
  

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 CORINTH CANAL SUP Crossing 2015 

 

 

Δήλωσε συμμετοχή και λάβε μέρος στο Corinth Canal SUP Crossing 2015.  

Ο πιο σημαντικός αγώνας της χρονιάς έρχεται και φέτος να κλείσει θεαματικά την αγωνιστική σεζόν. Ο 

αγώνας που έχει καθιερωθεί ως ο μεγάλος τελικός του 5th Hellenic SUP CUP, είναι πλέον θεσμός όχι 

μόνο για τους Έλληνες SUPers αλλά και για πολλούς αθλητές του εξωτερικού. Οι εικόνες από την 

εορταστική ατμόσφαιρα του αγώνα καθώς και του μοναδικού τοπίου του ιστορικού Ισθμού της 

Κορίνθου, έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, αυξάνοντας χρόνο με τον χρόνο τις συμμετοχές από όλα τα 

μήκη και τα πλάτη του κόσμου. 

Είστε όλοι καλεσμένοι ανεξαρτήτως επιπέδου ηλικίας και εξοπλισμού. Το SUP είναι μια δραστηριότητα που 

συναρπάζει, είναι εύκολο, ασφαλές, γυμνάζει και διασκεδάζει, είναι για μικρούς, μεγάλους, άνδρες και 

γυναίκες. 

 

1. Διοργανωτής 

Η εταιρεία Forward, διοργανώνει το Isthmus Speed Crossing 2015, με την ευγενική χορηγία των εταιρειών 
BIC® και NAISH, και την Υποστήριξη του Frulite On the Go. 
 

2. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Corinth Canal SUP Crossing 2015 έχουν όλοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας.  

Παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών πρέπει να έχουν ενυπόγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα. 

 

3. Κατηγορίες Αθλητών 

14’0’’ Ανδρών 12’6” Ανδρών 

Κορασίδων FUN Γενική 14’0’’ Γυναικών 12’6” Γυναικών 

14’0’’ Παίδων 12’6” Παίδων 



 

Στην κατηγορία 12’6’’ περιλαμβάνονται όλα τα σκάφη με μήκος μικρότερο ή ίσο του 12’6’’ τύπου Race - 

Touring, Exploring, φουσκωτά κ.τ.λ. 

Στην κατηγορία 14’ περιλαμβάνονται όλα τα σκάφη με μήκος μεγαλύτερο από 12’6’’ και μικρότερο ή ίσο 

του 14’0’’ τύπου Race - Touring, Exploring, φουσκωτά κ.τ.λ.  

Στην κατηγορία FUN, περιλαμβάνονται όλα τα σκάφη τύπου surf-wave με μήκος μικρότερο ή ίσο του 12’0’’ 

και αναβάτες ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. 

Στις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων εντάσσονται όλα τα παιδιά μέχρι και 17 ετών. 

Αθλητής που επιθυμεί, δύναται να δηλώσει συμμετοχή σε δυσκολότερη κατηγορία από αυτή που ανήκει. 

Π.χ. οι παίδες στους άνδρες, οι κορασίδες στις γυναίκες, και οι FUN στις 12’6’’ ή 14’0’’. 

Δεν υπάρχουν κατηγορίες που διαχωρίζουν τους συμμετέχοντες σε επαγγελματίες αθλητές ή ερασιτέχνες. 

Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση είναι αγώνας-γιορτή του αθλήματος της όρθιας σανιδοκωπηλασίας. 

Αθλητές με σκάφη μήκους μεγαλύτερο από 14’0’’ μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα, θα είναι όμως 

εκτός συναγωνισμού και δεν θα μπουν στο Ranking List.  

Τα φουσκωτά σκάφη, θα εντάσσονται στις κατηγορίες που ανήκουν σύμφωνα με τον τύπο τους και το 

μήκος τους. 

 

 

5. Δηλώσεις συμμετοχής 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Corinth Canal SUP Crossing 2015, πρέπει να προσκομίσουν τα εξής: 

 

 Δήλωση συμμετοχής On-line 

 Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση ή Αθλητικό Δελτίο εν ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής. 

 Χρηματικό ποσό 40€  

Τα παραπάνω πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν στη διεύθυνση: Μεσογείων 399, 15343, Αγ. 

Παρασκευή, τηλ. 210 6856946. 

Με τη δήλωσή του, ο κάθε συμμετέχων παραλαμβάνει το Lycra του αγώνα, με τον αριθμό του. Η 

αποστολή των Lycra μπορεί να γίνει με courier, με επιπλέον χρέωση 5€. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές οποτεδήποτε, έως την Πέμπτη 29.11.15. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές την ημέρα του αγώνα. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να 

ασφαλιστούν οι αγωνιζόμενοι και ο εξοπλισμός τους ονομαστικά, να προσκομιστούν εγκαίρως τα 



δικαιολογητικά στην Λιμενική αρχή καθώς και να μπορέσουν να γίνουν σωστά οι εξωαγωνιστικές 

προετοιμασίες (φαγητό, αναψυκτικό, lycra κλπ.) 

Η πληρωμή του κόστους της συμμετοχής πρέπει να γίνει, με τους εξής τρόπους:  

α. Με πιστωτική κάρτα, β. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, γ. PayPal στον λογαριασμό 

sales@forward.gr,  δ. Mετρητά 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 6856946 (Υπεύθυνος Μάνος Μαυρομμάτης) 

 

 

6. Γενικοί Όροι  Συμμετοχής - Κανόνες 

 Την ημέρα του αγώνα θα πρέπει να παρουσιαστείτε στην επιτροπή, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την 

εκκίνηση και να επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας. Προσοχή: αν παραλείψετε να το κάνετε δεν θα 

μετρήσει ο τερματισμός σας, γιατί δεν θα είστε εγγεγραμμένοι στη λίστα εκκίνησης. 

 Με την επιβεβαίωση συμμετοχής σας θα παραλάβετε το βραχιολάκι σας, με το οποία θα μπορείτε να 

σερβίρεστε από τον μπουφέ των αθλητών.  

 Όλοι όσοι θα συμμετέχουν καλούνται να παραβρίσκονται στην Συγκέντρωση αναβατών “Paddler’s 

Meeting” ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του αγώνα. Η συμμετοχή όλων των αθλητών 

στην ενημέρωση αναβατών είναι υποχρεωτική.  

 Ο χώρος και ο χρόνος συνάντησης “Paddler’s meeting”, θα ανακοινωθεί ξεχωριστά για τον κάθε 

αγώνα από το www.sups.gr και στο www.facebook.com/sups.gr . 

 Οι αναβάτες που δεν θα παρουσιαστούν στην επιτροπή την ημέρα του αγώνα και δεν θα 

συμμετέχουν στην συγκέντρωση αναβατών, αποκλείονται αυτομάτως από τον αγώνα.  

 Ο αναβάτης υποχρεούται να κωπηλατεί όρθιος, αλλιώς επιβαρύνεται με βαθμό ποινής. 

 Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να φορούν το event lycra καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, για να 

ξεχωρίζουν κατά την διάρκεια αυτών, για την ασφάλειά τους, αλλά και για να είναι αναγνωρίσιμοι 

από τους κριτές. 

 Η χρήση σωσιβίου είναι υποχρεωτική για άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. 

 Ενστάσεις δεν θα υφίσταται, γιατί η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι αγώνας-γιορτή και δεν 

υπάρχουν λόγοι ενστάσεων.  

 Προκειμένου να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα οι αγώνες, ο υπεύθυνος της επιτροπής και οι 

συνεργάτες του που θα εποπτεύουν τον αγώνα, θα αποφασίζει αν χρειαστεί την απαγόρευση 

συμμετοχής αθλητή που τυχόν δημιουργεί προβλήματα. 

 Σε περίπτωση εσκεμμένης σύγκρουσης από αθλητή, ή χτυπήματος με το κουπί με σκοπό την 

παρεμπόδιση ή την πτώση άλλου συμμετέχοντα κατά την διάρκεια της δοκιμασίας, αυτός θα 

τιμωρείται με αποβολή. Εξαίρεση αποτελούν τα σημεία εκκίνησης, στροφής και τερματισμού, στα 

οποία οι συμμετέχοντες συνωστίζονται και μπορεί να υπάρξει σύγκρουση και πτώση. Σε κάθε 
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περίπτωση το μέλος της επιτροπής που εποπτεύει τα συγκεκριμένα σημεία ενημερώνει τον 

υπεύθυνο, ο οποίος κάνει προφορική παρατήρηση, ενώ σε περίπτωση επανάληψης τον αποβάλλει. 

 Οι αθλητές πρέπει να φροντίζουν να φέρνουν και να φορούν το Lycra που θα τους δοθεί με τη 

δήλωση συμμετοχής τους, σε όλους τους αγώνες. Σε περίπτωση που το ξεχάσουν, και ζητηθεί από 

την επιτροπή να τους δοθεί νέο, το κόστος θα είναι 20€. 

 

7. Ασφάλεια 

 

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί με επιτυχία αλλά και με απόλυτη ασφάλεια η διοργάνωση, θα παραπλέουν 

κατά την διάρκεια των αγώνων συνωδά σκάφη, με ναυαγοσώστες ενώ θα παρευρίσκονται σε ετοιμότητα 

στο χώρο των αγώνων ιατρός και ασθενοφόρο με ειδικευμένο προσωπικό. 

 

8. Διαφημίσεις 

Ο διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να φέρουν διαφήμιση των χορηγών των 

αγώνων επ’ αυτών και επί του εξοπλισμού τους. 

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή τους εντός και εκτός του αγώνα και 
την προβολή του υλικού στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 
 

 

9. Τροποποιήσεις  

 Η παρούσα προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί αν αυτό απαιτηθεί. 

 Απρόβλεπτες καταστάσεις και καιρικά φαινόμενα μπορεί να αναγκάσουν τους διοργανωτές να 

ματαιώσουν ή να αλλάξουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. 

 Σε περίπτωση αλλαγών θα ενημερωθείτε έγκαιρα από το www.sups.gr  

 

Με τη φυσική ενέργεια του Frulite On The Go ! 

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ 

Ο Υπεύθυνος Οργανωτικής επιτροπής Γιώργος Κονταρίνης 
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