SURFCASTING ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΟΤΚ 2015

Λουτράκι Κορινθίας
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 26-27/9/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας, διοργανώνει αγώνα αλιείας από την ακτή με καλάμι
και μηχανισμό με την έγκριση της ΕΟΥΔΑ, με σκοπό την ενίσχυση της Εθνικής Ομάδας Αλιείας 2015
που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλιείας 2015 στην Πορτογαλία που
διοργανώνει η FIPS.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 26-27/9/2015 στην παραλία Λουτρακίου
Κορινθίας.

Χάρτης περιοχής αλιείας

Παραλία αλιείας - Λουτράκι
Όλοι οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν ατομικά με δύο καλάμια έκαστος.
Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής 30€ ανά συμμετέχοντα αθλητή που είναι απολύτως
ανταποδοτικό των οργανωτικών αναγκών των δύο αγώνων της διοργάνωσης και έσοδα της
διοργάνωσης θα διατεθούν μέσω της ΕΟΥΔΑ προς ενίσχυση της Εθνικής Αποστολής 2015.
Όλοι οι νέοι και οι νέες κάτω των 18 ετών απαλλάσσονται του χρηματικού αντιτίμου.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.
Στον αγώνα θα παρευρίσκεται ιατρός για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών.
Η ΕΟΥΔΑ, ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, 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.
Ο αγώνας είναι μόνο ατομικός και ατομική κατάταξη νοείται η κατάταξη που θα λάβει ο κάθε
αγωνιζόμενος.
Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει έκαστος συμμετέχων είναι της αποκλειστικής του ευθύνης ως
προς την προμήθεια, την ποιότητα και την ποσότητα και καθορίζεται ως κάτωθι:
Ακροβάτης
Αμερικάνος

Μονοδόλι
Μάνα
Καραβιδάκι
Σαρδέλα
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, ο
οποίος θα είναι και αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου.
Μετρήσιμα είναι όλα τα αλιεύματα πάνω από 12 εκ. και αυτό σημαίνει ότι μετρήσιμα είναι όλα τα
αλιεύματα με μήκος το λιγότερο 12,1 εκ. Η μέτρηση των αλιευμάτων θα στρογγυλοποιείται προς τον
μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό (π.χ. αλίευμα με μήκος 12,1 θα καταγράφεται ως 13 εκ. κ.ο.κ.)
Η τελική διαδικασία καταμέτρησης και καταγραφής των αλιευμάτων θα γίνει στο τέλος του αγώνα
από την Επιτροπή και μέχρι τότε οι συμμετέχοντες θα φυλάσσουν τα αλιεύματά τους ζώντα μέσα σε
ψυγείο με θαλασσινό νερό.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κάθε εκατοστό μήκους του αλιεύματος λαμβάνει ένα βαθμό και κάθε τεμάχιο αλιεύματος λαμβάνει
10 βαθμούς.
Το άθροισμα των ανωτέρω δίνει την τελική βαθμολογία του αθλητή.
Τα μαλάκια δεν λαμβάνουν βαθμολογία και επιστρέφονται αμέσως στο φυσικό τους περιβάλλον.
Όλα τα ζώντα αλιεύματα μετά το πέρας του αγώνα θα απελευθερωθούν στο φυσικό τους
περιβάλλον.
Τα μη ζώντα αλιεύματα θα παραδοθούν στο Γηροκομείο Αγίων Αποστόλων Καλλιθέας.
Θα βραβευτούν με μετάλλια οι τρείς πρώτοι νικητές του 1oυ και 2ου αγώνα και με κύπελλα οι τρείς
πρώτοι νικητές των δύο αγώνων βάσει συντελεστή κατάταξης, καθώς και αυτός που θα αλιεύσει το
μεγαλύτερο (σε μήκος) ψάρι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν το αργότερο έως την Πέμπτη
24/9/15, στο email : dim_tourn@yahoo.gr ή στο Fax: 210 4131819
Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε:
ΝΟΤΚ 210 4810290
Δημήτρης Τουρναβίτης 6977 691062
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9/15
Ώρα 17.30

Συγκέντρωση - Κληρώσεις Τομέων & Θέσεων

Ώρα 19.30

Έναρξη αγώνα

Ώρα 00.30

Λήξη αγώνα, Έναρξη καταμέτρησης

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9/15
Ωρα 05.45

Συγκέντρωση αθλητών

Ωρα 06.30

Έναρξη αγώνα

Ωρα 11.30

Λήξη αγώνα, έναρξη καταμέτρησης

Ωρα 13.00

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Βραβεύσεις

Συνημμένα θα βρείτε:
1. Δελτίο Συμμετοχής
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας περιμένουμε με πολλή χαρά να αγωνιστείτε και να συμβάλλετε ενεργά στην ενίσχυση της
Εθνικής Ομάδας Αλιείας από την ακτή 2015.
Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Παντελής Παυλίδης

Γιάννης Καλαρουτάκος

Δέλτα Φαλήρου 176 74 Τηλ. Γραμματείας: 210 - 4131819 & 4810390
Fax: 210 - 4131549
Website: www.notk.gr
E-mail: info@notk.gr

