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ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΩΚΕΑΝΙΟΥ ΚΑΓΙΑΚ (SURFSKI) 

EAST COAST MIDWINTER SURFSKI CHALLENGE FEB.12 2023 
 

Με την παρούσα προκήρυξη ορίζονται οι όροι διεξαγωγής του Διασυλλογικού αγώνα Ωκεάνιου 
Καγιάκ (Surf ski) για τις κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων - 
Κορασίδων. 
 
1. Διοργανωτής                                                                                                                                                   

Διοργανωτής είναι ο Αθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος (Α.Ν.Ο.) 
 
2. Τόπος-Χρόνος διεξαγωγής 

Εγκαταστάσεις Αθηναϊκού Ναυτικού Ομίλου (Α.Ν.Ο.), Άρτεμις Αττικής, 25ης Μαρτίου 84, 19016, 
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023. 
 
3. Αγώνισμα-Κατηγορία 

(Surf ski) 
• Ανδρών - Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων σε απόσταση 15-17χλμ. 
• Παίδων - Κορασίδων σε απόσταση 8-10χλμ. 
 
Α. Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών Γεννηθέντες το έτος 2004 και παλαιότερα. 
Β. Κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων Γεννηθέντες τα έτη 2005-2006. 
Γ. Κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Γεννηθέντες τα έτη 2007-2008. 
 
4. Γενικό Πρόγραμμα-Πρόγραμμα Αγώνων 

08:30 Άφιξη αθλητών. 
08:30-10:00 Προετοιμασία αθλητών. 
10:00-10:30 Τεχνική σύσκεψη. 
10:45 Εκκίνηση όλων των κατηγοριών, Παίδων-Κορασίδων, Εφήβων-Νεανίδων και Ανδρών-
Γυναικών.  
13:00-13:45 Γεύμα αθλητών. 



 

 

14:00 Απονομές  
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των χρόνων του προγράμματος των 
αγώνων όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
5. Δηλώσεις-Ημερομηνία Υποβολής-Δικαίωμα Συμμετοχής-Παράβολο συμμετοχής 

5.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στον διοργανωτή όμιλο (Α.Ν.Ο.) μέχρι την 
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, στο e-mail (info@athensnauticalclub.gr).  
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και του συγκεκριμένου ορισμένου χρονικού ορίου 
δήλωσης συμμετοχής, καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
5.2. Oι φόρμες συμμετοχών πρέπει να κατατεθούν πρωτότυπες στην επιτροπή, μία (1) ώρα πριν 
την έναρξη της Τεχνικής Σύσκεψης.  
 
5.3. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. με απεριόριστο 
αριθμό σκαφών που έχουν λάβει την απαιτούμενη από τις οικείες περί αθλητισμού 
διατάξεις όπως Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 8 πργ. 1Α του Ν.2725/99 
όπως ισχύει σήμερα. 
 
5.4. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. που οι αθλητές και οι 
αθλήτριες τους πληρούν τα παρακάτω: 
α) Διαθέτουν Δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Ο.Κ.-Κ. ανανεωμένο για το 2023. 
β) Διαθέτουν θεωρημένη κάρτα υγείας για το 2023, (ή τουλάχιστον να μην έχει περάσει ένας 
χρόνος από την τελευταία ημερομηνία θεώρησης), σύμφωνα με το άρθ. 33 πργ. 9, 
Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα και την αρ. ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ. 3254-Β’/08.8.2018). 
 
5.5. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 20€ για κάθε συμμετέχοντα αθλητή η αθλήτρια. 
Καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου παράβολου. 
Το παράβολο συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ομίλου: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR2401720100005010100970051  
 
 
6. Περιγραφή Διαδρομών-Οδηγίες Πλού 

Σχεδιάγραμμα της διαδρομής, της εναλλακτικής διαδρομής καθώς και λεπτομερείς οδηγίες 
πλου θα αποσταλούν συνημμένα με τη μορφή παραρτήματος το οποίο θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης αγώνα.  
Τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν λόγω ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών, θα 
ανακοινωθούν στην Τεχνική Σύσκεψη. 
 
7. Κανονισμοί-Ειδικές Διατάξεις 

Θα ισχύσει ο Κανονισμός Αγώνων Ωκεάνιου Καγιάκ της Ε.Ο.Κ.-Κ. και ο ισχύον Διεθνής 
Κανονισμός.  
Αθλητής μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε μία κατηγορία σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στον 
Κανονισμό. 
Αλλαγές αθλητών επιτρέπεται εφόσον οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι δηλωμένοι στην 



 

 

ονομαστική κατάσταση αθλητών και αθλητριών (Φ 1). 
Τα Σωματεία πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία έγγραφο ορισμού αρχηγού 
Αποστολής - εκπροσώπου.  
Άτομα με αθλητική ιδιότητα δεν γίνονται δεκτά ως αρχηγοί η εκπρόσωποι αποστολής. 
Ο αρχηγός η ο εκπρόσωπος αποστολής είναι ο μόνος αρμόδιος να επιλύσει κάθε θέμα που θα 
προκύψει κατά τη διάρκεια των αγώνων. 
Οι αρχηγοί και οι εκπρόσωποι αποστολών πρέπει να έχουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τις 
κάρτες υγείας των συμμετεχόντων αθλητών και αθλητριών για να ελεγχθούν από την επιτροπή 
αγώνων πριν την έναρξη των αγώνων. 
Η ταυτοπροσωπία θα γίνεται με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας. 
 
Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγωνίσματος: 
Ο αγώνας που έχει προκηρυχθεί θα διεξαχθεί μόνο αν συμπληρωθούν τρεις συμμετοχές ανα 
κατηγορία. 
 
8. Υγειονομικές Διατάξεις 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο, τυχόν 
διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν από τον αρμόδιο υγειονομικό φορέα, θα σας 
κοινοποιηθούν εγκαίρως και θα εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο αγώνα. 
Υγειονομικός υπεύθυνος Βασιλείου Βασίλειος Αντιπρόεδρος (Α.Ν.Ο.). 
Θα υπάρχει γιατρός αγώνων για την κάλυψη του αγώνα. 
 
9. Ενστάσεις-Εφέσεις 

Ενστάσεις-Εφέσεις θα γίνονται δεκτές βάσει των άρθρων 36 και 37 του Κανονισμού Αγώνων για 
το Ωκεάνιο Καγιάκ (Surf ski), συνοδευόμενες από παράβολο 20 € και 40,00 € αντίστοιχα, θα 
συμπληρώνονται σε ειδικά έντυπα και θα κατατίθενται στην επιτροπή αγώνων. 
 
10. Πολυνίκης Όμιλος 

Πολυνίκης όμιλος της διοργάνωσης θα αναδειχθεί ο όμιλος με την υψηλότερη συνολική  
βαθμολογία.  
Το σύνολο της βαθμολογίας του Πολυνίκη ομίλου θα προκύψει από την βαθμολογία των 
πληρωμάτων που θα αγωνιστούν και θα τερματίσουν στις (5) πρώτες θέσεις της κατάταξης ως 
ακολούθως:  
Ο 1ος παίρνει 8 βαθμούς (+ 2 περισσότερους από τον 2ο ) 
Ο 2ος παίρνει 6 βαθμούς (+ 2 περισσότερους από τον 3ο ) 
Ο 3ος παίρνει 4 βαθμούς (+ 2 περισσότερους από τον 4ο ) 
Ο 4ος παίρνει 2 βαθμούς 
Ο 5ος παίρνει 1 βαθμό.  
Οι υπόλοιποι βαθμολογούνται με 0,5 βαθμούς 
 
11. Έπαθλα-Απονομές 

Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
 



 

 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
 
 
 
 
  
      
 
         Νικολαϊδης Νικόλαος Κονταρίνης Γεώργιος 
  



 

 



 

 



 

 
 


