
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ   Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.

**********

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΕΤΗ με το χέρι από αγκυροβολημένο σκάφος

 Ο Ν.Ο.Τ.Κ. (Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας) μετά από ανάθεση της 
ΕΟΥΔΑΤΚ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καθετής με το χέρι από 
αγκυροβολημένο σκάφος του έτους 2008.

 Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καθετής με το χέρι από αγκυροβολημένο σκάφος θα 
διεξαχθεί την 4η και 5η Οκτωβρίου στην έδρα του Ν.Ο.Τ.Κ. στο Δέλτα Φαλήρου .

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑΤΚ.

 Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑΤΚ μπορεί να συμμετάσχει με δύο (2) αθλητές 
απαραιτήτως, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο 
από γιατρό για το τρέχον έτος και θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες 
προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.

 Ο αγώνας είναι ατομικός και ομαδικός.

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑΤΚ, τον οποίο πρέπει να 
γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες.
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 Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 5μελής Επιτροπή Αγώνα, η 
σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

1. Αλυτάρχης: Ιωάννης Καλαρουτάκος (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑΤΚ)

2. Ρένα Παπάζογλου (ορίστηκε από τον διοργανωτή)

3. _________________________________________ (θα ορισθεί από τον διοργανωτή)

4. Κων/νος Κακαρνάκης (ορίστηκε από την Τ.Ε. της ΕΟΥΔΑΤΚ)

5. Σωτήρης Ιωάννου (ορίστηκε από την Τ.Ε. της ΕΟΥΔΑΤΚ)

 Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι και αθλητής.

 Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με την 
καταβολή παραβόλου 250€, 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 την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της 
έναρξής του.

• Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα, έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.
• Για ότι αφορά το ζύγισμα και την 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 και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την 
αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους.

 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 
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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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στην ΕΟΥΔΑΤΚ για 
έλεγχο στον αρ. φαξ 210 9817558 το αργότερο έως 24/9/08.

 Κανένας σύλλογος δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα εάν δεν τηρήσει αυτή τη διαδικασία 
και κυρίως ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

 Εξυπακούεται ότι τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας όλων των αθλητών που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να έχουν εκδοθεί τουλάχιστον έως 23 
Σεπτεμβρίου 2008 το αργότερο.

 Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από 
τον διοργανωτή.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 Α. Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί κύπελλα ως εξής:

 1. Τρεις (3) πρώτοι σύλλογοι για το ομαδικό.

 2. Τρεις (3) πρώτοι αθλητές για το ατομικό.

 Β. Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί μετάλλια ως εξής:

 1. Θέσεις 4η έως και 8η για το ομαδικό.

 2. Θέσεις 4η έως και 8η για το ατομικό.

 Γ. Η ΕΟΥΔΑΤΚ αθλοθετεί μετάλλια ως εξής:

 1. Τρεις (3) πρώτοι σύλλογοι για το ομαδικό (χρυσό-αργυρό-χάλκινο για αθλητές και 
αρχηγούς).

 2. Τρεις (3) πρώτοι αθλητές για το ατομικό (χρυσό-αργυρό-χάλκινο). 

 Δ. Ειδικές βραβεύσεις:

 Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί κύπελλα ως εξής:

 1. Για τον αθλητή με το μεγαλύτερο αλίευμα (ανεξαρτήτως κατηγορίας)

 2. Για τους μεγαλύτερο και μικρότερο σε ηλικία αθλητές.

 Ε. Η Τεχνική Επιτροπή Αθλητικής Αλιείας Επιφανείας της ΕΟΥΔΑΤΚ αθλοθετεί:
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 1. Μετάλλια για όλους τους επιμορφωμένους κριτές, επόπτες και μέλη της Επιτροπής 
Αγώνα.

 ΣΤ. Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα 
(αθλητές, αρχηγούς, κριτές, επόπτες, ιατρό και επιτροπή)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008

Ώρα 18.00 - Συγκέντρωση αθλητών / αρχηγών στις εγκαταστάσεις του ΝΟΤΚ

Ώρα 18.30 - Ανάλυση Κανονισμού – Κληρώσεις

Ώρα 19.30 - Δεξίωση προς τιμή των συμμετεχόντων

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2008

Ώρα 06.30 - Συγκέντρωση αθλητών στα γραφεία του ΝΟΤΚ

Ώρα 07.00 - Έλεγχος αλιευτικών εργαλείων / σκαφών στην προβλήτα

Ώρα 07.30 - Επιβίβαση στα σκάφη – αναχώρηση

Ώρα 08.00 - Έναρξη αγώνα

Ώρα 09.00 - Πρώτη αλλαγή θέσεων

Ώρα 10.00 - Δεύτερη αλλαγή θέσεων

Ώρα 11.00 - Τρίτη αλλαγή θέσεων

Ώρα 12.00 - Λήξη αγώνα

Ώρα 12.30 - Παράδοση αλιευμάτων εν πλω στην επιτροπή

Ώρα 13.00 - Επιστροφή των σκαφών στην προβλήτα 

Ώρα 13.30 - Ζύγισμα αλιευμάτων

Ώρα 14.00 - Έκδοση αποτελεσμάτων - Γεύμα και απονομές

Συνημμένα θα βρείτε :

1.  Κανονισμό αγώνα

2.  Δελτίο συμμετοχής

3.  Υποχρεώσεις διοργανωτή

4.  Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
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Για περισσότερες πληροφορίες :

1. ΝΟΤΚ  210 - 4131819, 210 - 4810390/1

2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΟΥΤΑΚΟΣ 6944 974277

Θα σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά να αγωνιστούμε και να γνωριστούμε.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ο Αναπληρωτής
Γεν. Γραμματέας

Παντελής Παυλίδης Θεοδόσης Θεοδοσιάδης
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