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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου και ο Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδηλώσεις επίδειξης STAND UP PADDLING (SUP)
το Σάββατο 26, 27 και 28 Μαΐου 2018 με τίτλο AGIOS NIKOLAOS on SUP 2018.
Οι εκδηλώσεις AGIOS NIKOLAOS on SUP 2018 έχουν πρωταρχικό στόχο την
ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας, την ανάπτυξη της αγάπης για τη θάλασσα, την προώθηση
του Τουρισμού και παράλληλα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Το 4ο Αgios Nikolaos on SUP έχει διάρκεια τρεις ημέρες, θα διεξαχθεί στην Θαλάσσια
περιοχή μεταξύ της Πλάκας, Ελούντας, της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και του Καλού Χωριού,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Οι τοποθεσίες, η ώρα έναρξης και οι
διαδρομές ενδέχεται να αλλάξουν μέχρι και 2 ώρες πριν την κάθε εκκίνηση, οι σχετικές
ανακοινώσεις θα γίνονται στη σελίδα της εκδήλωσης https://www.agiosonsup.gr ή τη
σελίδα https://www.facebook.com/AgiosOnSup .
Το προσωρινό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:
26 May
Saturday
We begin in either Almyros beach or Voulisma beach depending on weather
9:00-10:30 – Registration
10:30-11:00 – Skippers meeting
11:30-12:30 – Fun Boards - 3 kms Technical event
12:30-13:30 – Eurotour Fitness Paddle (open to everyone regardless of craft/age or any distinction)
13:30-14:30 – 12'6 - 5 kms Technical event (BIC Boards available through trials)
14:30-16:30 – HSSA 14' - 5 kms Technical event - ISA 2018 worlds trials!
16:30-17:30 – Dragon event
Demo’s for all participants
27 MAY
SUNDAY
Weather dependent start from Agios Panteleimonas or Plaka
09:00-09:30 – Check in
09:30-10:00 – Skippers meeting
10:00-12:30 – Eurotour Long Distance event 12-15 kms up to 14' board length
(open men/women age group only)
12:30-13:00 - HSSA 200 m sprint, up to 14' board length
13:00-14:00 – HSSA Fun Boards - 1 km Technical event in the lake
15:00-15:30 – Dragon event
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15:30-16:30 – Award Ceremonies

Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Δ.Α.Ε.Α.Ν.
Φαρσάρη Μιχάλη στο τηλέφωνο 6936797756, τον Αντιπρόεδρο του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. κ.
Λευτέρη Ραφαϊλάκη στο τηλέφωνο 6977507054 και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Δ.Α.Ε.Α.Ν. Γαρεφαλάκη Μιχάλη 6980989984
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις σελίδες της εκδήλωσης:
www.agiosonsup.gr ή τη σελίδα https://www.facebook.com/AgiosOnSup/
Σχεδιαγράμματα διαδρομών:
https://goo.gl/azFBLR
Άρθρο 1 : Ο
 ΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης ορίζεται Εκτελεστική Οργανωτική Επιτροπή η οποία
αποτελείται από τα μέλη των διοργανωτών καθώς επίσης και εκπροσώπους της
τοπικής αθλητικής κοινότητας και στελέχη του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Φαρσάρης Μιχάλης
Ραφαηλάκης Λευτέρης
Χαράλαμπος Σαββάκης
Αλτσιάδης Δημήτρης
Τζώρτζης Γιώργος

Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος

ΔΑΕΑΝ
ΠΑΟΔΑΝ
ΠΑΝΕΟΣΚ
ΙΟΑΝ

Εκπρόσωπο Κ.Φ.Α

Συντονιστής της εκδήλωσης ορίζεται ο κ. Ελευθέριος Ραφαηλάκης, Αντιπρόεδρος του
ΠΑΟΔΑΝ (τηλ: 6977507054) και ο Φαρσάρης Μιχάλης πρόεδρος ΔΑΕΑΝ (τηλ.
6936797756). Μέλη της επιτροπής που απουσιάζουν, αντικαθίστανται από
αναπληρωματικά μέλη της οργάνωσης.
Έργο της εκτελεστικής επιτροπής είναι :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Η γενική οργάνωση και διαχείριση της εκδήλωσης.
Η εφαρμογή των όρων της προκήρυξης αυτής.
Ο έλεγχος και έγκριση των δηλώσεων - αιτήσεων συμμετοχής και των
βεβαιώσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν οι
συμμετέχοντες.
Ο τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Η επιλογή και η κλήρωση ορισμού των κριτών της εκδήλωσης.
Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών των συμμετεχόντων (έγκριση λίστας
ιατρών και αναπληρωματικών).
Ο καθορισμός των χώρων τέλεσης της εκδήλωσης.
Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών.
Η εφαρμογή του προγράμματος διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Η προφορική και έγγραφη ενημέρωση των μελών του διοικητικού
συμβουλίου του εμπλεκομένων φορέων.
Η ανάπτυξη παράλληλων εκδηλώσεων για τις ομάδες που συμμετέχουν.
Η εύρεση χορηγών για την εκδήλωση.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης.
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●
●

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης στον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο.
Η επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιασθούν στην υλοποίηση της
εκδήλωσης, και στην γενικότερη εφαρμογή της παρούσης προκήρυξης.

Άρθρο 2.: Δικαίωμα συμμετοχής – Δηλώσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στην εκδήλωση έχουν όλοι όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 5ο
έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται σε άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση αρκεί
να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το απαραίτητο έντυπο αίτησης και
αποποίησης ευθύνης ενήλικα ή ανήλικου, καθώς και να φέρουν πρόσφατη ιατρική
βεβαίωση. Παιδιά έως 18 ετών χρειάζονται ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα
τους. Οι συμμετοχές γίνονται ηλεκτρονικά στη σελίδα www.agiosonsup.gr
Οι συμμετοχές στην εκδήλωση μπορούν να γίνουν από ομάδες ή μεμονωμένα
άτομα ή από ομάδες σε όλες τις κατηγορίες, μέχρι και Παρασκευή 25-5-2018,
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.agiosonsup.gr .
Οι

δηλώσεις συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει
να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα ή στην
γραμματεία της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση θα λειτουργήσει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και χειρός από δύο
τουλάχιστον, διαφορετικούς χρονομέτρες. Οι συμμετέχοντες που θα καθυστερήσουν κατά
την εκκίνηση της κάθε διαδρόμης δεν θα ληφθούν υπόψη στην ηλεκτρονική
χρονομέτρηση.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που αφορούν την εκδήλωση, με ευθύνη της
Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής θα αναρτώνται στο www.agiosonsup.gr ή στο
Facebook, https://www.facebook.com/agiosonsup ή καθώς επίσης και στον χώρο
διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Διευκρινίζεται προς τους συμμετέχοντες ότι η Οργανωτική επιτροπή
έχει κάθε δικαίωμα αλλαγής της πλεύσης, της διεύθυνσης, της
εκκίνησης και τερματισμού των διαδρομών, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες που θα επικρατούν. Η ανακοίνωση των αλλαγών θα γίνεται
το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη κάθε διαδρομής.

Για την εκδήλωση έχουν θεσπισθεί έπαθλα ύψους 12.000€
που θα μοιραστούν μόνο στη διαδρομή μεγάλης απόστασης
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της εκδήλωσης του Eurotour. Σύμφωνα με τα παρακάτω
https://agiosonsup.gr/el/prize/
Για να γίνει βράβευση της κάθε κατηγορίας απαιτείται ως
ελάχιστη συμμετοχή για κάθε κατηγορία να είναι τα 4 άτομα.
Θα υπάρχουν διαθέσιμα σκάφη τύπου BIC 12’6, που θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες
με προκριματικούς. Η διοργάνωση θα παράσχει στους προκριθέντες σκάφος, κουπί και
λουρί.
Άρθρο 3: Ηλικιακές Κατηγορίες και σκάφη
Την π
 ρώτη μέρα θα γίνει ε
 κδήλωση τεχνικής διαδρομής:
- 5 χλμ για σκάφη 1
 2'6,
- 5 χλμ για σκάφη 14' - προκριματική διαδικασία για το παγκόσμιο της ISA 2018
στη Βραζιλία
Από τη διαδρομή με τα σκάφη 14’ θα προκριθεί η εθνική ομάδα για
- 3 χλμ FUN ( σκάφη <12’).
Τη δ
 εύτερη μέρα θα γίνουν οι διαδρομές:
- 15 χλμ για σκάφη 1
 4'. Τερματισμός στη λίμνη του Αγ. Νικολάου.
- 1 χλμ για σκάφη τύπου FUN sup για άνδρες, γυναίκες και παιδιά στη λίμνη του Αγ.
Νικολάου.
- 200 μ για σκαφή SUP (χωρίς foil)
Όλες οι διαδρομές είναι αναρτημένες στη σελίδα της εκδήλωσης.
Άρθρο 4: Σύστημα διεξαγωγής & Κανονισμοί εκδήλωσης
Στην εκδήλωση ισχύουν οι κανόνες διεξαγωγής ISA - STAND UP PADDLING (sup)
https://goo.gl/dXVq6P. Όπου αναφέρεται, μέσα στον κανονισμό, η λέξη ISA
αντικαθίσταται από το Agios Nikolaos On Sup.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να κωπηλατούν όρθιοι κατά μήκος της διαδρομής ακολουθώντας
την σήμανση που θα έχει γίνει με μεγάλες ευδιάκριτες σημαδούρες.

Κάθε συμμετέχων ανάλογα με την απόσταση που θα επιλέξει θα
παραλάβει από την γραμματεία της εκδήλωσης κατά την
εγγραφή το μπλουζάκι του που θα αναγράφεται ο αριθμός
συμμετοχής του.
Στην περίπτωση που κάποιος εκ των συμμετεχόντων νιώσει αδιαθεσία ή χρειάζεται βοήθεια
ή αλλαγή εξοπλισμού και δεν μπορεί να συνεχίσει την εκδήλωση, κάνει νεύμα με το χέρι
του ούτως ώστε να τον εντοπίσουν τα σκάφη συνοδείας και να τον βοηθήσουν χωρίς να
εμποδίσουν την πορεία άλλου συμμετέχοντα.
Επισημαίνεται ότι η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική και χειρός.
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Άρθρο 5: Ιατρική εξέταση συμμετεχόντων & Ιατρική κάλυψη.
Η ιατρική κατάσταση και δυνατότητα συμμετοχής των συμμετασχόντων στην εκδήλωση
είναι ευθύνη των ιδίων. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν ιατρική
συνδρομή σε έκτακτο ιατρικό γεγονός κατά την διάρκεια των συμμετεχόντων σε
συνεργασία με ιατρική ομάδα που θα καταρτιστεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην εκδήλωση είναι να έχει προηγηθεί η
ιατρική τους εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό ή τον ιατρό της ομάδας τους. Το παραπάνω
αποδεικνύεται για κάθε άτομο με βεβαίωση του ιατρού (παθολόγου-καρδιολόγου, ιατρού
γενικής ιατρικής).
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δυνατή μόνο για τους ενήλικες με κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης από τον συμμετέχοντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση ανηλίκων γίνεται μόνο με την κατάθεση της σχετικής αίτησης
υπογεγραμμένης από τον κηδεμόνα του ανήλικου η οποία θα συνοδεύεται από ιατρική
βεβαίωση ή αντίγραφο δελτίου αθλητικής ιδιότητας υπογεγραμμένο από ιατρό συλλόγου
και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα τους.
Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν την ευθύνη ορισμού και παρουσίας ειδικευμένου ιατρού
κατά την διάρκεια τέλεσης της εκδήλωσης, σε συνεργασία και με το ΕΚΑΒ. Η παρουσία
ιατρού στην εκδήλωση πιστοποιείται από τον κριτή πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο
οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει την εκδήλωση εάν δεν υπάρχει ιατρός.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωσης υποχρεούνται:
o
Να συμπεριφέρονται σωστά σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογία
των αθλητών.
o
Να φέρουν κατάλληλη περιβολή κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η οποία να
διασφαλίζει την ασφάλεια τους.
o
Να φέρουν σωστικό μέσο αν ζητηθεί από τη διοργάνωση και λουρί που θα τους
συνδέει με το σκάφος τους κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
o
Να προσέρχονται έγκαιρα στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 60’ πριν την
έναρξη της εκδήλωσης.
Άρθρο 7. Ενστάσεις
Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση ή ενστάσεις σύμφωνα με τον
κανονισμό της ISA https://goo.gl/dXVq6P. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην γραμματεία της
εκδήλωσης και κρίνονται από την Εκτελεστική οργανωτική Επιτροπή.
Άρθρο 8. Έπαθλα - αναμνηστικά
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό συμμετοχής της εκδήλωσης,
δώρα και αναμνηστικά μπλουζάκια.
Σε όλους τους συμμετέχοντες των κατηγοριών που θα καταλάβουν την Πρώτη θέση θα
απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλιο.
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Στους συμμετέχοντες της Δεύτερης και Τρίτης θέσης θα απονεμηθούν αναμνηστικά
μετάλλια.
Η διοργάνωση έχει θεσπισθεί έπαθλα ύψους 12.000,00 € που θα μοιραστούν μόνο στην
εκδήλωση
μεγάλης
απόστασης
κατηγορίας
Eurotour
σύμφωνα
με
http://agiosonsup.gr/el/prize/ . Τα έπαθλα αυτά και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική
τελετή λήξης που οργανώνει η Οργανωτική επιτροπή στις 27 Μαίου 2018 στη Λίμνη του
Αγ. Νικολάου.
Άρθρο 9. Άλλες διατάξεις:
Προτείνεται τα στους συμμετέχοντες να έχουν επαρκή ρουχισμό (ώστε να ανταποκριθούν
όλες τις φάσεις της εκδήλωσης).
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την Οργανωτική Εκτελεστική
Επιτροπή της εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Φαρσάρης Μιχάλης
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