
                                                                                    
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΛΙΔΙΑ ΑΝΓΡΩΝ ΜΔ ΚΑΦΗ 

ΛΑΤΡΙΟ  10-11 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

 

Η Διιεληθή Οκνζπνλδία Υπνβξύρηαο Γξαζηεξηόηεηαο θαη Αζιεηηθήο Αιηείαο 

(Δ.Ο.Υ.Γ.Α.) θαη ν ΣΦΥΚ ΓΛΑΥΚΟΣ , νξγαλώλνπλ ην 46
ν
  Αηνκηθό Παλειιήλην 

Πξσηάζιεκα Υπνβξύρηαο Αιηείαο Αλδξώλ (κε ςαξνηνύθεθν Π.Γ. 373-1985) ην νπνίν ζα 

δηεμαρζεί ζηηο 10-11 Ινπλίνπ 2017 ζε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ. 

 

Ωο ηξάπεδα ηνπ αγώλα νξίδεηαη: 

  Τξάπεδα Νν 1: Νόηηα ηνπ Ληκέλνο Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκκέλα: 

Α: Βόξεην άθξν   (N37 41.350    E24 04.146).( N37 41.350 E24 04.505) 

Β: Νόηην άθξν (N37 39.101 E24 01.956).  (N37 39.101 E24 02.220) 

Πξάζηλε γξακκή ραξηε 

Τξάπεδα Νν 2: Βόξεηα ηνπ Ληκέλνο Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκκέλα: 

Α: Βόξεην άθξν (N37 49.910 E24 03.753). (N37 49.910  E24 03.901) 

Β: Νόηην άθξν (N37 44.687 E24 04.959).   (N37 44.687 E24 05.195) 

Κόθθηλε γξακκε ράξηε 

Σε πεξίπησζε πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέςνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 

ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή, ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή ηξάπεδα ε ζαιάζζηα πεξηνρή 

δπηηθά ηνπ αθξσηεξίνπ Σνύλην. (Αξρή N37 39.225 E24 00.625, Τέινο   N37 40.268 E23 

56.276). Μπιε γξακκή ράξηε. 

  

Αλ ηπρόλ ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα δελ είλαη δπλαηή νύηε θαη ζηελ πξναλαθεξόκελε 

πεξηνρή ιόγσ ηνπ θαηξνύ, απηόο (αγώλαο) ζα κεηαηεζεί γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο 17-18 Ινπλίνπ 2017. 

 

3) Οξίδεηαη παξάβνιν ζπκκεηνρήο € 50 γηα θάζε αζιεηή, εμνθιείηαη εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη κόλν ζε πεξίπησζε 

καηαίσζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. 

 

4) Δπηζπλάπηεηαη ν θαλνληζκόο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ 

αγώλα. 

 

5) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ από θάζε όκηιν από 1 έσο έμη (6) αζιεηέο. 

 

6) Ο αγώλαο πξνϋπνζέηεη ηε ρξήζε ζθάθνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κ. θαη ηππνδπλάκεσο 

ηνπιάρηζηνλ 25 ίππσλ θαη ηελ παξνπζία δύηε αζθαιείαο, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν θξηηήο 

ηνπ αζιεηή. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή θάζε αζιεηή ηνπ ζην Πξσηάζιεκα, ν θάζε 

λαπηηθόο όκηινο πξέπεη λα δειώζεη αληίζηνηρνπο δύηεο αζθαιείαο. 

 



7) Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο ηελ 06 Ινπλίνπ 2017. Τα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ απαηηνύληαη (αζιεηηθά δειηία κε πξόζθαηε (εντός του 2017) ηαηξηθή ζεώξεζε) 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ. 

  

8) Ο δηνξγαλσηήο, ν Αιπηάξρεο θαζώο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο νπδεκία επζύλε θέξνπλ 

γηα ηπρόλ βιάβεο, δεκηέο θαη αηπρήκαηα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβνύλ ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, θαζώο θαη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ 

θαη αλαιακβάλνπλ πιήξσο όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ πεξηθιείεη θάζε αζιεηηθή εθδήισζε 

θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ππνβξύρηα δξαζηεξηόηεηα. 

 

9) Ο θαλνληζκόο επηηξέπεη ηε ρξήζε GPS θαη βπζνκέηξνπ. 

 

10) Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε ζηηο ηξάπεδεο ηελ Παξαζθεπή 09 

Ινπλίνπ 2017. 

 

11) Οη ρεηξηζηέο  ζθαθώλ πξέπεη λα έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα θαη λόκηκα έγγξαθα ηνπ 

ζθάθνπο (δίπισκα, αζθάιεηα θιπ.). 

 

12) Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν ηόλνο tonnus thynnus απαγνξεύεηαη ελώ ηα ππόινηπα είδε 

(παιακίδα, ξίθη, θιπ.) κεηξνύλ από 400 gr  

 

13) Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ θαλνληζκό ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηζρύνπλ πάληα νη δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 373/1985, όπσο ηζρύεη γηα ηελ αζιεηηθή αιηεία. Η θύξσζε γηα παξαβίαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 373/1985 ζα είλαη αθύξσζε ηνπ αζιεηή. 

 

14) Τα αιηεύκαηα ζα πξνζθεξζνύλ σο δσξεά ζε ηδξύκαηα ηεο πεξηνρήο. 

 

15) Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη απνθάζεσο ηεο Δ.Ο.Υ.Γ.Α., νη πξνζερείο απνζηνιέο ηεο 

εζληθήο νκάδαο ζηνπο δηεζλείο αγώλεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζα πξνθύςνπλ βάζεη εηδηθώλ 

γλσκνδνηήζεσλ ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο εθιεθηόξσλ πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη ε 

Οκνζπνλδία. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ  Α    Α Γ Ω Ν Α  

Θα αθνινπζήζεη λεόηεξε αλαθνίλσζε κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξόγξακκα ηνπ αγώλα. 

-Η άδεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλ. Αηηηθήο εθθξεκεί.  

 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

- Σην fax:  210 8835150 

- Σην e-mail   info@glafkos.gr 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

- Τει.  6976 884088   θ. Γεκήηξεο 

- Κηλ.   6909 149045   θ. Γηάλλεο 
 

                                                Αζήλα 10/05/2017 

 

                                          

         Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.                                                                         Ο Γ. Γξακκαηέαο 

              Σ. Παπιάθεο                                                                                   Γ. Καξακπάζεο 

 

                                        

 υνημμένα : Φάξηεο ηξαπεδώλ Αγώλα θαη ν Καλνληζκόο ηνπ αγώλα 



 

 

 



 



 



 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΛΙΔΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

Οπιζμόρ 
 

Σν Αηνκηθφ Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Τπνβξχρηαο Αιηείαο είλαη ν εηήζηνο 
αγψλαο ζηνλ νπνίν Έιιελεο αζιεηέο ή αζιήηξηεο απφ φινπο ηνπο λαπηηθνχο 
νκίινπο, ζπλαγσλίδνληαη ζηελ ππνβξχρηα αιηεία. Σν πξσηάζιεκα αλδξψλ 
δηεμάγεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζε δχν (2) αγσληζηηθέο εκέξεο ζε νξηζκέλν 
ηφπν θαη ρξφλν κε ηνπο φξνπο Α’ ή Β΄ ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο. Σν 
πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο γπλαηθψλ δηεμάγεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζε κία (1) 
αγσληζηηθή εκέξα ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν κε ηνπο φξνπο Α’ ή Β΄ ησλ 
άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο. Σν πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο γπλαηθψλ απαηηεί 
ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηνρέο θαη εθφζνλ δελ ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 4 
ζπκκεηνρέο, νη αζιήηξηεο πνπ επηζπκνχλ αγσλίδνληαη ζην πξσηάζιεκα ησλ 
αλδξψλ. Όπνπ ζην εμήο αλαθέξεηαη ε ιέμε «αζιεηήο», ελλνείηαη ε ιέμε 
«αζιήηξηα» γηα ηελ θαηεγνξία ησλ γπλαηθψλ. Η ππνβξχρηα αιηεία δηεμάγεηαη 
κε ειεχζεξε θαηάδπζε βαζηδφκελε απνθιεηζηηθά ζηηο θπζηθέο δπλαηφηεηεο θαη 
δπλάκεηο ηνπ αζιεηή, ρσξίο νπνηαδήπνηε βνήζεηα ηξίηνπ θαη κε ηελ ρξήζε 
ςαξνηνχθεθνπ. πκκεηέρνπλ φινη νη Ναπηηθνί Όκηινη ηεο Οκνζπνλδίαο κε έσο 
έμη αζιεηέο ν θάζε έλαο.  
 

 
  

ΑΡΘΡΟ 2 
 

Πποκήπςξη Αγώνα 
 
1) Η πξνθήξπμε ηνπ αγψλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλν 

θάθειν κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα (έδξα 
ηνπ αγψλα). Να έρεη θηάζεη ζε φινπο ηνπο νκίινπο ηνπιάρηζηνλ 30 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο. 

2) Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα νξίδνληαη κε βάζε ην 
πξφγξακκα ηεο CMAS, ψζηε λα κελ ζπκπέζνπλ κε δηεζλείο αγψλεο. 
Αιιαγή ζηελ εκεξνκελία ηνπ αγψλα θαη ζην πξφγξακκα επηηξέπεηαη 
κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή ιφγσ ζχκπησζεο κε δηεζλείο 
αγψλεο, νη νπνίνη νξίζηεθαλ κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ παλειιελίνπ 
πξσηαζιήκαηνο. 

3) ην χςνο ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο γηα θάζε αζιεηή, θαη ηα ηεο 
δηάζεζεο ησλ αιηεπκάησλ, ε νπνία πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεηαη 
ππέξ θνηλσθεινχο ζθνπνχ. 

4) Η πξνθήξπμε πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα κε ηνπο 
φξνπο δηεμαγσγήο Α ηνπ άξζξνπ 9 ή ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο Β ηνπ 
άξζξνπ 10 θαησηέξσ. 

5) Ο δηνξγαλσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή άδεηα απφ 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηνλ αγψλα (Πεξηθέξεηα, Ληκελαξρείν θ.ιπ.). 
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6) Με ηελ πξνθήξπμε νξίδνληαη απζηεξά ζπγθεθξηκέλεο ζε φξηα, ηξάπεδεο 
αγψλα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηηο αγσληζηηθέο εκέξεο ηνπ 
αγψλα, θαζψο θαη αλαπιεξσκαηηθέο ζε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο. Οη 
ηξάπεδεο κε ηoλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο βαζηθψλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθψλ, απνηππψλνληαη κε απφιπηα ζαθή κε ζεκείσζε ζε 
λαπηηθφ ράξηε. Η αλαθνξά ησλ ζηηγκάησλ ησλ νξίσλ ησλ ηξαπεδψλ 
ηνπ πξσηαζιήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Δθφζνλ εληφο ησλ ηξαπεδψλ 
πεξηιακβάλνληαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο, απηέο ζα απνθιείνληαη απφ ηελ 
ηξάπεδα κε ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ κε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
ζηηγκάησλ γχξσ απφ απηέο, ψζηε λα γίλεηαη απνιχησο ζαθέο ην φξην 
ηεο ηξάπεδαο σο πξνο ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο.  

7) Η πξνθήξπμε κπνξεί λα πξνβιέπεη εμαηξέζεηο απφ ηα ειάρηζηα βάξε ή 
ηα επηηξεπφκελα πξνο αιίεπζε είδε θαη’ άξζξν 14 ηνπ παξφληνο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα ζσκαηεία θαη φκηινη πνπ είλαη γξακκέλνη 
ζηε δχλακε ηεο Δ.Ο.Τ.Γ.Α.. Η δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Πξσηάζιεκα 
πξέπεη λα ζηέιλεηαη θαη λα θζάλεη ζηνλ δηνξγαλσηή χιινγν 15 εκέξεο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.   

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 
Α’ Όποι ςμμεηοσήρ 

 
1) Σν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα Τπνβξχρηαο Αιηείαο θαηεγνξίαο 

Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ είλαη αηνκηθφ αγψληζκα. 
2) πκκεηέρνπλ αζιεηέο λαπηηθψλ νκίισλ, κε αζιεηηθφ δειηίν ηεο 

Δ.Ο.Τ.Γ.Α., ζεσξεκέλν πξφζθαηα (έσο έλα έηνο) απφ γηαηξφ. 
3) Οη αζιεηέο είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ. 
4) Κάζε λαπηηθφο φκηινο ζπκκεηέρεη κε έλαλ (1) έσο έμη (6) αζιεηέο. Ο 

λαπηηθφο φκηινο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ ηνπ νξίδεη 
αξρεγφ εμ απηψλ ή ηξίην πξφζσπν πνπ ηνλ εθπξνζσπεί. 

5) Η αλαγλψξηζε ησλ ηξαπεδψλ απαγνξεχεηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο 
θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο έλαξμεο ηνπ αγψλα εκέξα. Η παξαβίαζε 
ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο επηθέξεη ηελ αθχξσζε ηνπ αζιεηή. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

 
1) Οη αγσληδφκελνη επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θάησζη εμνπιηζκφ: 

Έλα ή πεξηζζφηεξα ςαξνηνχθεθα ηα νπνία φκσο πξέπεη λα νπιίδνπλ 
κφλν κε ηε κπτθή δχλακε, απηά κπνξνχλ λα είλαη αεξνβφια, ειαηεξίνπ 
ή κε ιάζηηρα. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε γάληδνπ, ελαιιαθηηθψλ 
βειψλ, αηρκψλ, ιάζηηρσλ θ.ι.π., πηεξπγίσλ, κάζθαο, αλαπλεπζηήξα, 
δψλεο έξκαηνο, ελαιιαζζφκελνπ έξκαηνο (αλαζπξφκελνπ πάληα απφ 
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ηνλ ππζκέλα), καραηξηνχ, ηζνζεξκηθήο θφξκαο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε 
βαζχκεηξνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, επίζεο ε ρξήζε GPS, ή άιισλ 
ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ πινήγεζεο, νη ππμίδεο θαη ηα θηάιηα. 

2) Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιισλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ή/θαη απιήο 
«καιάγξαο». Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή ρφξησλ 
(θιφκνο).  

3) Δίλαη ππνρξεσηηθφο ν έλαο πισηήξαο έληνλνπ ρξψκαηνο θαη φγθνπ 10 
ιίηξσλ ή ζπλνδεπηηθήο πισηήο ζρεδίαο κε ηζηφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 50 
εθ γηα θάζε αζιεηή θαη πξναηξεηηθνί πεξηζζφηεξνη πισηήξεο. Η 
ζχλδεζε ηνπ πισηήξα γίλεηαη φπνπ θξίλεη ν θάζε αζιεηήο θάζε ζηηγκή 
(ζηε δψλε, ζε πνληηδφκελν βάξνο, ζην φπιν θ.ιπ.). Καηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ αγψλα νη αζιεηέο επηηξέπεηαη λα πνληίδνπλ ηνλ πισηήξα ηνπο, 
εθφζνλ δελ θηλνχληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 20 κέηξσλ απφ 
απηφλ. 

4) Η ρξήζε ςαξνθξεκάζηξαο ζηε δψλε απφ ηνπο αζιεηέο απαγνξεχεηαη. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκέλνπ φπινπ ζηνλ 
πισηήξα θαη κέζα ζην ζθάθνο. 

5) Οη αζιεηέο απαγνξεχεηαη λα βνεζνχληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηε 
ζχιιεςε ησλ ςαξηψλ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην εληφο ή εθηφο ηνπ 
ζθάθνπο ηνπ. Δλδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, απαγνξεχνληαη ε 
πιεξνθφξεζε ηνπ αζιεηή απφ ηξίηνπο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ 
αζιεηψλ κέζα ζηελ ηξάπεδα ηνπ αγψλα, αλέιθπζε ηνπ έξκαηνο θαη ε 
φπιηζε ηνπ φπινπ απφ ηξίηνπο.  

6) Αλ ε νξαηφηεηα ζην λεξφ μεπεξλά ηα 4 κέηξα, δελ πθίζηαηαη φξην 
απφζηαζεο κεηαμχ ησλ αζιεηψλ ζην λεξφ. Οη αγσληδφκελνη νθείινπλ 
λα απέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε παξελφριεζε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
άιινπ αζιεηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε επαθή κε ην ζπλαζιεηή ή ηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ ζηελ επηθάλεηα ή ην βπζφ. 

7) ε πεξίπησζε νξαηφηεηαο θαηψηεξεο ησλ 4 κέηξσλ, απαγνξεχεηαη 
ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ζε απφζηαζε 
κηθξφηεξε ησλ 10 κ ζηελ επηθάλεηα. 

8) Απαγνξεχεηαη ε αληαιιαγή αιηεπκάησλ κεηαμχ ησλ αζιεηψλ, είηε 
αλήθνπλ ζηνλ ίδην, είηε ζε δηαθνξεηηθφ λαπηηθφ φκηιν. 

9) Απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε αιηεπκάησλ πνπ δελ ήηαλ  θαηά ηε 
ζχιιεςε ειεχζεξα ή ήηαλ λεθξά ή αιηεπκάησλ πνπ ζπλειήθζεζαλ κε 
κε εγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. 

10) Απαγνξεχεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα έλαο αζιεηήο, κέζα ζην λεξφ, 
λα θξαηεζεί απ’ επζείαο ή κε ζρνηλί απφ ζθάθνο πνπ θηλείηαη. 

11) Απαγνξεχεηαη πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ αγψλα ε ζήκαλζε ζεκείσλ ηεο 
ηξάπεδαο ηνπ αγψλα κε ζεκαδνχξεο ή άιια κέζα πισηά ή βπζηδφκελα, 
ψζηε λα γίλεηαη επρεξέζηεξε ε άκεζε επηζήκαλζή ηνπο. Όηαλ ε 
δηέιεπζε ησλ αζιεηψλ πξνο ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο πξηλ ηελ 
εθθίλεζε ηνπ αγψλα γίλεηαη κέζα απφ ηελ ηξάπεδα, χζηεξα απφ άδεηα 
ηνπ αιπηάξρε, ε δηέιεπζε απηή πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ρσξίο ζηάζεηο 
ε έξεπλα ηνπ βπζνχ κε βαζχκεηξν. 

12) Με άδεηα ηνπ Αιπηάξρε, αζιεηέο πνπ ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα 
δηαηεξνχλ ζην ζθάθνο ηνπο θηάιε θαζαξνχ νμπγφλνπ γηα ηελ 
πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί ε ρξήζε ηνπ κεηά ηνλ αγψλα. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαζαξνχ νμπγφλνπ 1 ψξα πξηλ θαη θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα παξαζηεί 
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αλάγθε ρνξήγεζεο θαζαξνχ νμπγφλνπ ζε αζιεηή, απηφο απαγνξεχεηαη 
λα αγσληζηεί μαλά ηελ ίδηα εκέξα αγψλα.  

13) Απαγνξεχεηαη νη βάξθεο ησλ αζιεηψλ λα εμέιζνπλ ηεο ηξάπεδαο ηνπ 
αγψλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο. Η κε 
θαηνρή GPS δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα ηνλ παξαβάηε. 

14) Απαγνξεχεηαη νη αζιεηέο λα αιηεχνπλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ηξάπεδαο 
ηνπ αγψλα. Η κε θαηνρή GPS δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δηθαηνινγία 
γηα ηνλ παξαβάηε. 

15) Μεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα νη αζιεηέο απαγνξεχεηαη λα θαηαδπζνχλ, 
παξά κφλν γηα λα πάξνπλ ην ςαξνηνχθεθφ ηνπο απφ ην βπζφ. 

16) Η πνηλή γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
θαη 14 ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη πιήξεο απνθιεηζκφο απφ ην 
πξσηάζιεκα, ελψ γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
είλαη θαηά ζεηξά αθαίξεζε 1.500 πφλησλ απφ ηελ ηειηθή βαζκνινγία 
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο ζηελ πξψηε παξαβίαζε θαη ζηελ 
επφκελε παξαβίαζε κεδεληζκφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα.  

17) Γέθα πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηνλ αγψλα, αζιεηέο ηνπ πξσηαζιήκαηνο 
απαγνξεχεηαη λα ςαξεχνπλ κέζα ζηελ ηξάπεδα, ή λα θέξνπλ 
ςαξνηνχθεθα κέζα ζην λεξφ ή λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε ηχπνπ 
αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ή/θαη ειεθηξηθά SCOOTER βπζνχ. 

18) Οη παξαβαίλνληεο ηηο απαγνξεχζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα, ρσξίο λα 
απνθιείνληαη πεξαηηέξσ θπξψζεηο απφ ηελ Οκνζπνλδία. Ο λαπηηθφο 
φκηινο ζηνλ νπνίνλ αλήθεη ν απνθιεηζζείο αζιεηήο θαηά ηα αλσηέξσ, 
έρεη δηθαίσκα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. 

19) Καηά ηα ινηπά ζην πξσηάζιεκα εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία πεξί 
εξαζηηερληθήο αιηείαο (ΠΓ 373/1985), φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην 
άξζξν 4 πεξί αζιεηηθήο αιηείαο, παξάβαζε ηεο νπνίαο επηθέξεη 
αθχξσζε ηνπ αζιεηή απφ ην πξσηάζιεκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ςγκένηπωζη εκπποζώπων – αθληηών – σειπιζηών 
 
Σελ παξακνλή ηνπ αγψλα (βάζεη ηεο πξνθήξπμεο) πξαγκαηνπνηνχληαη 
ρσξηζηά ή ηαπηφρξνλα ηα εμήο: 
 
Α. πγθέληξσζε εθπξνζψπσλ, φπνπ εμνθιείηαη ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαη 
θαηαηίζεληαη ζηνλ Αιπηάξρε νη εμνπζηνδνηήζεηο, ηα αζιεηηθά δειηία κε 
πξφζθαηε (εληφο έηνπο) ηαηξηθή ζεψξεζε. 
Β. πγθέληξσζε ρεηξηζηψλ ζθαθψλ, θξηηψλ-αξρεγψλ νκάδσλ θαη δπηψλ 
αζθαιείαο (αλ ππάξρνπλ βάζεη ηνπ άξζξνπ19 ηνπ παξφληνο, απηνδπηψλ θαη 
παξαηεξεηψλ, φπνπ δίλνληαη επεμεγήζεηο θαη αλαιχνληαη ηα θαζήθνληα ελφο 
εθάζηνπ. 
Γ. πγθέληξσζε αζιεηψλ φπνπ αλαιχεηαη ν θαλνληζκφο ησλ αγψλσλ θαη 
δίδνληαη δηεπθξηλήζεηο. Η ζπγθέληξσζε ησλ αζιεηψλ γίλεηαη πξψηε θαη ιήγεη 
ην λσξίηεξν δπλαηφ ψζηε λα απνρσξήζνπλ γηα μεθνχξαζε. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
 

Γιάπκεια ηος αγώνα 
 
Σν Αηνκηθφ Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Τπνβξχρηαο Αιηείαο Αλδξψλ δηαξθεί 
δχν (2) αγσληζηηθέο εκέξεο, κε δηάξθεηα πέληε (5) ψξεο εκεξεζίσο. Σν 
Αηνκηθφ Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Τπνβξχρηαο Αιηείαο Γπλαηθψλ δηαξθεί κία 
(1) αγσληζηηθή εκέξα, κε δηάξθεηα πέληε (5) ψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
αγψλα νη αζιεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαπαχνληαη θαηά βνχιεζε. 
 
Η θάζε αγσληζηηθή εκέξα κπνξεί λα δηαθνπεί γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή 
αζθαιείαο απφ ηνλ Αιπηάξρε θαη κφλν. Η θάζε αγσληζηηθή εκέξα είλαη έγθπξε 
εθφζνλ έρνπλ ζπλνιηθά ζπκπιεξσζεί ην 1/2 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ 
απηήο. ην πξσηάζιεκα ησλ αλδξψλ, ν αγψλαο είλαη έγθπξνο, κφλν αλ 
ζπλνιηθά έρνπλ δηεμαρζεί πέληε (5) ψξεο έγθπξνπ αγψλα, είηε ζε κία έγθπξε 
εκέξα είηε ζε δχν έγθπξεο εκέξεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν αγψλαο δελ 
είλαη έγθπξνο θαη επαλαιακβάλεηαη εληφο ηεο επνκέλεο εβδνκάδνο ζηηο ίδηεο 
ηξάπεδεο. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί εθηθηή θαη πάιη ε έγθπξε 
δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, ε δηεμαγσγή ηνπ πξνθεξχζζεηαη εθ λένπ απφ ηνλ 
δηνξγαλσηή φκηιν ή ηελ Δ.Ο.Τ.Γ.Α. θαηά ηα ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο 
νξηδφκελα. Οη αζιεηέο κεηαβαίλνπλ φινη ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν 
ζπγθέληξσζεο θαη απφ εθεί ζπληεηαγκέλα αθνινπζνχλ ην ζθάθνο ηνπ 
Αιπηάξρε πξνο ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ αγψλα. Αξκφδηνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ψξαο ελάξμεσο θαη ιήμεσο ησλ αγψλσλ είλαη ν Αιπηάξρεο ν νπνίνο ηελ 
αλαγγέιιεη κε ηξία δηαθεθνκκέλα δπλαηά ερεηηθά ζήκαηα ή αλ ην θξίλεη 
απαξαίηεην θαη κε θσηεηλά ζήκαηα. Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ 
αγψλα, ζε φπνην ζεκείν ηεο ηξάπεδαο θη αλ επξίζθνληαη ηα ζθάθε ησλ 
αζιεηψλ, νη θξηηέο ζθξαγίδνπλ ηνπο ζάθνπο αιηεπκάησλ θαη αλαιακβάλνπλ κε 
επζχλε ηνπο ηελ παξάδνζε απηψλ ζηελ επηηξνπή ηνπ αγψλα γηα ην δχγηζκα. 
Ο αιπηάξρεο κπνξεί λα νξίζεη ψξα γηα ηελ εθ λένπ ζπγθέληξσζε ησλ 
ζθαθψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα θαη ζπληεηαγκέλε κεηάβαζε ζην ιηκάλη 
πξννξηζκνχ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

 
Μέηπα Αζθαλείαρ 

 
1) Απηνδχηεο (κε θαηαδπηηθή ζπζθεπή SCUBA) αζθαιείαο ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο, ζην ζθάθνο ηνπ αιπηάξρε ή ζε άιιν ζθάθνο 
επηηξνπήο, κε πιήξε εμνπιηζκφ θαη κε εηδηθφηεηα γηα βαζηέο 
θαηαδχζεηο. Απηφο νθείιεη λα είλαη έηνηκνο γηα θαηάδπζε ην 
γξεγνξφηεξν δπλαηφλ, αλ ηνπ δεηεζεί ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

2) Πξέπεη επίζεο απφ πιεπξάο δηνξγαλσηψλ λα έρνπλ ιεθζεί ηα εμήο 
κέηξα: 
Α) Να παξεπξίζθεηαη έλαο ηαηξφο. 
Β) Να εηδνπνηείηαη ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζζεί ακέζσο νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί. 
Γ) ηελ πιεζηέζηεξε παξαιία απ’ φπνπ ζα γίλεη ε αλαρψξεζε θαη ε 
ζπγθέληξσζε ησλ αζιεηψλ, ζα πεξηκέλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ 
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λνζνθνκεηαθφ απηνθίλεην, ην νπνίν ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ζα 
είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ Αιπηάξρε. 
Γ) Ο γηαηξφο λα βξίζθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα απαξαίηεηα ζην 
ζθάθνο ηνπ Αιπηάξρε θαη έρεη εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα πξψηεο βνήζεηεο 
ζε ζχκα ππνμίαο ή επηθείκελνπ πληγκνχ, φπσο: 
1> πζθεπή παξνρήο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ. 
2> Μάζθεο ηερλεηήο αλαπλνήο (ABU). 

3) Ο θξηηήο θαη ρεηξηζηήο ηνπ ζθάθνπο κε ηξαπκαηηζκέλν αζιεηή ή ζχκα 
ππνμίαο, επηθεηκέλνπ πληγκνχ θ.α., νθείινπλ λα κεηαθέξνπλ ακέζσο 
ηνλ αζιεηή ζην ζθάθνο ηνπ Αιπηάξρε ή λα θαιέζνπλ ηάρηζηα ηνλ 
Αιπηάξρε ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο, είηε γηα ηελ δηάζσζε αζιεηή, είηε 
γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπ απφ ην γηαηξφ ηνπ αγψλα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

Όποι Α: Γιεξαγωγή με ζκάθορ ζςνοδείαρ για κάθε αθληηή 
 

1) Οη αζιεηέο κεηέρνπλ κε δηθά ηνπο ζθάθε κέηξσλ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 
ηεζζάξσλ (4) θαη ηππνδπλάκεσο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) ίππσλ 
θαη δηθνχο ηνπο ρεηξηζηέο. 

2) Ο δηνξγαλσηήο, αλ ηνπ είλαη εθηθηφ, κπνξεί λα δηαζέζεη ζθάθνο ζε 
αζιεηή πνπ ζα κείλεη απφ κεραλή ή άιιε βιάβε ρσξίο ζθάθνο ζηνλ 
αγψλα. Ο δηνξγαλσηήο δειψλεη ηελ πξνεγνχκελε κέξα πφζα ζθάθε 
κπνξεί λα δηαζέζεη ζε αζιεηέο πνπ ζα έρνπλ βιάβε ζηα δηθά ηνπο. 

3) Δπηηξέπεηαη εμαηξεηηθά ζηελ πεξίπησζε κεραληθήο ή άιιεο βιάβεο 
ζθάθνπο, ε ξπκνχιθεζε ηνπ απφ ζθάθνο άιινπ αζιεηή, ηεο ίδηαο 
φκσο νκάδνο. Η ξπκνχιθεζε ζθάθνπο άιιεο νκάδνο απαγνξεχεηαη. 

4) ε θάζε ζθάθνο αζιεηή πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θαηά λφκν ζσζηηθά 
κέζα. 

5) Δπηβαίλνληεο εθηφο απφ ηνλ αζιεηή ζα είλαη απνθιεηζηηθά ν θξηηήο θαη 
ν ρεηξηζηήο ηνπ ζθάθνπο (κπνξεί λα είλαη ην ίδην άηνκν) θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη, ν δχηεο αζθαιείαο. Όηαλ πξνβιέπεηαη ε 
χπαξμε δχηε αζθαιείαο, απηφο είλαη ππνρξεσηηθά θαη θξηηήο θαη δελ 
απαηηείηαη ν δηνξηζκφο επηπξφζζεηνπ θξηηή απφ ην δηνξγαλσηή φκηιν. 
Όηαλ δελ πξνβιέπεηαη δχηεο αζθαιείαο ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγψλα, 
θξηηέο νξίδνληαη κέιε ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ ή/θαη ζπλνδνί ησλ 
νκάδσλ κεηά απφ θιήξσζε πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. Δθφζνλ 
αγσλίδνληαη αζιεηέο ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ, θξηηέο ζηνπο αζιεηέο 
απηνχο νξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζπλνδνί άιισλ νκάδσλ θαη φρη κέιε ηνπ 
δηνξγαλσηή. Υεηξηζηήο κπνξεί λα αλαιάβεη ν θξηηήο, αλ ην δεηήζεη ν 
αζιεηήο θαη ζπκθσλήζεη θαη ν θξηηήο. Ο θξηηήο είλαη ππεχζπλνο λα 
επηβιέπεη ψζηε ν αζιεηήο λα αγσλίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ 
θαη λα παξαιακβάλεη ηα ςάξηα πνπ ζα ηνπ δίλεη ν αζιεηήο.  

6) Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη δίρσο δχηε αζθαιείαο θαηά ην άξζξν 19 ηνπ 
παξφληνο, επηηξέπεηαη ζην ζθάθνο ηνπ αζιεηή λα επηβαίλεη θαη έλαο 
ζπλνδφο αθφκε, ν νπνίνο κπνξεί λα παξαδίδεη ζηνλ αζιεηή ηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ απφ ην ζθάθνο θαη λα μεςαξίδεη ηα ςάξηα απφ ηα 
θακάθηα ησλ φπισλ, αθνχ παξαδνζνχλ απηά εληφο βάξθαο απφ ηνλ 
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αζιεηή. Κάζε άιιε βνήζεηα ηνπ ζπλνδνχ πξνο ηνλ αζιεηή 
απαγνξεχεηαη.  

7) Κάζε ζθάθνο αζιεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα πξέπεη λα ειεγρζεί 
απφ ηνλ θξηηή, σο πξνο ηελ παξνπζία ζπζθεπψλ αέξα, SCOOTER, 
αιηεπκάησλ θ.ι.π. κε ηελ πνηλή αθχξσζεο ηνπ αζιεηή αλ βξεζνχλ 
αλάινγα επξήκαηα. 

8) Σα ζθάθε απαγνξεχεηαη, κε πνηλή αθχξσζεο ηνπ αζιεηή ηνλ νπνίνλ 
κεηαθέξνπλ, λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ άιισλ αζιεηψλ. 

9) Ο θξηηήο ή ν ζπλνδφο παξαιακβάλεη ηα ςάξηα ακέζσο απφ ηνλ 
αζιεηή. Ο θξηηήο ζπκπιεξψλεη ζην κπινθάθη ηνπ ηνλ αξηζκφ 
θνκκαηηψλ, ηελ ψξα ζχιιεςεο-παξαιαβήο ηνπο, ην είδνο ησλ ςαξηψλ 
θαη ρνληξηθά ην βάξνο ηνπο (θαηά νπηηθή πξνζέγγηζε). Σνπνζεηεί 
πάληα ηα ςάξηα ζηνλ εηδηθφ ζάθν πνπ ρεηξίδεηαη κφλν ν ίδηνο, πάλσ ζην 
ζθάθνο. Όηαλ ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγψλα πξνβιέπεηαη δχηεο 
αζθαιείαο, ηα αλσηέξσ πεξί ζεκείσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
αιηεπκάησλ ζην ζάθν δηεμάγνληαη απφ ην ζπλνδφ θαη ν δχηεο 
αζθαιείαο – θξηηήο απιψο ηα επνπηεχεη. ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 
αγψλα ν θξηηήο (δχηεο αζθαιείαο φηαλ πξνβιέπεηαη) ζθξαγίδεη ην 
ζάθν πάλσ ζην ζθάθνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεη ην κπινθ 
ζεκεηψζεσλ θαη ηνλ ζάθν ησλ ςαξηψλ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ αζιεηή, ζηνλ 
Αιπηάξρε. 

10) Κάζε ζθάθνο αζιεηή πιελ ηνπ αξηζκνχ πνπ θέξεη θαη ησλ ζσζηηθψλ 
πνπ δηαζέηεη, εθνδηάδεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ζχιινγν κε θαγψζηκα 
γηα ηνλ αζιεηή θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζθάθνπο. 

11) Αζρέησο ηππνδπλάκεσο απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζθάθνο λα 
αλαπηχζζεη ηαρχηεηα άλσ ησλ 20 Ν.Μ./ΧΡΑ κέζα ζηελ ηξάπεδα δηα 
ιφγνπο αζθαιείαο θαη νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα (κε εμαίξεζε ηα 
έθηαθηα πεξηζηαηηθά). 

12) Οη αζιεηέο ησλ νκάδσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ησλ 
ςαξηψλ ηνπο ψζηε λα απνθιείεηαη πηζαλή αιινίσζε ηνπο, πξηλ ηελ 
ιήμε ηνπ αγψλα. 

13) Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα πξέπεη φινη λα ζπγρξνλίζνπλ ηα ξνιφγηα 
ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα νη αζιεηέο απαγνξεχεηαη λα 
θαηαδπζνχλ, παξά κφλν γηα λα πάξνπλ ην ςαξνληνχθεθφ ηνπο απφ ην 
βπζφ. Οη παξαβάηεο ηεο δηαηάμεσο απηήο ηηκσξνχληαη κε πνηλή 
αθαίξεζεο 5 βαζκψλ απφ ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
παξφληνο ηελ πξψηε θνξά, ελψ ηε δεχηεξε κε κεδεληζκφ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

14) Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ αγψλα, ζε φπνην ζεκείν ηεο 
ηξάπεδαο θη αλ επξίζθνληαη ηα ζθάθε ησλ αζιεηψλ, νη θξηηέο (δχηεο 
αζθαιείαο φηαλ πξνβιέπεηαη) ζθξαγίδνπλ ηνπο ζάθνπο αιηεπκάησλ θαη 
αλαιακβάλνπλ κε επζχλε ηνπο ηελ παξάδνζε απηψλ ζηελ επηηξνπή 
ηνπ αγψλα γηα ην δχγηζκα. Οη παξαβάηεο ηεο δηαηάμεσο απηήο 
ηηκσξνχληαη κε πνηλή αθαίξεζεο 10 βαζκψλ ηελ πξψηε θνξά, ελψ ηε 
δεχηεξε κε κεδεληζκφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

Όποι Β: Γιεξαγωγή με κολύμβηζη ηων αθληηών 
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1) Η ηξάπεδα ζα είλαη θαη’ αλψηαην φξην εθηάζεσο 4 λαπηηθψλ κηιίσλ θαη 

ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξεηο (4) ηζνκεξείο ηνκείο. ηα φξηα θάζε ηνκέα ζα 
ππάξρνπλ ζεκαδνχξεο ηχπνπ ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ, ηθαλέο λα 
γίλνληαη νξαηέο απφ πνιχ κεγάιε απφζηαζε, ψζηε νη αζιεηέο λα 
κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ ηξάπεδα. Οη 
ζεκαδνχξεο απηέο, καδί κε ην ζεκείν έλαξμεο ηνπ αγψλα, απνηεινχλ 
ηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ ηνπ. 

2) Η κεηάβαζε φισλ ησλ αζιεηψλ ζην θέληξν ηεο ηξάπεδαο ηνπ αγψλα 
ζα γίλεη είηε απφ παξαιία ηεο μεξάο, είηε κε πισηφ κέζν ή κέζα κε 
επζχλε ησλ δηνξγαλσηψλ. Όινη νη αζιεηέο ζα εηζέιζνπλ ζην λεξφ ζην 
θέληξν ηεο ηξάπεδαο θαη ζα παξακείλνπλ ζπγθεληξσκέλνη σζφηνπ 
δνζεί ε έλαξμε ηνπ αγψλα απφ ηνλ αιπηάξρε. Η κεηαθίλεζε ησλ 
αζιεηψλ ζηελ ηξάπεδα ζα γίλεηαη κφλν κε ηα πέδηια. 

3) Οη αζιεηέο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθεδξηθφ εμνπιηζκφ 
εθηφο απφ απηφλ, ηνλ νπνίν πξνζάξηεζαλ εμαξρήο ζηνλ πισηήξα ή 
ζηελ πισηή ζρεδία ηνπο. Καη’ εμαίξεζε κπνξνχλ λα ηνπο δνζνχλ απφ 
ηα ζθάθε επηηξνπήο ή αζθαιείαο εθεδξηθά πέδηια, κάζθα, 
αλαπλεπζηήξαο ή δψλε κε έξκα. ηνλ πισηήξα ή ηνλ ηζηφ ηεο πισηήο 
ζρεδίαο πξέπεη λα πξνζαξηάηαη ν αξηζκφο ηνπ θάζε αζιεηή, έηζη ψζηε 
λα είλαη νξαηφο απφ ηα ζθάθε επηηξνπήο ή αζθαιείαο. 

4) Σα αιηεχκαηα ζα πξνζδέλνληαη ζηνλ πισηήξα ή ζηελ πισηή ζρεδία 
ησλ αζιεηψλ. 

5)  Οη αζιεηέο επηηξέπεηαη λα δεηήζνπλ λα επηβηβαζζνχλ ζηα ζθάθε 
αζθαιείαο γηα λα μεθνπξαζηνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχληαη 
λα πνληίζνπλ ηνλ πισηήξα ή ηελ πισηή ζρεδία ηνπο ζην ζεκείν 
επηβίβαζεο. Όηαλ εηζέιζνπλ πάιη ζην λεξφ, πξέπεη λα ην θάλνπλ 
ππνρξεσηηθά ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν πισηήξαο ή ε πισηή 
ζρεδία. Όπνηνο κεηαθεξζεί ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν κε ην ζθάθνο 
ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ. 

6) Έλαο αζιεηήο κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ηνλ αγψλα ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο ηξάπεδαο θαη αλ βξίζθεηαη εθφζνλ ην πξάμεη ηνπιάρηζηνλ 1 
ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο αγσληζηηθήο εκέξαο. Δάλ απνκέλεη 
ιηγφηεξν απφ κία ψξα γηα ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο εκέξαο κπνξεί λα 
εγθαηαιείςεη ηνλ αγψλα κφλν ζηηο ζεκαδνχξεο ηεξκαηηζκνχ. Δάλ 
εγθαηαιείςεη ζε άιιν ζεκείν, αθπξψλεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
αγσληζηηθή εκέξα θαη κφλνλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα πξέπεη φινη 
λα ζπγρξνλίζνπλ ηα ξνιφγηα ηνπο. Με ηε ιήμε ηνπ αγψλα ζηελ 
θαζνξηζκέλε απφ ηνλ Αιπηάξρε ψξα, νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
θέξεη ηα αιηεχκαηά ηνπο ζε έλα απφ ηα πέληε (5) ζεκεία ηεξκαηηζκνχ. 
ηα ζεκεία απηά πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 10.1, 
ζα βξίζθεηαη απφ έλα ζθάθνο ηεο επηηξνπήο πνπ ζα ηα παξαιακβάλεη. 
Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζηακαηήζνπλ ηνλ αγψλα ζηελ 
θαζνξηζκέλε απφ ηνλ αιπηάξρε ψξα λα έρνπλ αθαηξέζεη απφ ην 
πξφζσπφ ηνπο ηε κάζθα θαηαδχζεσλ θαη λα παξαδψζνπλ ηνλ 
αξηζκεκέλν ζάθν, ηνλ νπνίνλ ζα έρνπλ εμαξρήο καδί ηνπο κε ηα ςάξηα 
ηνπο ζηα ζθάθε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα βξίζθνληαη ή ζα πξνζέξρνληαη 
ζηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ. Αζιεηέο νη νπνίνη ζα πξνζέιζνπλ ζην ζεκείν 
ηεξκαηηζκνχ εληφο δέθα ιεπηψλ κεηά ηελ ψξα ιήμεο ηνπ αγψλα 
ηηκσξνχληαη κε πνηλή αθαίξεζεο 10 βαζκψλ απφ ηελ ηειηθή 
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βαζκνινγία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ελψ κεηά ην 10ν ιεπηφ κε 
κεδεληζκφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

8) Η επηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα ζθξαγίζεη επί ηφπνπ ην ζάθν. Μεηά 
ην ηέινο ηνπ αγψλα, ηα ζθάθε ηεο επηηξνπήο ζα κεηαθέξνπλ ηνπο 
αζιεηέο ζην θέληξν ηεο ηξάπεδαο, ψζηε λα απνβηβαζζνχλ ζηελ μεξά ή 
λα επηβηβαζζνχλ θαη πάιη ζην πισηά ή ηα πισηά κέζα πνπ ζα ηνπο 
κεηαθέξνπλ ζηελ έδξα ηνπ αγψλα γηα ην δχγηζκα θαη ηηο απνλνκέο ησλ 
επάζισλ. 

9) Μεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα νη αζιεηέο απαγνξεχεηαη λα θαηαδπζνχλ, 
παξά κφλν γηα λα πάξνπλ ην ςαξνληνχθεθφ ηνπο απφ ην βπζφ. Οη 
παξαβάηεο ηεο δηαηάμεσο απηήο ηηκσξνχληαη κε πνηλή αθαίξεζεο 10 
βαζκψλ ηελ πξψηε θνξά, ελψ ηε δεχηεξε κε κεδεληζκφ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

Αλςηάπσηρ και Δπιηποπή Αγώνα 
 
Ο Αιπηάξρεο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ Οκνζπνλδία, είλαη ν ππεχζπλνο γηα 
ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαλνληζκψλ. Δίλαη ν 
πξψηνο αξκφδηνο γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε πξέπεη λα παξζεί ζε φιε ηελ 
δηαδηθαζία ησλ αγψλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 
αιιαγή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ηξάπεδαο ηεο θάζε εκέξαο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ 
ηξαπεδψλ απηψλ, αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη κε γλψκνλα ηελ 
αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ), θαη νη απνθάζεηο 
ηνπ είλαη ηζρπξέο θαη δελ επηδέρνληαη κεηαηξνπήο ή ελζηάζεσο. ε απηφλ θαη 
κφλνλ, δίλνπλ αλαθνξά ηα ζθάθε επηηξνπήο θαη αζθαιείαο θαη κε απηφλ θαη 
κφλν έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε ην ζθάθνο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. Σα ζθάθε 
επηηξνπήο ηνπ αγψλα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) γηα δηεμαγσγή κε ηνπο φξνπο 
Α ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηέζζεξα (4) γηα δηεμαγσγή κε ηνπο φξνπο Β ηνπ άξζξνπ 
10 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθάθνπο ηνπ Αιπηάξρε. Όια ηα ζθάθε 
επηηξνπήο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θηλεηά ηειέθσλα γηα 
λα επηθνηλσλνχλ ζπλερψο κε ην ζθάθνο ηνπ Αιπηάξρε. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Πειθαπσικά παπαπηώμαηα, Νηόπιγκ και Τποξία 
 
1) πκπεξηθνξά πβξηζηηθή ή αληίζεηε κε ην πλεχκα ηνπ αζιήκαηνο πξνο 

ηνπο ζπλαζιεηέο, ηνπο θξηηέο, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ή ηνλ Αιπηάξρε 
επηθέξεη ηελ απνβνιή ηνπ αζιεηή ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ή γηα ην 
ππφινηπν ηνπ αγψλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Αιπηάξρε. Αλ δελ 
παξαβηάζηεθε άιιε δηάηαμε ηνπ θαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεη ην 
αληίζεην, ε επίδνζε ηνπ αζιεηή έσο εθείλε ηε ζηηγκή παξακέλεη 
έγθπξε.  

2)  Απαγνξεχεηαη ζηνπο αζιεηέο λα θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ πνπ 
απαγνξεχνληαη απφ δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο CMAS, νη νπνίνη 
αθνξνχλ ην ππνβξχρην θπλήγη, ηδίσο νπζηψλ ληφπηλγθ ή δηεγεξηηθψλ 
θαξκάθσλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαζψο ηελ εκέξα ηνπ αγψλα, κε 
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πνηλή απνθιεηζκνχ. Οη αζιεηέο, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ απφ ηελ 
Οκνζπνλδία, είλαη ππνρξεσκέλνη λα δερζνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε 
έιεγρν ληφπηλγθ δίλνληαο δείγκα νχξσλ ή αίκαηνο. Η άξλεζή ηνπο 
ζπλεπάγεηαη κεδεληζκφ ηνπο ζηνλ αγψλα θαη ελδερφκελν απνθιεηζκφ 
ηνπο απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα θαηά ηελ θξίζε ηεο Οκνζπνλδίαο. 

3)  Αζιεηήο πνπ πξνζεβιήζε απφ ιηπνζπκία ιφγσ ππνμίαο, απαγνξεχεηαη 
λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα ηελ ίδηα αγσληζηηθή εκέξα. Έγθπξν είλαη κφλν 
ην απνηέιεζκα πνπ είρε επηηχρεη ν αζιεηήο έσο ηελ επέιεπζε ηεο 
ιηπνζπκίαο. Σπρφλ αιίεπκα πνπ ζπλειήθζε θαηά ηελ πξνζπάζεηα θαηά 
ηελ νπνία επήιζε ππνμία δελ είλαη έγθπξν.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Φωηογπάθοι – Γημοζιογπάθοι 
 

1) Φσηνγξάθνη, θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη δεκνζηνγξάθνη κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ ηνλ αγψλα εθ’ φζνλ έρνπλ πάξεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή 
άδεηα απφ ηνλ αιπηάξρε, ζηε βάξθα ηνπο δε απαγνξεχεηαη λα έρνπλ 
ςαξνληνχθεθν ή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

2) Η βάξθα ησλ δεκνζηνγξάθσλ θ.ι.π. πξέπεη λα θέξλεη δηαθξηηηθή 
θίηξηλε ζεκαία. 

3) Οη θσηνγξάθνη θαη νη δεκνζηνγξάθνη δελ επηηξέπεηαη λα παξελνρινχλ 
ηνπο αζιεηέο είηε κε ηνλ ζφξπβν πνπ πξνθαιεί ε εμσιέκβηα κεραλή 
είηε θσηνγξαθίδνληάο ηνπο ηελ ψξα ηνπ αγψλα. Οη δεκνζηνγξάθνη 
πιεζηάδνπλ αξγά πξψηα ην ζθάθνο ηνπ αζιεηή, φπνπ ν ρεηξηζηήο 
αθνχ ξσηήζεη ηνπ αζιεηέο, κπνξεί λα δψζεη άδεηα πξνζέγγηζεο ζηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο γηα θσηνγξάθεζε ησλ αζιεηψλ θ.ι.π. 

4) Οη ππνβξχρηεο ιήςεηο ζα γίλνληαη κφλν κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ αζιεηψλ. 
5) Οη εθπξφζσπνη ηνπ ηχπνπ απαγνξεχεηαη λα έρνπλ ζηα ζθάθε ηνπο 

ειεθηξνληθά φξγαλα εληνπηζκνχ ζηίγκαηνο (GPS), ςαξνηνχθεθα ή 
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

6) Όζνη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηχπνπ παξεκπνδίδνπλ ηνπο αζιεηέο 
ή ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ απνβάιινληαη κε εληνιή ηνπ 
Αιπηάξρε απφ ηελ Ληκεληθή Αζηπλνκία. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

 
Βαθμολογία Αλιεςμάηων – Αλιεύμαηα 

 
Η ζεηξά κε ηελ νπνία γίλεηαη ην δχγηζκα ησλ αζιεηψλ θιεξψλεηαη. Απηή ε 
ζεηξά αλαζηξέθεηαη ηε δεχηεξε εκέξα εάλ ν αγψλαο είλαη δηήκεξνο. Οη θξηηέο 
πξέπεη λα είλαη παξφληεο θαηά ην δχγηζκα. Οη πφληνη δίλνληαη θαηά ηνλ εμήο 
ηξφπν: 

 Έλαο (1) πφληνο γηα θάζε γξακκάξην έγθπξνπ αιηεχκαηνο. 

 Σν ειάρηζην βάξνο αιηεχκαηνο είλαη ηα 400 γξακκάξηα. Δίλαη δπλαηφλ ε 
Οκνζπνλδία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηνξγαλσηή Όκηιν λα κεηψζεη ή 
απμήζεη ην φξην ηνπ ειάρηζηνπ βάξνπο αιηεχκαηνο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν 
θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ. Μηα ηέηνηα πξνζζήθε ζα πξέπεη λα 
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πεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε ζην θάθειν πξνθήξπμεο ηνπ αγψλα, άιισο 
είλαη αλίζρπξε. 

 Σν κέγηζην βάξνο αιηεχκαηνο πνπ βαζκνινγείηαη είλαη ηα 6 θηιά. 

 Διάρηζην βάξνο ηνπ γαιαδφθηεξνπ ηφλνπ (Thunnus thynnus) φηαλ απηφο 
επηηξέπεηαη λα αιηεπζεί απφ ηε λνκνζεζία είλαη ηα 30 θηιά, ηνπ ξνθνχ ηα 4 
θηιά θαη ηεο ζθπξίδαο, πίγγαο, ζηήξαο, ζθπξηδφβιαρνπ ηα 2 θηιά. 

 Γελ ππνινγίδνληαη άιια είδε εθηφο απφ ςάξηα. Γελ είλαη έγθπξα ηα 
θαξραξηνεηδή. Δίλαη δπλαηφλ ε Οκνζπνλδία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
δηνξγαλσηή Όκηιν λα πξνζζέζεη θαη άιια είδε ζε απηά πνπ απαγνξεχεηαη 
λα αιηεπζνχλ ζηνλ αγψλα αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαη ηνλ ηφπν 
δηεμαγσγήο ηνπ ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξίδνληαη 
ζηελ πξνθήξπμε. Μηα ηέηνηα πξνζζήθε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 
νπσζδήπνηε ζην θάθειν πξνθήξπμεο ηνπ αγψλα, άιισο είλαη αλίζρπξε. 

 Σν πξηκ θάζε έγθπξνπ θνκκαηηνχ είλαη 400 πφληνη. 

 Δπί πνηλή αθχξσζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, επηηξέπεηαη κφλν έλαο 
ξνθφο θαη 1 ηφλνο αλά αζιεηή αλά αγσληζηηθή εκέξα. 

 Δπηηξέπνληαη ζπλνιηθά κφλν 4 ςάξηα (κηθηά) απφ ηα είδε πίγγα, ζηήξα, 
ζθπξίδα, ζθπξηδφβιαρνο αλά αγσληζηηθή εκέξα. Γηα θάζε ςάξη επί πιένλ 
ησλ 4, αθαηξνχληαη ηα δχν κεγαιχηεξα απφ απηά ηα ςάξηα απφ ην αιίεπκα 
ηνπ αζιεηή. Αλ ην 5ν ςάξη απφ ηα είδε απηά ρηππήζεθε απφ ιάζνο 
ηαπηφρξνλα θαη ζηελ ίδηα βνιή (δηπιέηα) πίζσ απφ άιιν, είλαη ζηελ θξίζε 
ηνπ θξηηή (δχηεο αζθαιείαο φηαλ πξνβιέπεηαη) λα κελ επηβιεζεί ε 
αλσηέξσ αλαθεξζείζα πνηλή ζηνλ αζιεηή. Σν 5ν ςάξη, πάλησο, δελ ζα 
δπγηζζεί θαη δελ ζα κεηξήζεη θαη νχηε ζα πξνθαιέζεη πνηλή ζηνλ αζιεηή αλ 
είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπνκέλνπ βάξνπο. Η ηειεζίδηθε απφθαζε αλήθεη 
ζηνλ αιπηάξρε.  

 Δπηηξέπνληαη ζπλνιηθά κφλν 5 καγηάηηθα αλά αγσληζηηθή εκέξα. Γηα θάζε 
καγηάηηθν επί πιένλ ησλ 5, αθαηξνχληαη ηα δχν κεγαιχηεξα απφ ην 
αιίεπκα ηνπ αζιεηή. Αλ ην 6ν ςάξη ρηππήζεθε απφ ιάζνο ηαπηφρξνλα θαη 
ζηελ ίδηα βνιή (δηπιέηα) πίζσ απφ άιιν, είλαη ζηελ θξίζε ηνπ θξηηή  
(δχηεο αζθαιείαο φηαλ πξνβιέπεηαη) λα κελ επηβιεζεί ε αλσηέξσ 
αλαθεξζείζα πνηλή ζηνλ αζιεηή. Σν 6ν ςάξη, πάλησο, δελ ζα δπγηζζεί θαη 
δελ ζα κεηξήζεη θαη νχηε ζα πξνθαιέζεη πνηλή ζηνλ αζιεηή αλ είλαη 
κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπνκέλνπ βάξνπο. Η ηειεζίδηθε απφθαζε αλήθεη ζηνλ 
αιπηάξρε.  

 Γηα ηα ππφινηπα είδε επηηξέπνληαη κφλν 10 ςάξηα απφ θάζε είδνο αλά 
αγσληζηηθή εκέξα. Γηα θάζε ςάξη επί πιένλ ησλ 10 απφ ην ίδην είδνο, 
αθαηξνχληαη ηα δχν κεγαιχηεξα ςάξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο απφ ην 
αιίεπκα ηνπ αζιεηή. Αλ ην 11ν ςάξη ηνπ είδνπο ρηππήζεθε απφ ιάζνο 
ηαπηφρξνλα θαη ζηελ ίδηα βνιή (δηπιέηα) πίζσ απφ άιιν αιίεπκα, είλαη 
ζηελ θξίζε ηνπ θξηηή  (δχηεο αζθαιείαο φηαλ πξνβιέπεηαη) λα κελ 
επηβιεζεί ε αλσηέξσ αλαθεξζείζα πνηλή ζηνλ αζιεηή. Σν 11ν ςάξη, 
πάλησο, δελ ζα δπγηζζεί θαη δελ ζα κεηξήζεη θαη νχηε ζα πξνθαιέζεη πνηλή 
ζηνλ αζιεηή αλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπνκέλνπ βάξνπο. Η ηειεζίδηθε 
απφθαζε αλήθεη ζηνλ αιπηάξρε. 

 Αλ έλαο αζιεηήο θαηαθέξεη λα παξνπζηάζεη ην κέγηζην αξηζκφ έγθπξσλ 
ςαξηψλ απφ θάζε είδνο (εμαηξνχληαη νη ξνθνί, νη γαιαδφπηεξνη ηφλνη θαη ηα 
κνπγθξηά/ζκέξλεο), παίξλεη επηπιένλ πξηκ 1.500 πφληνπο γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κέγηζην αξηζκφ έγθπξσλ αιηεπκάησλ αλά είδνο. 
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 Γηα θάζε δηαθνξεηηθφ είδνο ςαξηνχ, απνλέκνληαη 500 πφληνη σο πξηκ. Γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, φια ηα είδε ηεο ρεηινχο 
(cichlasoma, labrus  θαη symphodus) ζα ιακβάλνληαη ππφςε σο έλα είδνο. 
Γηα ηε ζπλαγξίδα θαη ην θαγθξί ην πξηκ είδνπο είλαη 1.000 πφληνη. 

 Δπηηξέπεηαη λα  αιηεπζνχλ θαη έσο ηξία κνπγθξηά ή/θαη ζκέξλεο (κέγηζηνο 
κηθηφο αξηζκφο ηα 3 ςάξηα) αλά εκέξα αλά αζιεηή κε ειάρηζην κεηξήζηκν 
βάξνο ηα 2 θηιά. Οη πφληνη πνπ ζα ιακβάλνπλ ηα αλσηέξσ αιηεχκαηα ζα 
είλαη 800 εθφζνλ είλαη έγθπξα, αλεμαξηήησο βάξνπο θαη δελ ζα δηθαηνχληαη 
πξηκ γηα θάζε έγθπξν αιίεπκα, παξά κφλνλ πξηκ είδνπο. Δθφζνλ 
ππάξρνπλ θαη ηα δχν είδε (ζκέξλα – κνπγθξί) θαη ηα δχν ζα ιακβάλνπλ ην 
πξηκ είδνπο. 

 Φάξηα κηθξφηεξα απφ 2/3 ηνπ βάξνπο ηνπ έγθπξνπ αιηεχκαηνο γηα ην είδνο 
ηνπο επηθέξνπλ ζηνλ αζιεηή πνπ ηα αιίεπζε πνηλή ζε πφληνπο ίζε κε ην 
ειάρηζην έγθπξν βάξνο ζε ρηιηφγξακκα ηνπ είδνπο πνπ αλήθεη ην άθπξν 
ςάξη. Η πνηλή γηα κνπγθξηά ή/θαη ζκέξλεο θάησ ησλ 2/3 ηνπ 
επηηξεπφκελνπ βάξνπο ζα είλαη 400 πφληνη. 

 Δάλ αζιεηήο ζθφπηκα απνξξίςεη αιίεπκα γηα κελ ην εηζάγεη ζηε βάξθα, 
αθαηξνχληαη 5.000 πφληνη απφ ηνλ αζιεηή. Δάλ ην απνξξηθζέλ ςάξη είλαη 
2νο ξνθφο, ε πνηλή είλαη αθχξσζε ηνπ αζιεηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

 Καηά ην δχγηζκα ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα 
θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε δηπιφηππα κπινθ θαη ζην ηέινο ηνπ 
δπγίζκαηνο θάζε αζιεηή ηνπ παξαδίδνπλ αληίγξαθν ηνπ απνηειέζκαηνο. 
Ο αζιεηήο ππνγξάθεη ην απνηέιεζκα ηνπ δπγίζκαηνο ηνπ θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπ αληηγξάθνπ. 

 Έλαο αζιεηήο αθπξψλεηαη ακέζσο (απνθιείεηαη) απφ ηνλ αγψλα, εθ’ φζνλ 
ςάξη ή ςάξηα ηνπ θξηζνχλ απφ ηνλ αιπηάξρε σο αιινησκέλα, δειαδή κε 
ζαθέζηαηεο ελδείμεηο αιινίσζεο φπσο: άζπξα ή ειάρηζηα αηκαησκέλα 
βξάγρηα, έληνλε κπξσδηά απνζχλζεζεο, απνπζία νξαηήο αηκάησζεο ζην 
θξέαο θ.ιπ. ή 

 Κξηζεί φηη δφιηα ηνπο πξνζηέζεθε βάξνο φπσο κε κνιχβηα, πέηξεο, άκκν ή 
άιια αιηεχκαηα θ.ιπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

Αηομική βαθμολογία αγωνιζηικήρ ημέπαρ –  Αηομική Βαθμολογία 
ππωηαθλήμαηορ  – Έπαθλα 

 
1) Η ηειηθή βαζκνινγία ηεο θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο γηα θάζε αζιεηή 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:   Βαθμοί  ημέπαρ x 100            
                                                   Βαθμοί ηηρ μέγιζηηρ επίδοζηρ ηηρ ημέπαρ 

2) Σπρφλ θιάζκα πξνζκεηξάηαη πάληνηε φζνλ αθνξά ηα πξψηα ηξία 
δεθαδηθά ςεθία ηνπ, ρσξίο λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηξνγγπινπνίεζε. 

3) Η ηειηθή αηνκηθή βαζκνινγία ηνπ αγψλα γηα θάζε αζιεηή 
δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ αγσληζηηθψλ 
εκεξψλ ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν αζιεηψλ, ληθεηήο 
ζηελ ζεηξά αλαδεηθλχεηαη ν αζιεηήο πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 
εγθχξσλ αιηεπκάησλ. Δάλ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία, ληθεηήο είλαη 
απηφο πνπ ζπλέιαβε ην κεγαιχηεξν ςάξη.  
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4) Η κέγηζηε επίδνζε γηα έλαλ αζιεηή ζην πξσηάζιεκα αλδξψλ είλαη νη 
200 βαζκνί, ελψ ζην πξσηάζιεκα γπλαηθψλ νη 100 βαζκνί. 

5) ηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο ηνπ αγψλα απνλέκνληαη θχπειια θαη 
κεηάιιηα. 

6) ηνλ αζιεηή πνπ ζπλέιαβε ηα πεξηζζφηεξα ςάξηα θαη ζε απηφλ πνπ 
ζπλέιαβε ην κεγαιχηεξν ςάξη ηνπ αγψλα απνλέκεηαη αλακλεζηηθφ 
θχπειιν. ε πεξίπησζε πνπ δχν αζιεηέο ζπλέιαβαλ ηνλ ίδην κέγηζην 
αξηζκφ ςαξηψλ ην θχπειιν ιακβάλεη απηφο πνπ ηα ςάξηα ηνπ είραλ 
πεξηζζφηεξν ζπλνιηθφ βάξνο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
 

Δπιηποπή Δνζηάζεων 
 
Η επηηξνπή απηή ζαλ ζθνπφ έρεη λα θαηαηάμεη ηνπο αζιεηέο ζχκθσλα κε ηελ 
βαζκνινγία ηνπο (είλαη παξνχζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχγηζεο θαη ππεχζπλε) 
θαη λα θξίλεη θαη λα απνθαζίζεη γηα ηπρφλ ελζηάζεηο. Σελ επηηξνπή απνηεινχλ 
ν Αιπηάξρεο σο πξφεδξνο θαη 2 κέιε ηα νπνία επηιέγνληαη δηα θιεξψζεσο 
απφ ηνπο (γξαπηά εμνπζηνδνηεκέλνπο) ζπλνδνχο ησλ αζιεηψλ. Οη ελζηάζεηο 
θαηαζέηνληαη εγγξάθσο ζηνλ αιπηάξρε κέρξη θαη κηζή ψξα κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
δπγίζκαηνο ησλ αιηεπκάησλ θαη ζπλνδεχνληαη κε ρξεκαηηθφ παξάβνιν € 50 
πνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν χιινγν ζε πεξίπησζε δηθαίσζεο, αιιηψο 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Δ.Ο.Τ.Γ.Α.. Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο αγψλσλ επί ησλ 
απνηειεζκάησλ είλαη ηειεζίδηθε θαη θακία άιιε πξνζθπγή δελ κπνξεί λα 
γίλεη. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
 

Υοπηγίερ - Γιαθημίζειρ 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ρνξεγίεο θαη δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη 
ζηελ ΔΟΤΓΑ ή ζηνλ δηνξγαλσηή φκηιν. Κάζε άιιε δηαθήκηζε ή πξνβνιή 
πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ηνπ αγψλα απαγνξεχεηαη απζηεξά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
 

Δςθύνερ 
 
Η Δ.Ο.Τ.Γ.Α., ν δηνξγαλσηήο φκηινο, ν Αιπηάξρεο θαζψο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο νπδεκία επζχλε έρνπλ γηα θζνξέο πνπ ήζειαλ ζπκβεί ζην πιηθφ 
ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή νηαζδήπνηε θχζεσο αηχρεκα ήζειε ζπκβεί ζηνπο 
αζιεηέο ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγψλεο γηα ην ιφγν φηη νη δειψζαληεο 
ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο αλαγλσξίδνπλ θαη αλαιακβάλνπλ φινπο ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ πεξηθιείεη θάζε αζιεηηθή εθδήισζε θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ 
έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππνβξχρηα δξαζηεξηφηεηα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
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Γύηηρ Αζθαλείαρ 

 
ηελ πξνθήξπμε ηνπ αγψλα ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, εθφζνλ απηφο 
πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί κε ηνπο φξνπο Α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, είλαη 
δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε πνπ λα πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή 
ζπκκεηνρή δπηψλ αζθαιείαο γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο. Σελ απφθαζε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ησλ δπηψλ αζθαιείαο ιακβάλεη ε Δ.Ο.Τ.Γ.Α. κεηά απφ 
ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ δηνξγαλσηή Οκίινπ. Δθ’ φζνλ πξνβιεθζεί 
ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή δπηψλ αζθαιείαο ηζρχνπλ ηα θάησζη: 
 
Α. Κάζε Όκηινο νθείιεη λα παξνπζηάζεη θαηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ αξρεγψλ 
ησλ νκάδσλ ηελ παξακνλή ηνπ αγψλα ηφζνπο δχηεο αζθαιείαο, φζνη θαη νη 
αζιεηέο ηνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγψλα. 
Β. Με νξηζκφ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Αγψλα, θάζε δχηεο αζθαιείαο ζα 
αληηζηνηρεί ζε θάπνηνλ αζιεηή δηαθνξεηηθνχ Οκίινπ απφ απηφλ πνπ ηνλ 
δήισζε. Σε δεχηεξε εκέξα νη δχηεο αζθαιείαο ησλ αζιεηψλ ζα αιιάμνπλ εθ 
λένπ. 
Γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θάζε αζιεηήο ζπλνδεχεηαη κέζα ζην λεξφ, απφ 
ην δχηε αζθαιείαο πνπ ηνπ φξηζαλ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζπλερψο καδί ηνπ 
ζηελ επηθάλεηα θαη απαγνξεχεηαη λα θαηαδχεηαη, εθηφο εάλ πθίζηαηαη 
πεξίπησζε θηλδχλνπ ηνπ αζιεηή. 
Γ. Δθφζνλ ν αζιεηήο επηζπκεί λα αιηεχζεη κε ηε κέζνδν ηνπ θαξηεξηνχ ζε 
βάζε κηθξφηεξα ησλ 5 κέηξσλ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δχηε αζθαιείαο λα 
βξίζθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάδπζεο ηνπ δίπια ζηε ζεκαδνχξα, ψζηε λα 
κελ παξεκπνδίδεηαη ε πξνζπάζεηά ηνπ. 
Δ. Ο δχηεο αζθαιείαο θέξεη ζήκα ζηελ πιάηε πάλσ απφ ηελ ζηνιή ηνπ, δελ 
θνξάεη γάληηα ζηα ρέξηα θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα βνεζάεη ηνλ αζιεηή κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 
 
 
Έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ ………… 2016 
 
Αζήλα, 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ Τ/Β ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ θαη ΑΘΛΗΣΙΚΗ 
ΑΛΙΔΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


