
Σχέδιο  Αγωνιστικού Προγράμματος 2020  

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. συζήτησε το σχέδιο του Αγωνιστικού προγράμματος 2020 
στη συνεδρίαση του 990 της 3ης Οκτωβρίου 2019 και προτείνει τα παρακάτω  
επί των οποίων παρακαλούμε να στείλετε τις απόψεις σας έως  και 23 
/10/2019:  

1. Έχει διαγραφεί η παράγραφος 5 στο Κεφάλαιο Α΄  του αγωνιστικού 
προγράμματος 2019. 

2. Έχει συμπληρωθεί η παράγραφος 4 στο Κεφάλαιο Γ ΄ του αγωνιστικού 
προγράμματος 2019 ως εξής: 
4. Προεθνική ομάδα OPTIMIST 
Α. Στο πλαίσιο βελτίωσης της Εθνικής ομάδας OPTIMIST, εισάγεται ο θεσμός της προεθνικής 
ομάδας OPTIMIST.  
Στόχος είναι  αφ ενός μεν η πληρέστερη προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, εφ ετέρου δε οι 
ποιοτικότερες και υψηλού επιπέδου προπονήσεις των αθλητών/τριών των Περιφερειών εκτός Αθηνών 
ώστε εν συνεχεία αυτοί  να μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες σε άλλους αθλητές της περιφέρειας τους. 
Με το πρόγραμμα αυτό οι αθλητές και οι αθλήτριες:  

 Θα μάθουν να λειτουργούν στο πλαίσιο και τους κανόνες της Εθνικής ομάδας. 
  Θα προπονούνται με τους προπονητές που θα συνοδεύσουν τις ομάδες σε ευρωπαϊκά και 

παγκόσμια πρωταθλήματα. 
 Θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τη συμμετοχή και διάκριση τους  σε ευρωπαϊκά 

(Ατομικό - Ομαδικό) και παγκόσμια πρωταθλήματα. 
 Θα βελτιωθεί το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών/τριών της Περιφέρειας. 

               Β. Συγκρότηση προεθνικής ομάδας 

               Η προεθνική ομάδα θα αποτελείται: 

α. από τους  οκτώ (8) πρώτους αθλητές και τις τέσσερις (4) πρώτες αθλήτριες από τα τελικά 
αποτελέσματα του Athens International Sailing Week 2019, 
 β. από τα τρία (3) πρώτα αγόρια και τα τρία (3) πρώτα κορίτσια  της κατηγορίας 11χρονα από τα τελικά 
αποτελέσματα του Athens International Sailing Week 2019, 
γ. από το πρώτο (1ο) αγόρι και το πρώτο (1ο) κορίτσι της κάθε περιφέρειας (εξαιρείται η περιφέρεια 
Αθηνών) που προκύπτει από τα τελικά αποτελέσματα του πανελληνίου πρωταθλήματος Optimist 2019.  

 Σε περίπτωση που αθλητής / αθλήτρια της περιφέρειας που προηγείται δεν δικαιούται πρόσκληση για 
συμμετοχή στην προ εθνική ομάδα λόγω ηλικίας,  θα αντικαθίσταται από τον επόμενο αθλητή / 
αθλήτρια των αποτελεσμάτων της ίδιας περιφέρειας. 

 Σε περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια της περιφέρειας συμπεριλαμβάνεται στις παρ. 4 Β.α. ή 4 Β.β. , 
αυτό σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την παρ. 4 Β.γ. με αποτέλεσμα η συμμετοχή των αθλητών 
και αθλητριών από την Περιφέρεια  να αυξάνεται. 

 Στον αγώνα Athens International Sailing Week 2019 προσμετρώνται στη βαθμολογία και οι ξένοι 
αθλητές/τριες. 
Γ α.  Το πρόγραμμα προπονήσεων της προεθνικής ομάδας θα ξεκινήσει το Νοέμβριο 2019 και θα 
πραγματοποιηθεί σε πέντε τριήμερες συναντήσεις (μια κάθε μήνα), με έδρα το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό 
Κέντρο της Ε.Ι.Ο «Athens International Sailing Center». 
β.  Με την ολοκλήρωση των προπονήσεων η προεθνική ομάδα παύει να ισχύει. 
Κατά τα άλλα ισχύει ως έχει η Πανελλήνια Πρόκριση για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας OPTIMIST. 
 

3. Έχει προστεθεί η παράγραφος 3 στο Κεφάλαιο Ζ ΄. 
3.Σε περίπτωση διπλής διάκρισης (Ευρωπαϊκό – Παγκόσμιο) επιβραβεύεται η ανώτερη διάκριση.     
 
10/10/2019      


