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1. Σωματεία - Μέλη ΕΟΚΚ

2. Μέλη σώματος διαιτησίας

3. Κάθε ενδιαφερόμενο 

Προκήρυξη εξετάσεων για την ονομασία Νέων Διαιτητών 
στα αθλήματα Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ και   SUP  

Η  Κ.Ε.Δ.  αφού  διαπίστωσε  έλλειψη  και  ανάγκη  επάνδρωσης  του  Σώματος  Διαιτησίας  με  νέους
διαιτητές και αφού έλαβε υπ’ όψη της το άρθρο Γ του Κανονισμού Οργάνωσης Διαιτησίας, αποφάσισε
και προκηρύσσει εξετάσεις για την ονομασία νέων Δοκίμων Διαιτητών στα αθλήματα του Κάνοε-Καγιάκ
Σπριντ και του SUP.
Όπως ορίζει το άρθρο Γ του Κανονισμού Οργάνωσης Διαιτησίας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.

2. Να έχουν αποσυρθεί της ενεργού αγωνιστικής δραστηριότητος.

3. Να είναι ηλικίας από 20 έως 50 ετών.

4. Nα επιθυμούν να γίνουν διαιτητές και στα δύο αθλήματα, του Σπριντ και του SUP.

Όσα μέλη του ήδη υπάρχοντος σώματος διαιτησίας επιθυμούν να γίνουν διαιτητές και στα παραπάνω
αθλήματα, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υποψηφιότητες, με το απαραίτητο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 10 Ιουνίου
στον  Πρόεδρο  της  Κ.Ε.Δ.  μέσω  της  Ε.Ο.Κ.Κ.,  είτε  απ’  ευθείας,  είτε  μέσω  Σωματείου,  στο  email
info  @  canoekayak  .  gr  
Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο και να επιτύχουν σε εξετάσεις
που θα ακολουθήσουν. Οι διεργασίες του σεμιναρίου και των εξετάσεων προγραμματίζεται είτε κατά
τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ στις  15-17/07/2022 είτε κατά τη
διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ και SUP στις 29-31/07/2022 στο
Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά.  Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά την παραλαβή
των αιτήσεων συμμετοχής. 
Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  πριν  την  παρακολούθηση  του  σεμιναρίου  να  έχουν  μελετήσει  τους
κανονισμούς  των  δύο  αθλημάτων,  τους  οποίους  μπορούν  να  λάβουν  από  την  διεύθυνση
https  ://  canoekayak  .  gr  /  

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
για την Ε.Ο.Κ.-Κ.,

               Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

            ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. Ιωάννης          ΜΠΑΜΠΟΣ Ι. Βασίλειος
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