
 

 
Διάπλους της Διώρυγας της Κορίνθου  

Corinth Canal Paddle Crossing 
 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε, Καγιάκ  (Ε.Ο.Κ.-Κ) με την ευγενική συνδρομή-υποστήριξη 
του διοργανωτή του “6th Hellenic SUP CUP 2016”, οργανώνει τον 1ο Ανοικτό αγώνα 
Διάπλους της Διώρυγας της Κορίνθου (Corinth Canal Paddle Crossing) για όλα τα 
αθλήματα που καλλιεργεί: Κάνοε/Καγιάκ Σπρίντ, Κάνοε/Καγιάκ Σλάλομ, Ωκεανικό καγιάκ, 
Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας SUP (Stand Up Paddle),sit-on-top, sit-in kayak, sea kayak και 
όλοι οι τύποι σκαφών Καγιάκ. Ο αγώνας είναι μεσαίων αποστάσεων περίπου 7Km, και θα 
διεξαχθεί την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 στη Διώρυγα της Κορίνθου. 
 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Η συγκεκριμένη Αθλητική διοργάνωση είναι ένας Ανοιχτός αγώνας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
 
α) όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ., και τα Σωματεία – Μέλη των Ομοσπονδιών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάνοε (E.C.A.),SUP, που διαθέτουν θεωρημένο Δελτίο 
Αθλητικής ιδιότητας και υγείας για το έτος 2016. 
 
β) όσοι δεν έχουν αθλητικό δελτίο, αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν με την προϋπόθεση 
ότι πληρούν τους όρους και προϋπόθεσης της παρούσας προκήρυξης.  
 

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Συμμετέχοντες με αθλητική ιδιότητα 
 

Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ., πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των αθλητών τους 
στο Fax της Ομοσπονδίας (2104112195) ή στο mail της Ομοσπονδίας info@canoekayak.gr 

μέχρι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο σχετικό έντυπο. 
 
Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων 
διαδικασιών από πλευράς του διοργανωτή. Καμία άλλη δήλωση αθλητού μέλους 
Σωματείου της Ε.Ο.Κ.-Κ. μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές είναι 20€. Συμπεριλαμβάνει το Lycra της 
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διοργάνωσης με τον αριθμό που ανήκει στον κάθε αθλητή, το γεύμα μετά το πέρας των 
αγώνων, λοιπά έξοδα. 
 
Η πληρωμή του κόστους της συμμετοχής πρέπει να γίνει παράλληλα με τη δήλωση 
συμμετοχής, με τους εξής τρόπους:  
α. Με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ 
στην Εθνική Τράπεζα GR6801100710000007148051944 μέχρι την Πέμπτη 27/10/2016.   
β. Mετρητά στην Οργανωτική Επιτροπή την ημέρα του αγώνα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2104114504.  
 

 Συμμετέχοντες χωρίς αθλητική ιδιότητα 
 

Όσοι δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να 
συμμετέχουν στον αγώνα με τους εξής όρους: 
 

 Δήλωση συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν την Τρίτη 18/10/2016 και 

τελειώνουν την Πέμπτη 27/10/2016 και ώρα 20:00. Μπορούν να γίνουν είτε οn-line 

(http://www.sups.gr/component/chronoforms/?chronoform=corinthcanal2016) ή με 

την αποστολή του σχετικού εντύπου.  

 Ιατρική βεβαίωση που βεβαιώνει την καλή υγεία του κατόχου. Υπεύθυνη δήλωση με 

γνήσιο υπογραφής όπως συνημμένο.  Ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν 

ανάλογη υπεύθυνη δήλωση με ενυπόγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα με το γνήσιο 

της υπογραφής. 

 Χρηματικό ποσό 20€ για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει σε κάποιον από τους 

προηγούμενους αγώνες και έχουν ήδη πάρει το Lycra τους και 40€ (Wild Cards) για 

όσους συμμετέχουν πρώτη φορά.  Συμπεριλαμβάνει το Lycra της διοργάνωσης με τον 

αριθμό που ανήκει στον κάθε αθλητή, το γεύμα του, λοιπά έξοδα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενο αγώνα του 2016 και έχουν 

προσκομίσει ήδη την Υπεύθυνη Δήλωση και την Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ χρειάζεται να 

ξαναστείλουν αυτά τα δύο έγγραφα. 

Τα παραπάνω πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ε.Ο.Κ.-Κ., Ακτή Αλ.Κουμουνδούρου 
22, Πειραιάς 18533, τηλ 2104114504 ή να αποσταλούν με φαξ στο 2104112195 ή με e-
mail στο info@canoecayak.gr ή στο info@sups.gr και τα πρωτότυπα να προσκομισθούν 
την ημέρα του αγώνα στην Οργανωτική Επιτροπή. 
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Η πληρωμή του κόστους της συμμετοχής πρέπει να γίνει παράλληλα με τη δήλωση 
συμμετοχής, με τους εξής τρόπους:  
α. Με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ 
στην Εθνική Τράπεζα GR6801100710000007148051944 μέχρι την Πέμπτη 27/10/2016.   
β. Mετρητά στην Οργανωτική Επιτροπή την ημέρα του αγώνα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2104114504.  
 

Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές την ημέρα του αγώνα. 
 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Κ.-Κ για το κάθε άθλημα ξεχωριστά όσον αφορά τις 
τυπικές διαδικασίες.  
 
Η συγκεκριμένη διοργάνωση της Ε.Ο.Κ.-Κ  δίνει περισσότερη έμφαση στη γιορτή – 
παρουσίαση των αθλημάτων και των πληρωμάτων τους με τη διάσχιση της Ιστορικής 
Διώρυγας Κορίνθου στο ευρύ κοινό.  
 
Το κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει χωρίς περιορισμό στον αριθμό των  αθλητών –
αθλητριών. 
 

5. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Το αγώνισματα που θα αγωνιστούν οι συμμετέχοντες είναι: 

 

 Όρθια Σανιδοκωπηλασία (SUP) 
 

14’0’’ Ανδρών 12’6” Ανδρών Νεανίδων 
 
Παίδων 

  SURF 14’0’’ Γυναικών 12’6” Γυναικών 

14’0’’ Νέων 12’6” Νέων 

 
Στην κατηγορία 12’6’’ συμμετέχουν οι αθλητές με σκάφη μήκους μικρότερο ή ίσο του 
12’6’’ τύπου Race – Touring. 
 
Στην κατηγορία 14’0” συμμετέχουν οι αθλητές με σκάφη μήκους μεγαλύτερο του 12’6’’ 
και μικρότερο ή ίσο του 14’0’’ τύπου Race – Touring. 
 
Στην κατηγορία SURF, συμμετέχουν οι αθλητές ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, με σκάφη 
μήκους μικρότερο ή ίσο του 12’0’’ τύπου surf-wave 
 
Στις κατηγορίες Νέων και Νεανίδων συμμετέχουν όλα τα παιδιά από 13 μέχρι και 17 
ετών(Έτος γέννησης 1999-2003) 



 

 
Στην κατηγορία Παίδων συμμετέχουν όλα τα παιδιά μέχρι και 12 ετών (Έτος γέννησης 
2004 και μετά). 
 
Αθλητής που επιθυμεί, δύναται να δηλώσει συμμετοχή σε δυσκολότερη κατηγορία από 
αυτή που ανήκει, σκάφους ή ηλικίας, π.χ. οι νέοι στους άνδρες, οι νεάνιδες στις γυναίκες, 
και οι SURF 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 μεγαλύτερου των 14’0’’ μπορούν να συμμετέχουν στο 
πρωτάθλημα, θα είναι όμως εκτός συναγωνισμού και δεν θα μπουν στο Ranking List (6th 

Hellenic Sup Cup 2016” Series.  
 
Τα φουσκωτά σκάφη, θα εντάσσονται στις κατηγορίες που ανήκουν σύμφωνα με τον τύπο 
τους και το μήκος τους. 

 

 Καγιάκ Σπρίντ (Κ1), (Κ2), (Κ4) κατηγορίες Παμπαίδων/Παγκορασίδων, 
Παίδων/Κορασίδων, Εφήβων/Νεανίδων, Ανδρών/Γυναικών.  Μόνο άτομα με 
αθλητική ιδιότητα. 

 

 Κάνοε Σπρίντ (C1, C2) Εφήβων/Νεανίδων, Ανδρών/Γυναικών. Μόνο άτομα με 
αθλητική ιδιότητα. 

 

 Καγιάκ Σλάλομ (Κ1) Παμπαίδων/Παγκορασίδων, Παίδων/Κορασίδων, 
Εφήβων/Νεανίδων, Ανδρών/Γυναικών. 

 

 Κάνοε Σλάλομ (C1, C2) Εφήβων/Νεανίδων, Ανδρών/Γυναικών. 
 

 Ωκεανικό καγιάκ (Surf Ski), Παμπαίδων/Παγκορασίδων, Παίδων/Κορασίδων, 
Εφήβων/Νεανίδων, Ανδρών/Γυναικών 

 

 Tουριστικά καγιάκ (Sit on top – sit in – inflatable), μονά και διπλά, μια κατηγορία 
από 16 ετών και άνω. 
 

 Kαγιάκ θαλάσσης (seakayak) μονά και διπλά μια κατηγορία από 16 ετών και άνω. 
 

Όλα τα παραπάνω στις μεσαίες αποστάσεις  ≈7km. 
 



 

 
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ 

Για τους συμμετέχοντες με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ισχύουν οι παρακάτω κατηγορίες: 
 

Ηλικιακές Κατηγορίες 
- Κατηγορία Παμπαίδων – Παγκορασίδων (Έτος γεννήσεων 2002-2003) (13-14 ετών) 
- Κατηγορία Παίδων - Κορασίδων (Έτος γεννήσεως 2000 - 2001) (15-16 ετών) 
- Κατηγορία Εφήβων - Νεανίδων (Έτος γεννήσεως 1998 - 1999) (17-18 ετών) 
- Κατηγορία Ανδρών - Γυναικών (Έτος γεννήσεως 1997 και παλαιότερα) 
 

Κατηγορίες Σκαφών 
o SUP 14’0’’ 
o SUP 12’6’’  
o SUP ALL AROUND 
o SUP OPEN 
o Καγιάκ Σπρίντ Κ1, Κ2, Κ4 
o Καγιάκ Σλάλομ Κ1 
o Κάνοε Σπρίντ/Σλάλομ C1, C2 
o SURF SKI 
o ΚΑΓΙΑΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, sea kayak, sit-on-top, sit-in, inflatable 

 
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Όσοι έχουν αθλητική ιδιότητα, τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. θα δηλώσουν τους 
αθλητές τους στο έντυπο δήλωσης.  Οι υπεύθυνοι των σωματείων πρέπει να έχουν μαζί 
τους τα δελτία υγείας των αθλητών θεωρημένα (ή τις υπεύθυνες δηλώσεις υγείας για 
αλλοδαπά σωματεία). Επίσης τα συμμετέχοντα σωματεία να έχουν μαζί τους και 
αριθμούς σκαφών. 
 

2. Όσοι δεν έχουν αθλητική ιδιότητα θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή Αγώνα 
τα πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3. 

 
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει είτε να παραδοθούν πρωτότυπα κατά την άφιξη των 
συμμετεχόντων στην Επιτροπή Αγώνων είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, Ακτή Αλ.Κουμουνδούρου 22, Πειραιάς 
18533.  
 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ  
Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30/10/2016 και ώρα 09:00 στο 
προαύλιο χώρο της διοργάνωσης κτίριο ΑΕΔΙΚ Ίσθμια Κορινθίας ή σε κλειστό χώρο αν 
αυτός μας διατεθεί. 
Οι αποσύρσεις – αλλαγές πληρωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες κατά την 
Τεχνική Σύσκεψη. 



 

 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Προσέλευση αθλητών: 08:30-9:00 
Εγγραφές-Καταμέτρηση: 09:00-11:00 
Ενημέρωση αθλητών: 11:00-11:15 
Εκκίνηση αγώνα:  11:45 
Γεύμα:    14:30 
Απονομές:    15:30 
Λήξη:     16:30 
 
Ο χρόνος εκκίνησης δεν είναι ο ακριβής και θα εξαρτηθεί από την κυκλοφορία των πλοίων 
στη Διώρυγα, τις καιρικές συνθήκες και κυρίως από την ώρα αλλαγής κατεύθυνσης του 
ρεύματος εντός του καναλιού, τη συγκεκριμένη ημέρα. Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει 
λοιπόν ακόμη και με μεγάλη χρονική απόκλιση του ανωτέρω ορισθέντος. Για όσους δεν το 
γνωρίζουν εντός του καναλιού επικρατεί ισχυρό ρεύμα (νερού) που αλλάζει κατεύθυνση 
περίπου κάθε 6 ώρες. Ο αγώνας πρέπει να γίνει με τη φορά του ρεύματος. 
 

10.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος του αγώνα 
αλλά και την τροποποίηση της γραμμής και της πλευράς εκκίνησης (Κορινθιακός - 
Ποσειδωνία, Σαρωνικός - Ίσθμια) και του τερματισμού διεξαγωγής του αγώνα αν οι 
καιρικές συνθήκες, το θαλάσσιο ρεύμα ή η κυκλοφορία των πλοίων το απαιτήσουν. 
 

11. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Θα ορισθεί από την Ε.Ο.Κ.-Κ.  
 

12. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Για την κάλυψη των Α’ Βοηθειών καθόλη την διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει γιατρός και 
ασθενοφόρο.  
 
Για την ασφάλεια των αθλητών οι αγώνες θα επιβλέπονται από Ναυαγοσώστες που θα 
επιβαίνουν σε φουσκωτά σκάφη και θα παραπλέουνχωρίς να εμποδίζουν την αυτή 
διαδρομή με τους αθλητές. 
 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα σε συγκεκριμένα σημεία εντός της διώρυγας θα βρίσκονται 
δεμένα σκάφη - καγιάκ με διασώστες που θα προσφέρουν νερό αλλά και άμεσα βοήθεια 
σε όποιον τη χρειαστεί προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με την κίνηση των 
μηχανοκινήτων σκαφών ανάμεσα στους αθλητές. 
 
 

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Λόγω του χαρακτήρα του αγώνα, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 



 

 
14. ΕΠΑΘΛΑ  

Στους νικητές θα απονεμηθούν έπαθλα – διπλώματα. 
 
Οι αθλητές Σωματείων- μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ. θα βραβευτούν ξεχωριστά. 
 
Οι μη εγγεγραμμένοι σε Αθλητικό Σωματείο και μη έχοντες αθλητικό δελτίο 
συμμετέχοντες στο 6th Hellenic SUP Cup 2016 θα βραβευτούν ξεχωριστά.  
 
Οι υπόλοιποι θα βραβευτούν ανάλογα με την κατηγορία τους όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 4. 
 

15. ΕΥΘΥΝΗ  
Προσοχή ο συγκεκριμένος περιορισμένος χώρος της Διώρυγας Κορίνθου και χώρος 
διεξαγωγής του αγώνα έχει πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτείται κατανόηση και 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων πληρωμάτων και της διοργάνωσης. 
 
Οι συμμετέχοντες αθλητές- αθλήτριες με δελτίο αθλητικής ιδιότητας αγωνίζονται με 
ευθύνη των σωματείων τους και θα συνεργάζονται αρμονικά με το διοργανωτή, τα 
παραπλέοντα σκάφη ασφαλείας και τους λοιπούς παράγοντες. 
 
Οι λοιποί συμμετέχοντες που δεν έχουν την αθλητική ιδιότητα αγωνίζονται με δική τους 
ευθύνη και σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που υπέγραψαν για το λόγο αυτό. 
 
Τόσο η διοργανώτρια Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ όσο και η Επιτροπή του Αγώνα 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη κατά τη 
διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα στη συγκεκριμένη εκδήλωση.  
 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η απόσταση των 7km είναι εντός της 
διώρυγας της Κορίνθου και πρέπει να γνωρίζουν καλή ισορροπία γιατί δημιουργείται 
κυματισμός με ανάλογες επιπτώσεις.  
 

16. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
 Από Ίσθμια προς Ποσειδωνία. 
 

Είσοδος των αθλητών στη θάλασσα. 
Είσοδος των αθλητών και του εξοπλισμού στη θάλασσα από συγκεκριμένα σημεία 
εισόδου: 
 
α) Παράπλευρος εξωτερικός παραλιακός χώρος νότια του κτηρίου της ΑΕΔΙΚ με χώρο 
στάθμευσης οχημάτων και εύκολη πρόσβαση στο νερό από αμμώδη παραλία. 
Επικοινωνία με τον εσωτερικό χώρο της διοργάνωσης από την πλαϊνή είσοδο της ΑΕΔΙΚ με 



 

τη συγκεκριμένη παραλία. Μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των συμμετεχόντων. 
 
β) Είσοδος των σκαφών και των αθλητών στο νερό από στενό μικρό με σκαλιά διάδρομο 
του κήπου της ΑΕΔΙΚ προς τη θάλασσα. Εξυπηρετεί περιορισμένο αριθμό αθλητών. 
 
γ) Είσοδος των σκαφών και των αθλητών στο νερό από τον χώρο ανάμεσα στον Πύργο 
ελέγχου και την προβλήτα της ΑΕΔΙΚ. Εξυπηρετεί περιορισμένο αριθμό αθλητών. 
 
Γραμμή εκκίνησης. 
Μετά την είσοδο των αθλητών στη θάλασσα από τα ανωτέρω περιγραφέντα σημεία αυτοί 
θα κατευθυνθούν στη νοητή γραμμή εκκίνησης που βρίσκεται έμπροσθεν του Πύργου 
ελέγχου κυκλοφορίας των πλοίων εντός της Διώρυγας. 
 

 Από Ποσειδωνία προς Ίσθμια. 
Είσοδος των αθλητών στη θάλασσα. 
Είσοδος των αθλητών και του εξοπλισμού στη θάλασσα από συγκεκριμένα σημεία 
εισόδου: 
Εκατέρωθεν της διώρυγας Κορίνθου από την πλευρά του Κορινθιακού κόλπου περιοχή 
Ποσειδωνίας υπάρχουν χώροι στάθμευσης οχημάτων και δύο μικρές αμμώδεις παραλίες 
με εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα. 
 
Προσοχή 
Ο θαλάσσιος χώρος από την πλευρά της Ποσειδωνίας (Κορινθιακός) είναι περιορισμένος 
και εντός των Λιμενοβραχιόνων που προστατεύουν την είσοδο των πλοίων στη Διώρυγα 
από τα κύματα και τον άνεμο. 
Οι αθλητές πρέπει να εισέρχονται στη θάλασσα με την παρακάτω σειρά ακλουθώντας τις 
οδηγίες και όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να βρίσκονται στους χρόνους τους στη 
γραμμή εκκίνησης. 
 
Η περιγραφή και το στήσιμο των ανωτέρω σειρών εκκίνησης των σκαφών από την πλευρά 
της Ποσειδωνίας είναι πολύ δύσκολη διαδικασία λόγω του περιορισμένου χώρου.  Έτσι 
πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της λήψης θέσης από την αρχή για τις 2-3 
πρώτες κατηγορίες και της γρήγορης εισόδου των υπολοίπων εκτός και αν οι καιρικές 
συνθήκες επιτρέπουν (άπνοια) την είσοδο όλων των σκαφών στη θάλασσα και την κίνηση 
και αναμονή των υπολοίπων σκαφών εκτός των λιμενοβραχιόνων.  
 
Αναλυτική περιγραφή στίβου 7 Km: 
Ο αγώνας είναι μία ευθεία συνολικής απόστασης 6.346 m. 
 
Το συνολικό μήκος της διαδρομής θα οριστεί την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και 
μπορεί να κυμανθεί μέχρι τα 7.0 km καθότι επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, το 
θαλάσσιο ρεύμα που θα επικρατεί και είναι τα στοιχεία που θα ορίσουν την γραμμή 



 

εκκίνησης και τερματισμού. 
 
Προσοχή:  
Η μορφή της συγκεκριμένης διοργάνωσης κλείνει προς τη γιορτή, την παρουσίαση και την 
επίδειξη των αθλημάτων της Ε.Ο.Κ.-Κ στο ευρύ κοινό και όχι προς το αγωνιστική πλευρά 
των αθλημάτων της.  

Έμφαση δίδεται στην ασφάλεια, στη σωστή παρουσίαση στο παρευρισκόμενο κοινό αλλά 
και σε αυτούς που θα ενημερωθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής 
ενημέρωσης τους οποίους επιθυμούμε να προσεγγίσουμε. 

Ο στίβος έχει πλάτος 24.5m και ο κυματισμός που θα δημιουργήσουν τα σκάφη κατά την 
κίνηση τους εντός του καναλιού προσκρούει επί των τοιχωμάτων και επιστρέφει σχεδόν 
σε ίσο  μέγεθος και δύναμη με τον αρχικά δημιουργηθέντα κυματισμό με μόνη διαφορά 
την  αντίθετη φορά.  

Σκάφη που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα θα εκκινήσουν πρώτα και θα δοθεί ικανός 
χρονικός διαχωρισμός για την εκκίνηση της επόμενης κατηγορίας προκειμένου να 
κοπάσει ο κυματισμός και να αποφύγουμε δυσκολία σε αυτούς που ακολουθούν 
ιδιαίτερα όταν όλοι θα έχουν εκκινήσει και θα βρίσκονται εν κινήση εντός του καναλιού. 

Στην πρώτη σειρά παρατάσσονται τα ταχύτερα σκάφη Κ4 Σπρίντ, σε απόσταση 10 μέτρων 
από την πρώτη σειρά σκαφών παρατάσσονται τα Κ2 Σπρίντ και σε αντίστοιχη απόσταση 
παρατάσσονται τα Ωκεανικά καγιάκ, κατόπιν τα Κ1 Σπρίντ, ακολουθούν τα Καγιάκ Σλάλομ, 
τα Κάνοε Σπριντ/Σλάλομ, τα SUP 14’0’’, τα SUP 12’6’’, τα SUP All around, που 
υπολείπονται ταχύτητας και στο τέλος ακολουθούν τα Τουριστικά καγιάκ μονά ή διπλά sit 
on top, sit in, sea kayak κλπ. 
 

17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ 

 Την ημέρα του αγώνα θα πρέπει να παρουσιαστείτε στην Επιτροπή Αγώνα, 

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. 

 Όλοι όσοι θα συμμετέχουν καλούνται να παραβρίσκονται στη συγκέντρωση αναβατών 

“Paddler’s Meeting” ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του αγώνα. Η 

συμμετοχή όλων των αθλητών στην ενημέρωση αναβατών είναι υποχρεωτική.  

 Μετά το check-in στην επιτροπή, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν από την 

τεχνική επιτροπή για τον έλεγχο του σκάφους τους. 

 Λεπτομέρειες και πρόγραμμα για τον κάθε αγώνα θα ανακοινώνονται στο 

www.canoekayak.gr ή/και στο www.sups.gr . 

http://www.canoekayak.gr/
http://www.sups.gr/


 

 Οι κωπηλάτες που δεν θα παρουσιαστούν στην επιτροπή την ημέρα του αγώνα, δεν θα 

συμμετέχουν στην συγκέντρωση κωπηλατών και δεν θα έχουν περάσει το σκάφος τους 

από την τεχνική επιτροπή, αποκλείονται αυτομάτως από τον αγώνα.  

 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. Σε περίπτωση που το ξεχάσουν, και 

ζητηθεί από την επιτροπή να τους δοθεί νέο, το κόστος θα είναι 10€. 

 H xρήση Leash είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες SUP 

 Η χρήση σωσιβίου σε συμμετέχοντες χωρίς αθλητική ιδιότητα είναι υποχρεωτική για 

άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωσίβια αυτόματης 

πλήρωσης CO2 που δεν περιορίζουν τις κινήσεις του αναβάτη.  

 Προκειμένου να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα οι αγώνες, ο υπεύθυνος της 

Οργανωτικής Επιτροπής κ.Συκιώτης Παναγιώτης καθώς ή/και η Επιτροπή Αγώνα θα 

αποφασίζουν, 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 τη διάρκεια της 

δοκιμασίας, αυτός θα τιμωρείται με αποβολή και δεν θα του επιτρέπεται η συμμετοχή 

στις περαιτέρω δοκιμασίες. Εξαίρεση αποτελούν τα σημεία εκκίνησης, στροφής και 

τερματισμού, στα οποία οι συμμετέχοντες συνωστίζονται και μπορεί να υπάρξει 

σύγκρουση και πτώση. Σε κάθε 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, μέλη σωματίων της Ε.Ο.Κ.Κ. με δελτίο αθλητή ακολουθούν την διαδικασία 

της Ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται 

παράλληλα. Οι επιδόσεις των αθλητών αυτών θα προσμετρώνται πέραν των επίσημων 

αποτελεσμάτων της Ε.Ο.Κ.Κ. και στα αποτελέσματα του αγώνα “6th Hellenic SUP CUP  

2016”. Προκηρύξεις, σχετικές ανακοινώσεις και αποτελέσματα για τους αθλητές με 

δελτίο, θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες του διοργανωτή συλλόγου και της Ε.Ο.Κ.Κ. 

(www.canoekayak.gr). 

 

 

http://www.canoekayak.gr/


 

18. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

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. 
 

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Η παρούσα προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί αν αυτό απαιτηθεί. 

 Απρόβλεπτες καταστάσεις και καιρικά φαινόμενα μπορεί να αναγκάσουν τους 

διοργανωτές να ματαιώσουν ή να αλλάξουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. 

 Σε περίπτωση αλλαγών θα ενημερωθείτε έγκαιρα από το επίσημο site της 

ομοσπονδίας www.canoekayak.gr ή/και από το www.sups.gr και αντίστοιχα από το 

facebook της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ .  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Οργανωτική Επιτροπή: υπεύθυνος Παναγιώτης Συκιώτης, Αντιπρόεδρος ΕΟΚΚ τηλ. 

επικοινωνίας 6932527450 

Διοικητική Υπεύθυνος: Γεωργία Γρίβα,  τηλ. επικοινωνίας 6948720740 

Λογιστήριο: Λογαρίδη Μαρία τηλ 2104114504 

Επιτροπή Αγώνα: Ορίζεται από τη διαιτησία 

Για παραχώρηση σκαφών αιτήματα στο info@canoekayak.gr μέχρι την Τρίτη 25/10/2016 
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