
 

 

       Πειραιάς 06 Δεκεμβρίου 2021 
       ΑΠΦ:17ο Π.Π.ΑΝ.ΣΛ/1262/ΑΣ-αα 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
17ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΛΑΛΟΜ 2021 
 
Με την παρούσα προκήρυξη αυτή ορίζονται οι όροι διεξαγωγής του 17ου 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ των κατηγοριών 
Παμπαίδων-Παγκορασίδων, Παίδων Αρχαρίων-Κορασίδων Αρχαρίων και 
Προαγωνιστική Αγοριών-Προαγωνιστική Κοριτσιών. 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Χαλκίδα, Παλαιά γέφυρα Ευρίπου, Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, τύπος αγώνων Γ. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
 

Η απόσταση του στίβου θα είναι από 150μ.-200μ. και ο αριθμός των πορτών από 
10-15 τις οποίες 4 αντίθετες στο ρεύμα. Ο βαθμός δυσκολίας ανάλογα με το 
επίπεδο του νερού θα είναι 2-3 (+) ww. 
 

2.1 Σχεδιασμός στίβου-Επιτροπή 
 

Ο στίβος θα κατασκευαστεί από ορισμένους σχεδιαστές στίβου (άρθρο 9.17.1) και 
θα εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 23.8 & 44.5. 
 

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΗΛΙΚΙΕΣ 
Ατομικά      Ομαδικά  

 

C1 Κορασίδων Αρχαρίων   Κ1 Προαγ. Κοριτσιών 3ΧΚ1 Παίδων Αρχαρίων 

Κ1 Παίδων Αρχαρίων C1 Προαγ. Αγοριών 3ΧΚ1 Κορασίδων Αρχαρίων 

C2 Παίδων Αρχαρίων C1 Παγκορασίδων 3ΧΚ1 Παμπαίδων 

Κ1 Κορασίδων Αρχαρίων Κ1 Παμπαίδων 3ΧΚ1 Παγκορασίδων 

C1 Παίδων Αρχαρίων C2 Παμπαίδων 3ΧC1 Παίδων Αρχαρίων 

C1 Προαγ. Κοριτσιών Κ1 Παγκορασίδων 3ΧC1 Παμπαίδων 

  Κ1 Προαγ. Αγοριών C1 Παμπαίδων 3XΚ1 Προαγ. Αγοριών 

  3XΚ1 Προαγ. Κοριτσιών 
 

Ο χρόνος εκκίνησης των πληρωμάτων των ατομικών κατηγοριών θα είναι ένα 
λεπτό και των ομαδικών δύο  λεπτά. 

 

Κατηγορία Παμπαίδων - Παγκορασίδων:  γεννηθέντες  το 2007  και 2008 
Κατηγορία Παίδων Αρχ. - Κορασίδων Αρχ.:  γεννηθέντες  το 2009  και 2010 
Κατηγορία Προαγ. Αγορ. - Προαγ. Κορ.:  γεννηθέντες  το 2011 έως 2013 

 
 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 
09:20  Τεχνική σύσκεψη 
15:00  Κούρσα επίδειξης 
15:15  Έγκριση διαδρομής   
15:30  τα αγωνίσματα όλων των κατηγοριών 
  Απονομές μετά το πέρας των αγώνων 
 

• Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος. Το οριστικό 
πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί μετά την παραλαβή των οριστικών δηλώσεων 
συμμετοχής. 

• Ο διοργανωτής καλύπτει τον αγώνα με ομάδα διάσωσης και γιατρό 
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

Ονομαστικές δηλώσεις αθλητών/τριών (φόρμα 1) και αριθμητικές δηλώσεις 
συμμετοχής ανά κατηγορία (φόρμα  2) και ονομαστικές δηλώσεις και αγώνισμα 
(φόρμα 3) πρέπει να σταλούν στα γραφεία της Ε.Ο.Κ.-Κ. το αργότερο μέχρι την 
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. 
 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ και μετά την υποβολή τους 
αποσύρσεις πληρωμάτων επισύρουν κυρώσεις που προβλέπονται από την 
παρούσα.  
Σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχηγού αποστολής μετά την οριστική δήλωση, 
πρέπει να προσκομισθεί νέο έγγραφο του Σωματείου. Άτομα με αθλητική ιδιότητα 
δεν γίνονται δεκτά. 
 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΓIΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.  
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. με απεριόριστο 
αριθμό πληρωμάτων σε κάθε αγώνισμα του προγράμματος. Κάθε αθλητής μπορεί 
να αγωνισθεί έως και σε 4 αγωνίσματα (έως 2 ομαδικά) (άρθρο 13.3, 5.2.2 και 
5.2.3). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. που έχουν λάβει 
την απαιτούμενη από τις οικείες περί αθλητισμού διατάξεις Ειδική Αθλητική 
Αναγνώριση, με απεριόριστο αριθμό πληρωμάτων σε κάθε αγώνισμα του 
προγράμματος. 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες των σωματείων που έχουν: 
 

α. Δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Ε.Ο.Κ.-Κ. ανανεωμένο για το 2021 

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

 



 

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 

Η Τεχνική Σύσκεψη θα γίνει στο χώρο των αγώνων την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 9:20. 
Οι αριθμοί αθλητών/τριων (BIBS) θα δοθούν κατά την Τεχνική Σύσκεψη. 
 

Η σειρά εκκίνησης θα γίνει με κλήρωση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα γραφεία της 
Ε.Ο.Κ.-Κ. την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 παρουσία της Επιτροπής 
Αγώνων. Μπορούν να παρίστανται και εκπρόσωποι των Σωματείων. 
 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Τα σωματεία είναι πλέον υπεύθυνα για τον έλεγχο των σκαφών και του ατομικού 
εξοπλισμού των αθλητών τους, όπως ορίζεται από τον αγωνιστικό κανονισμό του 
Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ. 

Η διαιτησία θα πραγματοποιεί ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Όλα τα 
σκάφη που θα πάρουν μέρος στους αγώνες υποχρεωτικά θα φέρουν χειρολαβές. 

Θα υπάρχει ειδικός διαμορφωμένος χώρος όπου τα σωματεία θα μπορούν να 
ελέγξουν τον εξοπλισμό τους. Σας προτείνουμε να πραγματοποιηθεί ένας πρώτος 
έλεγχος στα σωματεία σας.  

Αθλητές/τριες που θα βρεθούν με ακατάλληλο εξοπλισμό θα αποκλείονται από 
τους αγώνες. 

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η διοργάνωση του 17ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ 
Σλάλομ θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Αγώνων Σλάλομ. Θα ισχύσει ο 
περιορισμός των διατάξεων του άρθρου 11 παρ.1.8.2.h. Αθλητής/τρια-πλήρωμα 
μπορεί να μετάσχει σε ένα μόνο αγώνισμα-κατηγορία που διεξάγεται με μια 
συμμετοχή. 
 

Πλήρωμα που θα δηλωθεί στην ονομαστική δήλωση κατ’ αγώνισμα (φόρμα Φ3), 
και αποσυρθεί αναιτιολόγητα τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ύψους 150,00 
Ευρώ. Δικαιολογημένος θεωρείται ο αθλητής/τρια που αποσύρεται λόγω 
ασθένειας εφ όσον πιστοποιείται από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Με την 
έναρξη των αγώνων αρμοδιότητα έχει και ο Γιατρός των Αγώνων. 
 

Πλήρωμα που δηλωθεί και δεν παρουσιαστεί ή δεν λάβει μέρος σε όλα τα στάδια 
αγωνίσματος τίθεται εκτός αγώνα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 150,00 
Ευρώ. 
 

Αλλαγή αθλητών/τριών επιτρέπεται εφ΄ όσον ο αναπληρωματικός είναι 
εγγεγραμμένος στην ονομαστική κατάσταση αθλητών/τριών του Σωματείου 
(φόρμα Φ1). 
 



 

 

Οι Εκπρόσωποι-Αρχηγοί Αποστολής πρέπει να έχουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας 
και δελτία υγείας των συμμετεχόντων αθλητών για να ελεγχθούν από την Επιτροπή 
Αγώνων μέχρι την Τεχνική Σύσκεψη. 
 

Αθλητής χωρίς ατομικό αριθμό (Bibs) δεν θα γίνεται δεκτός κατά τον έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας. 
 

Όλοι οι αθλητές σε όλες τις κατηγορίες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και 
ευθύνη των Σωματείων τους. 
 

Τελικές οδηγίες και καταστάσεις αθλητών θα δοθούν κατά την Τεχνική Σύσκεψη. 
 

Η συμπλήρωση των δηλώσεων να γίνεται προσεκτικά διότι δεν αναγνωρίζονται 
λάθη επί των οριστικών δηλώσεων. 
 

Η έκδοση νέων δελτίων αθλητικής ιδιότητας για το 17ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανάπτυξης λήγει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. 
 

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα εκδίδονται δελτία. 
 

Η έγκριση του Στίβου θα γίνει στον τερματισμό μετά την κούρσα επίδειξης.  
 

7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Θα υπάρχει γιατρός αγώνων για την κάλυψη του προγράμματος. Η ασφάλεια των 
αθλητών/τριων κατά την διάρκεια των αγώνων θα καλύπτεται από ομάδα 
διασωστών. Θα εφαρμοστούν οι Κανονισμοί Ασφάλειας που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ε.Ο.Κ.-Κ. 

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

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ 
 

Ενστάσεις και Εφέσεις θα γίνονται δεκτές βάσει του Αγωνιστικού Κανονισμού 
Σλάλομ της Ε.Ο.Κ.-Κ. και κατατίθενται από τον Αρχηγό Αποστολής με παράβολο 
45,00 Ευρώ και 60,00 Ευρώ αντίστοιχα. Κατατίθενται στον Προϊστάμενο Κριτών και 
την Επιτροπή αγώνα αντίστοιχα σε ειδικά έντυπα που θα διανεμηθούν κατά την 
Τεχνική Σύσκεψη των αρχηγών των ομάδων. 
 

9. ΕΠΑΘΛΑ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 

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

α) στους πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές. 
β) με το τέλος των αγώνων και βάσει το ισχύον σύστημα βαθμολογίας θα ορισθεί 

ο Πρωταθλητής Ανάπτυξης Σλάλομ στον οποίο θα απονεμηθεί κύπελλο. 



 

 

 

11. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΩΝΑ 
 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα 
αθλητή/τρια. Καμία δήλωση δεv θα γίνει δεκτή χωρίς την καταβολή του 
αντίστοιχου παραβόλου. 
 

Το παράβολο συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στο τραπεζικό λογαριασμό της 
Ε.Ο.Κ.-Κ., που τηρείται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό λογαριασμού 
071/48051944 και με πληρωμή μέσω Internet Banking στο GR68011007100000 
07148051944 και αντίγραφο της να σταλεί μαζί με τις φόρμες 1, 2, & 3 στα γραφεία 
της  Ε.Ο.Κ.–Κ. μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.   

 
Για την Ε.Ο.Κ.-Κ. 

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
   ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. Ιωάννης    ΜΠΑΜΠΟΣ Ι. Βασίλειος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: Μέλη Δ.Σ. Ε.Ο.Κ.-Κ. 
 Προσωπικό Ε.Ο.Κ.-Κ. 
 Λογιστήριο 
 Κ.Ε.Δ. 


