Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2017

Προσχέδιο

Κεφάλαιο Α΄
Κατηγορίες σκαφών
1.Ολυμπιακές και Διεθνείς
470‐ LASER SD & RDL‐RS‐Χ, 49er & Fx‐ FINN ‐ NACRA 17‐ STAR‐ TORNADO – EUROPE – J24
και οι διεθνείς κατηγορίες ΑμεΑ 2.4MR ‐ HANSA
Στις ανωτέρω κατηγορίες διεξάγονται Πανελλήνια πρωταθλήματα και συγκροτούνται
εθνικές ομάδες.
2. Ανάπτυξης
BUG ‐ BYTE –OPEN BIC ‐TECHNO 293 ‐ LASER 4,7‐ 420 ‐ OPTIMIST‐LASER RDL
Στις ανωτέρω κατηγορίες διεξάγονται Πανελλήνια πρωταθλήματα και συγκροτούνται
εθνικές ομάδες.
3. Λοιπές κατηγορίες για τις οποίες διεξάγονται πανελλήνια κύπελλα ,αλλά δε
συγκροτούνται εθνικές ομάδες:
OPTIMIST (11χρονα), FUN, DRAGON, LIGHTNING, HOBBIE 16

Κεφάλαιο B΄
Εθνικές ομάδες
1. Μετά τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων – προκρίσεων των κατηγοριών που
αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.1., η εθνική ομάδα κάθε κατηγορίας θα συγκροτείται ως
εξής:
Από 2 (δύο) έως 4 (τέσσερεις) πρώτοι αθλητές/τριες στα αποτελέσματα, αναλόγως με τις
συμμετοχές σε κάθε κατηγορία ,θα συγκροτήσουν την εθνική ομάδα για το έτος 2017. Στην
προεθνική ομάδα κάθε κατηγορίας προβλέπονται επίσης 5 (πέντε) θέσεις οι οποίες θα
ορίζονται με πρόταση του ομοσπονδιακού προπονητή και έγκριση του τμήματος
αθλητισμού.
2.Στις ολιγάριθμες κατηγορίες STAR, TORNADO, 49ER, NACRA17, RS:x γυναικών ,470
γυναικών, καθώς και στις διεθνείς κατηγορίες ΑμεΑ, η εθνική ομάδα θα αποτελείται από
τους πρώτο/η στα αποτελέσματα των πανελληνίων πρωταθλημάτων, ενώ προβλέπεται ,
εάν κριθεί αναγκαίο, και 1 (μία) θέση στην προεθνική ομάδα για κάθε κατηγορία η οποία
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θα ορίζεται με πρόταση του ομοσπονδιακού προπονητή και έγκριση του γραφείου
αθλητισμού.
Τα πανελλήνια πρωταθλήματα των ανωτέρω κατηγοριών μπορούν να διεξαχθούν , κατά
παρέκκλιση του αγωνιστικού προγράμματος, και με 3 σκάφη από δύο Ομίλους. Στην
περίπτωση αυτή θα συγκροτείται εθνική ομάδα ,αλλά δε θα ισχύουν τα προνόμια
μοριοδότησης για την εισαγωγή των αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπ/ση, όπως έχει
συζητηθεί και διευκρινιστεί από τη Γ.Γ.Α.
3. Μετά τη διεξαγωγή των πανελληνίων πρωταθλημάτων των κατηγοριών ανάπτυξης που
αναφέρονται στο Κεφ. Α.2 (εξαιρούνται οι κατηγορίες Optimist & Laser 4,7) η εθνική
ομάδα κάθε κατηγορίας θα συγκροτείται ως Κεφ. Β΄1.
4. Αθλητές και αθλήτριες των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών (ολυμπιακών,
διεθνών, ανάπτυξης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια
πρωταθλήματα ή ‐άλλους διεθνείς αγώνες θα πρέπει απαραιτήτως με έγγραφο των
ομίλων τους να ζητούν την έγκριση συμμετοχής τους από την ΕΙΟ, δίνοντας όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες (ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, στοιχεία διαμονής,
συνοδός προπονητής κλπ) τριάντα ήμερες πριν την έναρξη του αγώνα.
Η ΕΙΟ αποστέλλει το αίτημα στη ΓΓΑ η οποία δίνει την τελική έγκριση.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αποβάλλονται αυτομάτως από την Εθνική Ομάδα και θα
απαγορεύεται η συμμετοχή τους στο επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επιπλέον δε θα
αποστέλλονται στην ΓΓΑ αιτήματα ομίλων για τυχόν διακρίσεις αθλητών /τριών.

Κεφάλαιο Γ΄
Κατηγορίες Optimist & Laser 4,7
1.Στο αγωνιστικό πρόγραμμα του 2017 και μέχρι 31 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ένας
τουλάχιστον προκριματικός αγώνας ανά περιφέρεια από τον οποίο θα προκύψουν οι
προεθνικές ομάδες των ανωτέρω κατηγοριών. Ο αριθμός των αθλητών που θα
συγκροτούν τις προεθνικές ομάδες θα είναι 120 αθλητές/τριες στην κατηγορία Optimist
και 80 αθλητές/τριες στην κατηγορία Laser 4,7 οι οποίοι θα προκύψουν από τα τελικά
αποτελέσματα των περιφερειακών πρωταθλημάτων του 2017. Περιφέρειες που θέλουν
να διεξάγουν επιπλέον αγώνες, και όχι περισσότερους από τρεις ,θα ενημερώνουν μέσω
των αντιστοίχων εφόρων την Ε.Ι.Ο., εφόσον συμφωνήσουν τα σωματεία της
συγκεκριμένης περιφέρειας και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως των αγώνων.
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Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί
από το 2002 και μετά για την κατηγορία Optimist και από το 2000 και μετά για την
κατηγορία Laser 4,7. Για όλους τους περιφερειακούς αγώνες θα υπάρχει μια μοναδική
κοινή προκήρυξη που θα αναρτάται στο site της ΕΙΟ.
2. Ο διοργανωτής όμιλος της περιφέρειας θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη συγκρότηση
της επιτροπής αγώνων, της επιτροπής ενστάσεων, τις οποίες θα ανακοινώνει στην Ε.Ι.Ο
για τελική έγκριση, καθώς και την παροχή των υλικών που απαιτούνται για την διεξαγωγή
του αγώνα. Στα περιφερειακά πρωταθλήματα θα παρευρίσκονται ο έφορος της
περιφέρειας ως συντονιστής ,καθώς και τεχνικός σύμβουλος ή παρατηρητής της ΕΙΟ για
την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που ο Όμιλος ζητήσει
συμπληρωματικά από την ΕΙΟ κάποια υλικά που λείπουν, και η Ομοσπονδία έχει τη
δυνατότητα να τα διαθέσει, ο ενδιαφερόμενος Όμιλος θα παραλαμβάνει και θα
επιστρέφει στην ίδια κατάσταση ό,τι του έχει διατεθεί από και προς τις εγκαταστάσεις της
ΕΙΟ.
3. Ο τρόπος επιλογής των προεθνικών ομάδων στις ανωτέρω κατηγορίες έχει ως εξής :
Το άθροισμα των αθλητών/τριών της κάθε περιφέρειας που τερμάτισαν σε δυο
τουλάχιστον ιστιοδρομίες πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των αθλητών/τριών που θα
συγκροτούν την προεθνική ομάδα, διαιρούμενο με το άθροισμα των αθλητών/τριών όλων
των περιφερειών που έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής και έχουν τερματίσει σε 2( δύο)
τουλάχιστον ιστιοδρομίες.
Παράδειγμα 1: Κατηγορία Optimist
Δηλώσεις συμμετοχής περιφέρειας Αθηνών: 200 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι σε
δυο ιστιοδρομίες)
Προ εθνική ομάδα : 120 αθλητές/τριες
Δηλώσεις συμμετοχής όλων των περιφερειών: 600 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι
σε δυο τουλάχιστον ιστιοδρομίες)
200 X 120 = 24000 : 600 = 40 αθλητές/τιες της γενικής κατάταξης των αποτελεσμάτων.
Παράδειγμα 2: Κατηγορία Laser 4.7
Δηλώσεις συμμετοχής περιφέρειας Αθηνών: 85 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι σε
δυο ιστιοδρομίες)
Προεθνική ομάδα : 80 αθλητές/τριες
Δηλώσεις συμμετοχής όλων των περιφερειών:250 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι
σε δυο ιστιοδρομίες)
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85 X 80 = 6800 : 250 = 27 αθλητές/τιες της γενικής κατάταξης των αποτελεσμάτων.
Στη περίπτωση που στο τελικό αποτέλεσμα κάποιας περιφέρειας προκύψει δεκαδικός
αριθμός θα δίνεται έξτρα θέση από το 0.5 και άνω. Πχ
( 201 Χ 120 =24120 : 600 = 40.2 = 40)
( 203 Χ 120 =24360 : 600 = 40.5 = 41)
4.Πανελλήνια πρόκριση για την συγκρότηση εθνικών ομάδων Optimist & Laser 4,7.
Η Εθνική Ομάδα Optimist θα προκύψει από αγώνα (Πανελλαδική πρόκριση), ο οποίος θα
διοργανωθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο επίσημο site της Ε.Ι.Ο και θα
αποτελείται από 13 μέλη, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 5 αγόρια
και 3 κορίτσια. Οι 5 πρώτοι αθλητές/τριες της γενικής κατάταξης της Πανελλαδικής
Πρόκρισης θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν τα 5 επόμενα αγόρια και τα 3 επόμενα
κορίτσια.
Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΙΟ δεν θα μπορεί να καλύψει τα έξοδα του Παγκοσμίου
πρωταθλήματος, οι 5 πρώτοι αθλητές/τριες της γενικής κατάταξης της Πανελλαδικής
Πρόκρισης

θα

έχουν

το

δικαίωμα

να

επιλέξουν

σε

ποιον

αγώνα

θα

συμμετάσχουν.( Ευρωπαϊκό η Παγκόσμιο)
Η Εθνική Ομάδα LASER 4,7 θα προκύψει από πανελλήνια πρόκριση η οποία θα
διοργανωθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο επίσημο site της Ε.Ι.Ο. Η Εθνική
Ομάδα θα αποτελείται από 18 μέλη, στα οποία θα περιλαμβάνονται τα 10 (δέκα) πρώτα
αγόρια και τα 8 (οκτώ) πρώτα κορίτσια των τελικών αποτελεσμάτων της πανελλήνιας
πρόκρισης. Στην εθνική ομάδα προβλέπονται και 5 (πέντε) αναπληρωματικές θέσεις οι
οποίες θα ορίζονται με πρόταση του ομοσπονδιακού προπονητή και έγκριση του
τμήματος αθλητισμού.
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Κεφάλαιο Δ΄
Πανελλήνια Πρωταθλήματα
1. Ο διοργανωτής Όμιλος Πανελλήνιου Πρωταθλήματος υποχρεούται να διατηρεί στο
αρχείο του επί ένα (1) έτος όλα τα έντυπα των αγώνων (Προκήρυξη, οδηγίες πλου,
δηλώσεις συμμετοχής ,εγγραφές αθλητών ,εγγραφές προπονητών, φύλλα αγώνων
κ.λ.π.)
2.Οι διοργανωτές Όμιλοι και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλήνιων
πρωταθλημάτων των κατηγοριών ανάπτυξης ( κεφάλαιο Α.2)

θα ανακοινωθούν στο

επίσημο site της ΕΙΟ.
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές‐ αθλήτριες
που έχουν γεννηθεί από το 2002 έως το 2005 με τουλάχιστον ενός έτους δελτίο, καθώς
επίσης και οι 11χρονοι αθλητές/τριες που θα προκριθούν από τα περιφερειακά
πρωταθλήματα στην προεθνική ομάδα.(Κεφ. Γ.1)
Το ΔΣ της ΕΙΟ με πρόταση του τμήματος αθλητισμού θα αναθέσει τους ανωτέρω αγώνες.
3.Οι διοργανωτές Όμιλοι και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλήνιων κυπέλλων των
κατηγοριών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α .3. θα ανακοινωθούν στο επίσημο site της
ΕΙΟ.
Για να πραγματοποιηθεί πανελλήνιο κύπελλο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 από
6 ομίλους.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες δε συγκροτείται Εθνική Ομάδα.
Κεφάλαιο Ε΄
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017
Το Βαλκανικό πρωτάθλημα θα διοργανωθεί στην Τουρκία την πρώτη εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας των κατηγοριών που
περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος . Οι συμμετέχοντες
θα προκύψουν από τα πανελλήνια πρωταθλήματα του 2017.
Ειδικότερα, η κατηγορία Optimist θα συμμετάσχει με δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα θα
αποτελείται από τα 8 (οκτώ) πρώτα αγόρια και τα τέσσερα πρώτα κορίτσια του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2017 και η δεύτερη ομάδα θα αποτελείται από ένα αγόρι
και ένα κορίτσι από κάθε περιφέρεια που προηγούνται στα τελικά αποτελέσματα του
Πανελλήνιου πρωταθλήματος 2017.
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Η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τα έξοδα καλυφθούν από
χορηγία.

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Αποζημιώσεις
1. Η ΕΙΟ λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των περιφερειακών πρωταθλημάτων στην
κατηγορία Optimist, θα ενισχύσει οικονομικά τους έξι (6) πρώτους Ναυτικούς Ομίλους
κάθε περιφέρειας καθώς και τον πρωταθλητή Όμιλο της περιφέρειας ως έξης:
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 1η θέση, 600 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που κατέλαβε την 2η θέση, 400 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που κατέλαβε την 3η θέση, 300 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που κατέλαβε την 4η θέση, 200 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που κατέλαβε την 5η θέση, 200 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που κατέλαβε την 6η θέση, 200 ευρώ
Σε περίπτωση που Ναυτικός Όμιλος κερδίσει παραπάνω από μια θέση στην πρώτη εξάδα
των αποτελεσμάτων θα δικαιούται την πρώτη καλύτερη εξ αυτών και τη θέση του θα την
παίρνει το αμέσως επόμενο σωματείο στα αποτελέσματα.
2. Ο πρωταθλητής όμιλος κάθε περιφέρειας εκτός Αθηνών που θα προκύψει από τα τελικά
αποτελέσματα του περιφερειακού πρωταθλήματος θα αποζημιώνεται με το ποσό των
1000 ευρώ.
ΟΙ δέκα πρώτοι αθλητές από τα τελικά αποτελέσματα του περιφερειακού πρωταθλήματος
θα βαθμολογούντα ως εξής:
Ο πρώτος αθλητής/τρια των αποτελεσμάτων 10 βαθμούς
Ο δεύτερος αθλητής/τρια των αποτελεσμάτων 9 βαθμούς
Ο δέκατος αθλητής/τρια των αποτελεσμάτων 1 βαθμό.
Ο όμιλος που θα συγκεντρώσει τους περισσοτέρους βαθμούς από την τελική κατάταξη
των αθλητών του θα είναι ο πρωταθλητής Όμιλος της περιφέρειας.
3. Η αποζημίωση για τη διοργάνωση πανελληνίων και περιφερειακών πρωταθλημάτων
του κυπέλλου Optimist, καθώς και της πρόκρισης εθνικών ομάδων Optimist & Laser 4,7
έχει ως εξής:
Διοργάνωση με συμμετοχές έως 30 σκάφη αποζημιώνεται με το ποσόν των 1.000 ευρώ
συν τα δικαιώματα συμμετοχής (Entry fees).
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Διοργάνωση με συμμετοχές έως 100 σκάφη αποζημιώνεται με το ποσόν των 2.000 ευρώ
συν τα δικαιώματα συμμετοχής (Entry fees).
Διοργάνωση με συμμετοχές από 100 σκάφη και άνω αποζημιώνεται με το ποσόν των 3.000
ευρώ συν τα δικαιώματα συμμετοχής (Entry fees).
Το ποσόν του δικαιώματος συμμετοχής θα αποφασίζεται μετά από πρόταση

του

διοργανωτή Ομίλου προς την ΕΙΟ.
4. Μετακινήσεις κατηγορίας Optimist για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την πρόκριση
της Εθνικής Ομάδας
Για τους αγώνες που αναγράφονται στην παράγραφο 3 το σωματείο θα αποζημιώνεται
για ένα τρέιλερ με σκάφη και ένα τρέιλερ με φουσκωτό προς 0,50 ευρώ ανά χλμ. έκαστο.
Επίσης, θα αποζημιώνονται οι Όμιλοι για μετακινήσεις με πλοία ή άλλα μεταφορικά μέσα
με τα πραγματικά έξοδα Γ΄ θέσης για αθλητή και προπονητή ,καθώς και για τρέιλερ και
αυτοκίνητο..
Κεφάλαιο Ζ΄
1. Επιβραβεύσεις αθλητών
α.Σε περίπτωση διάκρισης στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών οι αθλητές/τριες θα
επιβραβεύονται ως εξής:
1η έως 3η θέση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας: 3.000 ευρώ (1.500 ανά
αθλητή/τρια)
1η έως 3η

θέση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 2500 ευρώ

1η έως 3η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας : 4.000 ευρώ (2.000 ανά
αθλητή/τρια)
4η έως 6η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας :2.000 ευρώ (1.000 ανά
αθλητή/τρια)
1η έως 3η σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 3.000 ευρώ
4η έως 6η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 1500 ευρώ
Οι παραπάνω επιβραβεύσεις προϋποθέτουν τουλάχιστον 30 συμμετοχές και 10 χώρες
σε κάθε αγώνα.
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Σε κάθε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής καλυφθούν οικονομικά από την ΕΙΟ οι
αθλητές θα επιβραβευθούν με το ποσό των 1500 ευρώ ανα αθλητή ανεξαρτήτως
κατηγορίας για τις θέσεις 1 εως 3.
Β .Σε περίπτωση διάκρισης στις κατηγορίες ανάπτυξης Optimist , Techno293 Ε‐Ν, Laser
RDL Ε, Laser 4,7 Ε‐Ν, 420 Α‐Γ, οι αθλητές/τριες θα επιβραβεύονται ως εξής: 1η έως 3η θέση
σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα με υλικά υψηλού πρωταθλητισμού κόστους
που δε θα υπερβαίνει τα 1800 ευρώ με ΦΠΑ στις μονοθέσιες κατηγορίες και τα 2.400
ευρώ με ΦΠΑ στις διθέσιες κατηγορίες. Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα
διοργανωθούν προπονητικά camp για καλύτερη προετοιμασία.
Κεφάλαιο Η΄
Αθλητικές ταυτότητες
Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης οι αθλητικές ταυτότητες ολυμπιακών διαδρομών
και ανοικτής θάλασσας θα είναι ενιαίες. Για συμμετοχή σε αρχαιρεσίες της Ε.Ι.Ο. θα
γίνεται η πιστοποίηση αθλητών Α.Θ. σύμφωνα με το καταστατικό (αρθ. 7, παρ. 4, α.β.γ.δ)
Κεφάλαιο Θ΄
Προπονητές
Δικαίωμα δήλωσης σε αγώνες πρόκρισης – περιφερειακά πρωταθλήματα‐ πανελλήνια
πρωταθλήματα θα έχουν οι προπονητές που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
από την Γ.Γ.Α ,καθώς και άδεια χειριστή σωστικού σκάφους.
Η ανωτέρω παράγραφος θα αναφέρεται απαραιτήτως σε όλες τις προκηρύξεις των
αγώνων.

Κεφάλαιο Ι΄
Προϋποθέσεις
ανάληψης
Πρωταθλημάτων 2017‐2018

διεξαγωγής

Πανελληνίων

και

Περιφερειακών

1. Οι Όμιλοι που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν αγώνες, όπως Πανελλήνια
πρωταθλήματα, Περιφερειακά, Προκρίσεις ή Πανελλήνια κύπελλα ,θα πρέπει να
έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, την απαραίτητη από το νόμο και το
καταστατικό δραστηριότητα και να συμπληρώσουν οπωσδήποτε το έντυπο
ανάληψης αγώνων έως το τέλος του 2016.
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2. Η Ομοσπονδία, θέτοντας ως στόχο τη διεξαγωγή άρτιων αγώνων και την
αγωνιστική αναβάθμιση των Ομίλων και του στελεχιακού τους δυναμικού,
αποφάσισε να επιλέξει και να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους Ομίλους τα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2017 & 2018. Ο μεσοπρόθεσμος αυτός
προγραμματισμός θα δώσει επιπλέον επαρκή χρόνο στα επιλεγμένα σωματεία να
επιδιώξουν τη συνεργασία και τη στήριξη αυτοδιοικητικών φορέων και χορηγών.
Οι όροι των συνεργασιών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζονται με την υπογραφή
συμφωνητικού μεταξύ ΕΙΟ, διοργανωτή Ομίλου και φορέως. Παρόμοιο συμφωνητικό
καλό θα ήταν να υπογράφεται και μεταξύ Ομίλου & χορηγού.
3.Οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως το ειδικό έντυπο
με τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Το Δ.Σ. της ΕΙΟ θα αναθέσει τους αγώνες σ’ αυτούς που
πληρούν τις περισσότερες. Για τα επόμενα 3 χρόνια οι συγκεκριμένοι Όμιλοι δε θα
αναλάβουν πρωτάθλημα οποιασδήποτε κατηγορίας, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλο
σωματείο που να πληροί τις προϋποθέσεις.
4. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής Όμιλος ζητήσει συμπληρωματικά από την ΕΙΟ
φουσκωτά, υλικά κλπ, και η Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να τα διαθέσει, ο Όμιλος θα
παραλαμβάνει και θα επιστρέφει ό,τι του έχει διατεθεί από και στις εγκαταστάσεις της
ΕΙΟ.

9

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΩΝΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ…………………………………………..……………….
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΓΝΩΡΙΣΗΣ………………

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ……………………………………
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ……………………………………

2017
2018

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΑΙ
Γλίστρες
Αποδυτήρια
Τουαλέτες
Χώροι σκίασης
Χώροι αποθήκευσης
Parking σκαφών, trailer
Πρώτες βοήθειες ‐ Ιατρός
Βρύσες ‐ λάστιχα
Φύλαξη χώρου

Παρατηρήσεις:
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ΟΧΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΛΗΘΟΣ

Σημαδούρες
Σημαίες
VHF
Φουσκωτά
Παρατηρήσεις:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ‐ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΕΣ‐ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ‐ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΛΗΘΟΣ

Computers
Φωτοτυπικό
Εκτυπωτές
Πίνακας ανακοινώσεων
Scanner
WI‐FI Internet
Γραφείο συνεδριάσεων
Επιτροπών

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ ,ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο Όμιλος ζητήσει συμπληρωματικά από την ΕΙΟ φουσκωτά,
υλικά κλπ, και η Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να τα διαθέσει, ο ενδιαφερόμενος
Όμιλος θα παραλαμβάνει και θα επιστρέφει ό,τι του έχει διατεθεί από και στις
εγκαταστάσεις της ΕΙΟ.
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