    
Η τελευταία θέση καλύπτεται από το τέταρτο ταχύτερο αποτέλεσμα.  Αυτός ο 
τρόπος επιλογής για την εκκίνηση συνεχίζεται μέχρι την τελική φάση.

112. 13.9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

13.9.1. Αν ένας αγώνας  extreme slalom δεν ολοκληρωθεί λόγω ακύρωσης ο 
Προϊστάμενος Κριτών μπορεί λόγω αυτών των εξαιρετικών συνθηκών να 
καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα βασισμένος στην τελευταία ολοκληρωμένη 
φάση του αγώνα (πχ Προκριματικές Σειρές ή Ημιτελικοί).
13.9.2. Σε αυτή την περίπτωση η ατομική χρονομέτρηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την κατάταξη των υπόλοιπων αθλητών και 
να καθορίσει τον νικητή.  
13.9.3. Καταρχήν οι νικητές της προηγούμενης φάσεις κατατάσσονται 
σύμφωνα με την ατομική χρονομέτρηση, στη συνέχεια ο δεύτερος αθλητής 
κλπ. μέχρι να γίνει η κατάταξη όλων των αθλητών.

ΙV – Προκηρύξεις και Δηλώσεις
113. 13.10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Γενικότερα δεν υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή σκαφών, ανά σωματείο 
και ανά κατηγορία εκτός και αν διαφορετικά προβλέπει η προκήρυξη. 
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114. 13.11. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 

13.11.1. Δύο (2) Προσκεκλημένοι Αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε 
αγώνισμα
13.11.2. Προσκεκλημένοι Αθλητές τοποθετούνται αυτόματα στην 1η φάση 
του αγώνα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αθλητές που 
κατηγοριοποιούνται μετά από την ατομική χρονομέτρηση.  

V – Διαιτητές Αγώνα
115. 13.12.  Διαιτητές (Officials) 

Ο αγώνας διοικείται από τους παρακάτω Διαιτητές: 
1) Προϊστάμενος Αγώνων (Chief Official) (1)
2) Προϊστάμενος Κριτών (Chief Judge) (1)
3) Διαιτητής βιντεοσκόπησης (Video Judge)* (2)
4) Βοηθός Προϊστάμενος Κριτών (Assistant Chief Judge) (1)
5) Τεχνικός Οργανωτής (Technical Organizer)  (1) 
6) Κριτές  Πόρτας (Gate Judges) (8)
7) Σχεδιαστές Στίβου (Course Designers)* (1)
8) Αφέτης (Starter) (1)
9) Ελεγκτής προ-άφεσης & Εξοπλισμού (Pre Start  & Equipment 

Control) (2)
10)Κριτής Τερματισμού (Finish Judge)
11)Προϊστάμενος Κατάταξης (Chief of Scoring)

* Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέλη του Σ.Δ. αρκεί να είναι πιστοποιημένοι από 
την Ομοσπονδία ως προς τις γνώσεις και ικανότητες.  Είναι οι μόνοι που μπορούν να 
ορίζονται και από την Ομοσπονδία.

116. 13.13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

13.13.1 O Ελεγκτής προ-άφεσης είναι υποχρεωμένος να  βοηθάει τον αφέτη 
να δίνουν κατευθύνσεις στους αθλητές πότε να προσέλθουν στην  περιοχή της 
εκκίνησης και τους ευθυγραμμίζει.  O Ελεγκτής προ-άφεσης είναι υπεύθυνος 
στο να ελέγχει ότι ο εξοπλισμός των αθλητών πληροί τις προδιαγραφές.
13.13.2  Ο Αφέτης και ο Κριτής τερματισμού είναι υπεύθυνοι για τη 
χρονομέτρηση κατά τη διάρκεια της ατομικής χρονομέτρησης.
13.13.3 Ο Κριτής Τερματισμού καθορίζει με ποια σειρά οι αθλητές διέσχισαν 
τη γραμμή τερματισμού.

VI – Αγωνιστικός Στίβος
117. 13.14. ΣΗΜΑΝΣΗ  ΠΟΡΤΩΝ 

13.14.1 Οι Πόρτες αποτελούνται από ένα (1) κρεμασμένο κοντάρι βαμμένο με 
πράσινο για Πόρτες στη φορά του ρεύματος και κόκκινο για Πόρτες αντίθετα 
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στη φορά του ρεύματος. Οι πόρτες πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς 
του Extreme slalom της ΕΟΚΚ. Τα λογότυπα του αγώνα ή των  συμφωνημένων 
διαφημίσεων μπορεί να τοποθετούνται στις πόρτες.
13.14.2 Οι πόρτες πρέπει να είναι αριθμημένες σύμφωνα με τα άρθρα 8.3.10 
και 8.3.11.

VII - Πριν τον Αγώνα 
118. 13.15. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα εγκρίνεται από την Ε.Ο.Κ.-Κ.

119. 13.16. ΑΡΙΘΜΟΣ (BIB) ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (ID) (ΤΕΛΙΚΗ 

ΦΑΣΗ) 

Ο Αριθμός Ταυτοπροσωπίας (ID BIB) του αθλητή δίνεται σύμφωνα με την 
ατομική χρονομέτρηση.  Ο αθλητής με τον καλύτερο χρόνο παίρνει το νούμερο 
«1», ο δεύτερος ταχύτερος το «2» κλπ.

120. 13.17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ στον ΑΓΩΝΑ (Race Bib) 

(ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) 

13.17.1. Στους αθλητές θα δοθεί ένας αριθμός bib (1,2,3,4) στην εκκίνηση.
13.17.2. Ο αριθμός θα καθορίζει την κατάταξη από την φάση της Ατομικής 
Χρονομέτρησης
13.17.3. Ο αθλητής με την υψηλότερη κατάταξη θα φορά το νούμερο «1», ο 
δεύτερος στην κατάταξη το νούμερο «2», ο τρίτος στην κατάταξη το νούμερο 
«3» και ο τέταρτος στην κατάταξη το νούμερο «4».  Οι αθλητές με την 
υψηλότερη κατάταξη επιλέγουν πρώτοι τη θέση που θα εκκινήσουν.

121. 13.18. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

13.18.1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας διαδρομής στο extreme canoe είναι 45-
60 δευτερόλεπτα
13.18.2 Το μήκος του στίβου πρέπει να συμφωνηθεί με τον Υπεύθυνο Αγώνα 
ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτόν το χρόνο.
13.18.3. Η ατομική χρονομέτρηση θα γίνει χωρίς πόρτες.
13.18.4. Ο στίβος πρέπει να αποτελείται από τέσσερις (4) έως έξι (6) με 
κατεύθυνση προς το ρεύμα πόρτες και όπου είναι δυνατόν τέσσερις (4) κόντρα 
στο ρεύμα πόρτες. Οι τέσσερις (4) κόντρα στο ρεύμα πόρτες πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ζεύγη, συμμετρικά, επιτρέποντας στον αθλητή να επιλέξει 
να τις περάσει είτε προς τα πάνω δεξιά ή προς τα πάνω αριστερά
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13.18.5. Ο στίβος πρέπει να περιέχει μια σηματοδοτημένη ζώνη roll μήκους 
τουλάχιστον 25 μέτρων. Η ζώνη roll πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα από δύο 
(2) συνεχόμενες πόρτες.
13.18.6. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη ράμπα 
εκκίνησης η οποία να επιτρέπει τη πτώση στο κύριο κανάλι για να ξεκινήσει ο 
αγώνας.

122. 13.19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

Ο Στίβος θα εγκριθεί χωρίς διαδρομές επίδειξης από τον Προϊστάμενο Αγώνων,  
τον Προϊστάμενο Κριτών και τον Σχεδιαστή Στίβου με γνώμονα: την ισορροπία, 
τη ζώνη roll (μήκος και θέση), τον χρόνο ολοκλήρωσης της πίστας, την 
ασφάλεια των αθλητών και ότι η εκκίνηση είναι καλά κατασκευασμένη και 
τοποθετημένη.

VIII – Ο Αγώνας
123. 13.20. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

13.20.1. Και τα τέσσερα (4) σκάφη ξεκινάνε μαζί
13.20.2. Όταν ξεκινάνε από τη ράμπα εκκίνησης, η ράμπα εκκίνησης πρέπει να 
έχει εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Αγώνα. 
13.20.3 Η ράμπα Εκκίνησης μπορεί να είναι εξοπλισμένη με αυτόματο 
μηχανισμό εκκίνησης που επιτρέπει ταυτόχρονη εκκίνηση. Στην περίπτωση 
αυτή, οι Αγωνιζόμενοι θα ξεκινήσουν και με τα δύο χέρια στο κουπί.
13.20.4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μηχανισμός εκκίνησης τότε οι 
αθλητές μπορούν να ξεκινήσουν με το ένα χέρι στη ράμπα και το άλλο χέρι στο 
κουπί σε κάθετη θέση. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουπί για να 
σπρώξουν.
13.20.5. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ράμπα εκκίνησης, τότε η 
εκκίνηση μπορεί να γίνει από μια κατάλληλη μεγάλη εσοχή (eddy), 
εξασφαλίζοντας ότι η εκκίνηση είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη για όλους τους 
συμμετέχοντες στον αγώνα του Extreme Canoe Slalom.
13.20.6. Το παράγγελμα Εκκίνησης θα είναι: "ΕΤΟΙΜΟΙ - ΠΑΜΕ", τότε θα δοθεί 
ένα ακουστικό σήμα. Μεταξύ της λέξης ΕΤΟΙΜΟΙ και του ΠΑΜΕ οι αθλητές 
πρέπει να παραμείνουν ακίνητοι.
13.20.7. Εάν κάποιος αθλητής ξεκινήσει πριν από το παράγγελμα εκκίνησης, 
θα λάβει ως αποτέλεσμα ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (NO SCORE) (ΧΚ). Ο Αφέτης θα 
καθορίσει αν έχει γίνει μια λανθασμένη εκκίνηση.
13.20.8. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να μετακινηθούν στην ράμπα εκκίνησης 
μόλις ξεκινήσει ο προηγούμενος αγώνας.
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124. 13.21. ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΤΩΝ 

13.21.1. Η γραμμή της πόρτας είναι η γραμμή από το εξωτερικό της πόρτας με 
την όχθη της ίδιας πλευράς 
13.21.2. Οι παρακάτω συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται για το πέρασμα 
μιας πόρτας:
13.21.3. Ολόκληρο το κεφάλι του αθλητή και οι δύο ώμοι του πρέπει να 
περάσουν τη νοητή γραμμή μεταξύ των κονταριών, σύμφωνα με τη σωστή 
κατεύθυνση ο σωστό πέρασμα της Πόρτας και το σχεδιασμό της κούρσας.
13.21.4. Μέρος του σκάφους πρέπει να περάσει την νοητή γραμμή μεταξύ των 
κονταριών την ίδια στιγμή που ολόκληρο το κεφάλι περνά τη νοητή γραμμή.
13.21.5. Όλες οι πόρτες πρέπει να περνιούνται σύμφωνα με την κατεύθυνση 
που καθορίζεται από το σχεδιάγραμμα του στίβου.
13.21.6. Οι αθλητές επιτρέπεται να αγγίζουν τις πόρτες με το σώμα τους ή με 
οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού τους.
13.21.7. Στη ζώνη του roll το σκάφος θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα καγιάκ roll 
360ο μοιρών.

125. 13.22. ΠΟΙΝΕΣ 

13.22.1 Οι αθλητές θα λάβουν ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (NO SCORE) για τις ακόλουθες 
ενέργειες:

 Δεν περάσουν κάποια πόρτα ή σε οποιαδήποτε φάση του αγώνα
 Το καγιάκ roll να μη γίνει στη ζώνη του roll
 Δεν  πραγματοποιηθεί roll με περιστροφή 360 μοίρες
 Εσφαλμένη εκκίνηση 

13.22.2. Αθλητές θα λάβουν ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΑΔ-DSQ-R) για τις 
ακόλουθες ενέργειες:

 Δεν ακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αναφέρονται στο άρθρο 
13.25.

13.22.3. Αθλητές θα λάβουν ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ (ΔΤ-DNF) για τις ακόλουθες 
ενέργειες:

 Σε περίπτωση ανατροπής
 Περνούν τη γραμμή τερματισμού αναποδογυρισμένοι 

13.22.4  Δεν θα τιμωρούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
 Άγγιγμα των πορτών με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του 

εξοπλισμού τους.

126. 13.23. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΚΡΙΤΕΣ 

13.23.1.  Στην εκκίνησης, σε κάθε πόρτας και στη ζώνη του roll, ο Κριτής θα 
εμφανίσει ένα δίσκο για ένα λανθασμένο πέρασμα ενός αθλητή. Αυτός ο 
δίσκος θα είναι το χρώμα του αποκλεισμού του αθλητή και θα επισημαίνεται 
με DSQ και στις δύο πλευρές.

ΑΔΑ: 6Α8Ω4653Π4-8Η9



58

13.23.2. Ο δίσκος θα παρουσιάζει και στις δύο πλευρές του τον αριθμό του 
αθλητή ο οποίος έλαβε ποινή ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (NO SCORE) 

127. 13.24. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΣΤΙΒΟΥ 

Το άρθρο 10.15. ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της ατομικής χρονομέτρησης 
του αγώνα Extreme Canoe Slalom.

128. 13.25. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

13.25.1 Απαγορεύεται στους αθλητές να σπρώξουν ή να κρατήσουν προς τα 
πίσω άλλους αθλητές ή καγιάκ, με τα χέρια ή τα κουπιά τους.
13.25.2. Επιτρέπεται η επαφή καγιάκ με καγιάκ, αλλά οι αθλητές δεν 
επιτρέπεται να εμβολίσουν με το σκάφος τους το σώμα ενός άλλου αθλητή
13.25.3.  Απαγορεύεται οι αθλητές να προσεγγίσουν σκόπιμα το σώμα άλλου 
αθλητή με το κουπί τους.

129. 13.26. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

13.26.1. Ένα σύστημα χρονομέτρησης απαιτείται κατά την φάση της Ατομικής 
Χρονομέτρησης.
13.26.2. Το Photo Finish θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα 
Extreme Canoe Slalom.
13.26.3. Στους αγώνες επιπέδου 4 χρονόμετρα χειρός μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις του αγώνα. 

IX – Μετά το Αγώνισμα
130. 13.27. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

13.27.1. Οι αθλητές που έχουν αποκλειστεί σε οποιαδήποτε φάση του αγώνα 
θα λάβουν την κατάταξή τους με βάση τη σύγκριση της ατομικής 
χρονομέτρησης των αθλητών που αποκλείστηκαν στην ίδια φάση. Όλοι οι 
αθλητές της 3ης κατάταξης θα καταταχθούν πάνω από όλους τους αθλητές της 
4ης κατάταξης.
13.27.2 Από τις Προκριματικές έως τις Τελικές Σειρές οι αθλητές 
κατατάσσονται βάσει της θέσης που έχουν τερματίσει.
13.27.3. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αθλητές που τερματίζουν κατατάσσονται 
πριν από τους αθλητές που έχουν αποτέλεσμα ΧΚ (NO SCORE), DSQ-R, DNF, 
DNS, DNA. 
13.27.4. Από τις Προκριματικές έως τις Τελικές Σειρές αθλητές που έχουν ως 
αποτέλεσμα ΧΚ (NO SCORE), DSQ-R, DNF, DNS, DNA αναφέρονται με την 
παρακάτω σειρά ΧΚ (NO SCORE), DNF, DSQ-R, DNS, και μετά DNA. Στην 
περίπτωση που δύο αθλητές έχουν την ίδια συντομογραφία, θα ταξινομηθούν 
βάσει της ατομικής τους χρονομέτρησης.
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13.27.5. Οι αθλητές που λαμβάνουν DQB, δεν κατατάσσονται και αναφέρονται 
με αλφαβητική σειρά. 

131. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

132. 14.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

14.1.1. Είναι αρμόδια για τη διοικητική διοργάνωση των αγώνων. Για τις 
Πανελλήνιες διοργανώσεις ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΟΚ-Κ. αποτελείται κυρίως 
από μέλη του Δ.Σ.  
14.1.2. Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προετοιμασία και 
διεξαγωγή της διοργάνωσης.  Ειδικότερα:

 Ορίζει την Προκήρυξη και το πρόγραμμα της διοργάνωσης
 Φροντίζει για την ορθή και άμεση ενημέρωση των σωματείων-μελών 

και κάθε εμπλεκόμενου για όλα τα θέματα που αφορούν στη 
διοργάνωση

 Έχει την ευθύνη για την ορθή οργάνωση και συνεργασία των διάφορων 
τομέων 

 Φροντίζει για τον  απαραίτητο αγωνιστικό εξοπλισμό του στίβου και 
διασφαλίζει ότι είναι σε άριστη αγωνιστική λειτουργία τόσο ο στίβος 
όσο και ο εξοπλισμός

 Κατευθύνει τις διάφορες λειτουργικές περιοχές και συντονίζει τις 
ενέργειές της 

 Συνεργάζεται με τα διάφορα στελέχη και παράγοντες που εμπλέκονται 
στη διοργάνωση

133. 14.2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Είναι αρμόδια για διοικητικά θέματα που πιθανόν να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια των αγώνων και συνεργάζεται με την Αγωνόδικο Επιτροπή 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.

134. 14.3. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Αποτελεί το ανώτατο όργανο για τη διεξαγωγή μιας διοργάνωσης. Ορίζεται 
από την ΚΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων και έχει τις 
οριζόμενες από τον Κανονισμό αρμοδιότητες.
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135. 14.4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ. 

Η Επιτροπή Έγκρισης Στίβου αποτελείται από τον Προϊστάμενο Αγώνων, τον 
Τεχνικό Οργανωτή και τον Προϊστάμενο Κριτών και τους Σχεδιαστές Στίβου και 
έχει αρμοδιότητα έγκρισης του σχεδιασμού του στίβου και των πιθανών 
αλλαγών του που μπορεί να προκύψουν (αρμοδιότητα Κανονισμού Αγώνων) 
με τη συνεργασία του Υπεύθυνου Ασφαλείας.  Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
περιγράφονται στο άρθρο 9.6. 

136. 14.5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ

Σε όλες τις διοργανώσεις είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού Αγώνων

137. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1.1. Ο παρών Κανονισμός αγώνων μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει ή στο 
σύνολό του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον καταστατικό 
της Ομοσπονδίας. 
15.1.2. Ο παρών Κανονισμός Αγώνων αποτελείται από 15 ΚΕΦΑΛΑΙΑ, έλαβε 
υπόψη του τον Διεθνή Κανονισμό Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ και εγκρίθηκε από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της την 28η Μαρτίου 2021 και 
ισχύει αμέσως μετά από την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.

                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                      

                                                      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κοιν: 

-ΑΣΕΑΔ
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