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ΚΑΘΕΤΗ με το χέρι
από αγκυροβολημένο σκάφος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η ΕΟΥΔΑΤΚ ανέθεσε στον σύλλογο NOTK να διοργανώσει τον 2ο Πανελλήνιο
Αγώνα Κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής με το χέρι από
αγκυροβολημένο σκάφος, έτους 2009

O 2ος Πανελλήνιος Αγώνας Κατάταξης θα διεξαχθεί την 11 και 12 Απριλίου στην
έδρα του συλλόγου ΝΟΤΚ που βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου και πεδίο του
αγώνα θα είναι ένα εκ των Α και Β (αναλόγως των καιρικών συνθηκών) όπως
φαίνονται στον συνημμένο χάρτη της περιοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑΤΚ.
Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑΤΚ μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) αθλητές
απαραιτήτως, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας
και Υγείας, θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και το οποίο θα έχει εκδοθεί
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του
αγώνα.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στον
1ο Πανελλήνιο αγώνα και έχουν ήδη προκριθεί για να συμμετάσχουν στον
Εθνικό Τελικό Πανελλήνιο Αγώνα.
Ο αγώνας είναι ατομικός και ομαδικός.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΥΔΑΤΚ, τον οποίο
πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες.
Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει 5μελής Επιτροπή, η σύνθεση
της οποίας καθορίζεται ως εξής:
1. Αλυτάρχης: Ιωάννης Καλαρουτάκος
2. Μέλος: Θεοδόσης Θεοδοσιάδης (ορίζεται από τον διοργανωτή σύλλογο)
3. Μέλος: Ιωάννης Παλαμίδης (ορίζεται από τον διοργανωτή σύλλογο)
4. Μέλος: Αντώνης Πρέκας (ορίζεται από την Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥΔΑΤΚ)
5. Μέλος: Χρυσή Αμπαρτζάκη (ορίζεται από την Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥΔΑΤΚ)

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την
επιμόρφωση κριτών από τα σεμινάρια της ΕΟΥΔΑΤΚ.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό και έναν
(1) κριτή οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι
συμμετέχοντες αθλητές.
Οι αρχηγοί και οι κριτές πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την επιμόρφωση
κριτών από τα σεμινάρια της ΕΟΥΔΑΤΚ.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων με την
καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος,
για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑΤΚ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό
του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της
ΕΟΥΔΑΤΚ.
Χρόνος υποβολής ενστάσεων
Για ότι αφορά στη συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται
προ της έναρξής του.
Για ότι αφορά στην τέλεση του αγώνα, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.
Για ότι αφορά στο ζύγισμα και στην έκδοση των αποτελεσμάτων, έως και μισή
ώρα μετά τη λήξη του ζυγίσματος.
Μισή ώρα μετά το ζύγισμα, εκδίδονται τα αποτελέσματα.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
Όλοι οι αθλητές, αρχηγοί και κριτές από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του
αγώνα και έως την αναχώρησή τους, πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενδεδυμένοι
με τα διακριτικά του συλλόγου τους, άλλως δεν θα πιστοποιηθούν από την
Επιτροπή Αγώνα.
Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης διέπονται από τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑΤΚ.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού,
εξοπλισμό τους, ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου.
Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία
των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση.

Η ΕΟΥΔΑΤΚ και ο διοργανωτής σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν
βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του
αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις
των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκεται ιατρός για την κάλυψη τυχόν
ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.
Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν από τους συλλόγους ευκρινώς
και να αποσταλούν στο φαξ 210 8137053 ή στο email eoydatk-eaa@webster.gr
ή στο info@notk.gr το αργότερο 5 ημέρες προς της ημερομηνίας τέλεσης του
αγώνα.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι εφ’ όσον δεν τηρηθούν οι όροι της
παρούσας Προκήρυξης στο σύνολό τους, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή
τους στον αγώνα.
Νικητής αθλητής, στην ατομική κατάταξη, είναι αυτός που θα συγκεντρώσει την
υψηλότερη βαθμολογία.
Οι δέκα (10) πρώτοι αθλητές στην ατομική κατάταξη προκρίνονται για τον
Εθνικό Τελικό Πανελλήνιο Αγώνα.
Νικητής στην ομαδική κατάταξη είναι ο σύλλογος που το άθροισμα της
βαθμολογίας και των δύο αθλητών του, είναι το υψηλότερο.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.- Δόλωμα σε όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές σε καλή ποιότητα και επαρκή
ποσότητα, ίδια για όλους τους αθλητές.
2.- Κουβάδες περισυλλογής αλιευμάτων (δύο για κάθε ένα αθλητή)
3.- Σακούλες παράδοσης αλιευμάτων
4.- Διάθεση σκαφών στους αθλητές υποχρεωτικά για τους έξι (6) πρώτους
συλλόγους που θα δηλώσουν συμμετοχή και προαιρετικά για όλους τους
υπόλοιπους, αναλόγως της υποδομής του διοργανωτή συλλόγου.
Εξυπακούεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι σύλλογοι μπορούν να συμμετάσχουν αρκεί
να μεριμνήσουν για το σκάφος της ομάδας τους.
5.- Πλήρη Γραμματειακή υποστήριξη
6.- Έπαθλα των βραβεύσεων όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1. Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί κύπελλα ως εξής :

I.
II.

Τρεις (3) πρώτοι σύλλογοι της ομαδικής κατάταξης
Τρείς πρώτοι αθλητές της ατομικής κατάταξης

2. Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί μετάλλια ως εξής :

Θέσεις 4η έως και 10η της ατομικής κατάταξης

3. Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί κύπελλο για το μεγαλύτερο (σε

βάρος) αλίευμα.
4. Η ΕΟΥΔΑΤΚ αθλοθετεί μετάλλια (χρυσό-αργυρό-χάλκινο)

I.
II.

Τρεις πρώτοι σύλλογοι της ομαδικής κατάταξης
Τρεις πρώτοι αθλητές της ατομικής κατάταξης

5. Η Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥΔΑΤΚ, αθλοθετεί μετάλλια για όλους τους

επιμορφωμένους κριτές του αγώνα.
6. Ο διοργανωτής σύλλογος θα απονείμει αναμνηστικά διπλώματα σε όλους
τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αθλητές, αρχηγούς, κριτές, μέλη
Επιτροπής Αγώνα, Κυβερνήτες σκαφών και ιατρό).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο 11 Απριλίου 2009
Ώρα 18.00

Συγκέντρωση όλων των θεσμικών
παραγόντων

Ώρα 18.30

Ανάλυση Κανονισμού

Ώρα 19.30

Κλήρωση θέσεων αθλητών

Κυριακή 12 Απριλίου 2009
Ώρα 06.00

Συγκέντρωση αθλητών

Ώρα 06.15

Έλεγχος αλιευτικών εργαλείων και
σκαφών

Ώρα 06.45

Επιβίβαση στα σκάφη - αναχώρηση

Ώρα 06.55

Συγκέντρωση σκαφών

Ώρα 07.00

Έναρξη αγώνα

Ώρα 12.00

Λήξη αγώνα

Ώρα 12.15

Συγκέντρωση σκαφών, παράδοση
αλιευμάτων

Ώρα 12.30

Επιστροφή σκαφών

Ώρα 13.00

Ζύγισμα αλιευμάτων

Ώρα 13.45

Έκδοση αποτελεσμάτων

Ώρα 14.00

Απονομές

Για περισσότερες πληροφορίες :
1.- Ιωάννης Καλαρουτάκος 6944974277
2.- Ρένα Βγενοπούλου 6977807469
Συνημμένα θα βρείτε :
1.- Κανονισμό
2.- Δελτίο Συμμετοχής
3.- Πεδία Αγώνα
Σας περιμένουμε όλους, με πολύ χαρά,
Για τον Ν.Ο.Τ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Παντελής Παυλίδης

Ντίνος Σαμιώτης

