
 

 
 

 
Αριθμ. Πρωτ. ΦΓ3/264 
 

 

ΠΡΟΣ: ΕΚΟΦΝΣ/ΚΕΔ  
ΚΟΙΝ: Προς όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Διασυλλογικών Αγώνων Κωπηλασίας  

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 

 

 

1. ΣΤΙΒΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
      Θαλάσσιος χώρος Α/Κ «ΒΕΛΟΣ» - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης).  
2.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

      Οι κωπηλάτες και κωπηλάτριες πρέπει να έχουν αθλητικό δελτίο της ΕΚΟΦΝΣ ανανεωμένο  
       και δελτίο υγείας θεωρημένο για το 2021. 
       Στα αγωνίσματα αρχαρίων να αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης. 
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

      Οι δηλώσεις συμμετοχής (επισυνάπτεται φόρμα δήλωσης) θα γίνονται δεκτές το  
      αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-06-2021 έως τις 18.30 στα γραφεία του Ι.Ο.Θ. 
      (e-mail: ioth@otenet.gr).   
      Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι 2 συμμετοχές ανά αγώνισμα. 
      ΠΡΟΣΟΧΗ, στις δηλώσεις συμμετοχής, για όλα τα αγωνίσματα των αρχαρίων, να 

σημειωθούν και οι χρονολογίες γέννησης των αθλητών –τριών για την δημιουργία 
ξεχωριστής σειράς για τους γεννημένους το 2009 

4.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

      Θα ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΚΟΦΝΣ. (Μπαλάκια, Αριθμοί, Ομοιόμορφη 
      εμφάνιση). 
5. ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΚΛΗΡΩΣΗ 
      Η σύσκεψη εκπροσώπων των ομάδων και η κλήρωση των διαδρομών θα πραγματοποιη-      
      θούν στα γραφεία του Ι.Ο.Θ. το Σάββατο 19-06-2021 ώρα 19.00 υπό την προεδρία του      
      αλυτάρχη των αγώνων .   
6.   ΕΥΘΥΝΗ 
      Οι αθλητές που παίρνουν μέρος στους αγώνες αυτούς αγωνίζονται με δική τους ευθύνη.   
      Ο οργανωτής όμιλος, η επιτροπή αγώνων και η αγωνόδικος επιτροπή δεν φέρουν καμία 
      απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στη στεριά όσο και  
      στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων.  
7.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

      Αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής στους Ομίλους δεν θα δοθούν.  
8. ΕΠΑΘΛΑ 

     Θα απονεμηθούν στον 1ο νικητή κύπελλο και  μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές κάθε 
     αγωνίσματος και κάθε σειράς. 
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9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 

       Απονομές  επάθλων δεν θα γίνουν αλλά θα δοθούν μετάλλια και διπλώματα στους τρείς     
       πρώτους νικητές της κάθε σειράς σε εκπρόσωπο του σωματείου τους με το τέλος και του   
       τελευταίου αγωνίσματος. 
10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

       Ο διοργανωτής Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος λόγω 
       ανωτέρας βίας  
11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – covid 19 
       Θα υπάρχει γιατρός καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 
       Θα ισχύσει το πρωτόκολλο υγειονομικής μέριμνας ως έχει κατά την εβδομάδα των     
        αγώνων μας   
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ: Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Νησιώτης Γεώργιος, Χοντολίδης Ανέστης, Γεωργοπούλου 
Νατάσα,  Γκέκας Παναγιώτης 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Κεχαγιά Κατερίνα & Κεχαγιά Ιωάννα 

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κεχαγιάς Νικόλαος 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΒΟΥ: Φίτσιος Δανιήλ. 
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ : 4 ταχύπλοα 

  

    ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   Η ορισθείσα  από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 

 

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Μοσχάκη Ιωάννα                                            τηλ. 6974.894090 
Φίτσιος Δανιήλ                                            τηλ. 6937.696889    
Γραμματεία Ι.Ο.Θ.                                       τηλ. 2310.830939  

                           

 

Θεσσαλονίκη 3 Ιουνίου  2021 

 

Για το Δ.Σ. 

 

              Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

  

                                                                 

Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης                                          Γιώργος Κιοσές 

 

 

ΑΘΛΟΘΕΤΗΣ: 

 



 

 

 

Αποστάσεις όλων των κατηγοριών: 1000 μέτρα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

*costal open ΜΙΚΤΟ 

 

 Το αγώνισμα costal, συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε 

πρόγραμμα διασυλλογικών αγώνων του σωματείου μας στην 

προσπάθειά μας να καλλιεργήσουμε το μελλοντικό αυτό Ολυμπιακό 

αγώνισμα.  

 Στο αγώνισμα costal open μικτό, το κάθε σωματείο μετέχει με ένα (1) 

πλήρωμα ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου.  

 Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε σειρές των τεσσάρων (4) πληρωμάτων με 

προκριματικές σειρές όπου προκρίνονται οι 2 πρώτοι. (περισσότερες 

πληροφορίες στην σύσκεψη εκπροσώπων). 

 Ο αγώνας θα γίνει με εκκίνηση από το νερό και διαδρομή slalom σε 

τρείς σημαδούρες / διαδρομή και για τις δύο διαδρομές του αγώνα. 

 Το αγώνισμα costal διεξάγεται στη μνήμη του ΘΑΝΑΣΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 

μέλος του Ομίλου μας, του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΕΚΟΦΝΣ και 

της Παγκόσμιας Κωπηλατικής Ομοσπονδίας (FISA) 

 

                                   
α/α 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 

1 9:00 1Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

2 9:15 2Χ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩN 

3 9:30 1Χ ΠΑΙΔΩΝ 

4 9:45 2Χ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

5 10:00 1Χ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

6 10:15 2Χ ΕΦΗΒΩΝ 

7 10:30 1Χ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩN 

8 10:45 2Χ ΠΑΙΔΩΝ 

9 11:00 1Χ ΑΝΔΡΩΝ 

10 11:15 1Χ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

11 11:30 2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

12 11.45 2Χ costal open ΜΙΚΤΟ* 


