
 

 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ LASER 4,7 2020  

15 –18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2020 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

 

1. ΚΑΝΟΝΕ  

1.1 Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων 

Ιςτιοπλοΐασ (RRS) 2017 – 2020  

1.2 Οι διατάξεισ του αγωνιςτικοφ προγράμματοσ 2020 τθσ Ε.Ι.Ο (Κεφ. Γ παρ.1,2,3) και τισ εκνικζσ 

διατάξεισ 2017 – 2020. 

1.3 τον κανόνα 61.1 προςτίκεται: κάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ ςε άλλο ςκάφοσ για 

ςυμβάν που ςυμμετζιχε ι είδε ςτον ςτίβο πρζπει να ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων για το 

ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ ζνςταςθ, αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του.  

1.4 Σο αγωνιςτικό υγειονομικό πρωτόκολλο τθσ ΕΙΟ. 

 

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ  

2.1 Λόγω του αυςτθροφ επιδθμιολογικοφ πρωτοκόλλου όλεσ οι επικοινωνίεσ πρίν, κατα τθν 

διάρκεια και μετά το τζλοσ του αγωνα κα γίνονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά. 

2.1 Οι ανακοινϊςεισ προσ τουσ αγωνιηόμενουσ και τουσ προπονθτζσ των ςυμμετεχόντων ομίλων κα 

αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτα e-mail  των προπονθτϊν και ςτο Viber group Πανελλήνιο laser 4,7 

2020.  

2.2. Δεν κα υπάρχουν ζγγραφεσ αναρτιςεισ - ανακοινϊςεισ μπροςτά ςτθ Γραμματεία των αγϊνων 

ι ςτον χϊρο του εντευκτθρίου του ΝΑΟΚΘ.  

 

 

 



3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ  

3.1 Κάκε αλλαγι ςτισ οδθγίεσ πλου κα αποςτζλλονται θλεκτρονικά πριν από τισ 09:00 τθσ θμζρασ 

ςτθν οποία κα τεκεί ςε εφαρμογι.  

3.2 Αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα των αγϊνων κα αποςτζλλονται θλεκτρονικά μζχρι τισ 19:00 τθσ 

προθγοφμενθσ θμζρασ από αυτιν που κα τεκεί ςε εφαρμογι.  

 

4. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΕΡΙΑ  

ιματα ςτθ ςτεριά κα επιδεικνφονται ςτον ιςτό ςτθν προβλιτα του ΝΑΟΚΘ. Θα χρθςιμοποιθκοφν 

τα παρακάτω ςιματα:  

4.1. Ζπαρςθ του Απαντθτικοφ Επιςείοντα AP με δφο θχθτικά ςτθ ςτεριά, ςθμαίνει «Η ιςτιοδρομία 

αναβάλλεται. Σο προειδοποιθτικό ςιμα δεν κα δοκεί νωρίτερα από 30ϋ λεπτά μετά τθν υποςτολι 

του AP». Αυτό αλλάηει τα οπτικά ςιματα αγϊνων.  

4.2. Παράλλθλα με τα ςιματα ςτθν ςτερία κα αποςτζλεται ςχετικό μινυμα ςτο Viber Group Laser 

2020 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

5.1 

 

15/10/2020 

 

Πέκπηε 

 Αθίμεηο, ζθξάγηζκα παληώλ 

  

16/10/2020 Παξαζθεπή 11:00 Ιζηηνδξνκίεο 

17/10/2020 Σάββαην 11:00 Ιζηηνδξνκίεο 

18/10/2020 Κπξηαθή 11:00 

 

 

Ιζηηνδξνκίεο 

 

 

5.2 Τελ ηειεπηαία εκέξα ηωλ αγώλωλ δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 17:00.  

5.3 Δελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 

5.4 Πξνγξακκαηίδνληαη 9 ηζηηνδξνκίεο. 

5.5 Απνλνκή Επαζιώλ ζα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ κεηα ηελ ιήμε ηωλ ηζηηνδξνκίωλ  

      Θα ζηαιεί ειεθηξνληθά ζρεηηθή αλαθνίλωζε. 

 

 

 



6. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΛΑΗ  

6.1 Mπλε ςιμα κλάςθσ ςε άςπρθ ςθμαία για τα αγόρια  

Κόκκινο  ςιμα κλάςθσ ςε άςπρθ ςθμαία για τα κορίτςια  

6.2 Η κατθγορία αγοριϊν κα μοιραςτεί ςε δφο group (κίτρινο – μπλε ) κάτω από τθ ςθμαία τθσ  

Κλάςθσ των αγοριϊν κα αναρτθκεί το ανάλογο χρϊμα ςθμαία. 

6.3 Σα group των αγοριϊν κα ανακοινωκοφν πριν τθν πρϊτθ ιςτιοδρομία και οι αγωνιηόμενοι  

Σου κίτρινου group κα φζρουν λωρίδα κόκκινθ – άςπρθ λωρίδα που κα δεκεί ςτθν κορυφι του 

πανιοφ. Οι κορδζλεσ κα μοιραςκοφν  ςτθν Γραμματεία του Ομίλου ςτουσ προπονθτζσ κατά τθν 

παραλαβι των LUNCH BOX. 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ καλάςςια περιοχι του διοργανωτι ομίλου.  

 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΕ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  

Οι διαδρομζσ των ιςτιοδρομιϊν κα αποφαςίηονται και κα ανακοινϊνονται  θλεκτρονικά από τθν 

επιτροπι αγϊνων το πρωι τθσ κάκε θμζρασ,  

8.1 Εάν ζνα ςκάφoσ δε τερματίςει μζςα ςε 15 λεπτά αφοφ το πρϊτο ςκάφοσ ολοκλθρϊςει τθ 

διαδρομι και τερματίςει, κα βακμολογθκεί DNF χωρίσ ακρόαςθ. Αυτό αλλάηει τουσ κανόνεσ 35, Α4 

και Α5.  

9.ΗΜΕΙΑ ΣΡΟΦΗ  

9.1Σα ςθμεία ςτροφισ κα είναι φουςκωτζσ κυλινδρικζσ ςθμαδοφρεσ χρϊματοσ κίτρινου. 

9.2 ε περίπτωςθ αλλαγισ ςθμαδοφρασ, αυτι κα αντικαταςτακεί με κυλινδρικθ ςθμαδοφρα 

κίτρινου χρϊματοσ με μαφρθ λωρίδα. 

9.3 Σα ςθμεία εκκίνθςθσ κα είναι  πορτοκαλί ςθμαία ςτο δεξί άκρο πάνω ςτο ςκάφοσ τθσ επιτροπισ 

αγϊνων και πορτοκαλί ςθμαία με κοντάρι ςτο αριςτερό άκρο.  

9.4 Σα ςθμεία του τερματιςμοφ κα είναι μπλζ ςθμαιά ςτο ςκάφοσ επιτροπισ ςτο αριςτερό άκρο και 

μπλζ ςθμαία ςε ςθμαδοφρα με κοντάρι ςτο δεξί ακρο 

9.5 Εάν κάποιο ςθμείο ςτροφισ μετατοπιςκεί ι απολεςκεί και δεν είναι δυνατόν να 

αντικαταςτακεί με άλλο τότε ζνα ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα που κα φζρει τθ ςθμαία «Μ» του 

Δ.Κ.., κα ςτακεί περίπου ςτθν κζςθ του μετατοπιςκζντοσ ι απολεςκζντοσ ςθμείου με ςυνεχι 

θχθτικά ςιματα.  

 10. ΕΚΚΙΝΗΗ  

10.1. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τον κανόνα 26 των RRS.  

10.2. Η γραμμι εκκίνθςθσ είναι θ νοθτι γραμμι που ορίηεται, ςτο αριςτερό άκρο από ςθμαδοφρα  

με ιςτό με ςθμαία χρϊματοσ πορτοκαλί και δεξιά από ςθμαία χρϊματοσ πορτοκαλί επί του ςκάφοσ 

τθσ Επιτροπισ Αγϊνων.  



10.3. Ζνα ςκάφοσ που δεν εκκινεί εντόσ 4 λεπτϊν μετά το ςιμα τθσ εκκίνθςθσ του κα 

βακμολογείται ωσ «Μθ εκκινιςαν».(DNS) χωρίσ εκδίκαςθ. Η οδθγία αυτι τροποποιεί τον RRS Α4 

και Α5.  

10.4 Όταν οι ςυνκικεσ ανζμου ι καλάςςθσ δεν είναι ιδανικζσ, το ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων, 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει μθχανι προκειμζνου να διατθριςει τθ κζςθ του  

 

 

11. ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΕΠΟΜΕΝΟΤ ΚΕΛΟΤ ΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  

11.1 Για να αλλάξει το επόμενο ςκζλοσ τθσ διαδρομισ, θ επιτροπι αγϊνων κα μετακινιςει το 

αρχικό ςθμείο (ι τθ γραμμι τερματιςμοφ) ςε μία νζα κζςθ.  

 

12. ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ  

12.1. Η γραμμι τερματιςμοφ κα είναι θ νοθτι γραμμι που ορίηεται, ςτο αριςτερό άκρο τθσ από 

μπλε ςθμαία επί του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων και ςτο δεξί τθσ άκρο μπλε ςθμαία ςε 

ςθμαδοφρα με κοντάρι.  

12.2. Μετά τον τερματιςμό τα ςκάφθ πρζπει να απομακρφνονται από τθν περιοχι των αγϊνων 

ϊςτε να μθν εμποδίηουν ςκάφθ που δεν ζχουν τερματίςει.  

12.3. Όταν οι ςυνκικεσ ανζμου ι καλάςςθσ δεν είναι ιδανικζσ, το ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων, 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει μθχανι προκειμζνου να διατθριςει τθ κζςθ του.  

 

13.ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ  

13.1 ε περίπτωςθ παράβαςθσ των κανόνων του Μζρουσ 2 RRS (Όταν τα κάφθ υναντϊνται) κα 

εφαρμόηονται οι ποινζσ των 2 ςτροφϊν για όλεσ τισ κατθγορίεσ. ε περίπτωςθ παράβαςθσ του 

Κανόνα 31 RRS (Επαφι με θμείο) κα εφαρμόηεται θ ποινι μιασ ςτροφισ του κανόνα RRS 44.2.  

13.2 Θα εφαρμοςτεί το Παράρτθμα P των RRS 2017 - 2020  

 

14. ΕΝΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  

14.1 Για κάκε κλάςθ το χρονικό όριο για τθν υποβολι ενςτάςεων είναι 30 λεπτά μετά τον 

τερματιςμό του τελευταίου ςκάφουσ ςτθν τελευταία ιςτιοδρομία τθσ θμζρασ ι τθν εγκατάλειψθ 

των ιςτιοδρομιϊν για τθν θμζρα από τθν επιτροπι αγϊνων.  

14.2. Οι ενςτάςεισ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο e-mail  του ΝΑΟΚΘ naokth@otenet.gr . 

Πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςτο ειδικό ζντυπο που διατίκεται ςτθ Γραμματεία Αγϊνων και να 

αποςτζλλονται πριν τθν λιξθ του χρονικοφ ορίου υποβολισ ενςτάςεων.  

14.3 Ολεσ οι προγραμματιςμζνεσ διαδικαςίεσ εκδίκαςησ ενςτάςεων θα ανακοινώνονται ςτουσ 

εμπλεκομζνουσ ηλεκτρονικά απο την γραμματεία των αγώνων του ομίλου. 

 14.4 κάφοσ που αποδζχκθκε ποινι ςφμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρζπει να ςυμπλθρϊςει ζνα 

ζντυπο αποδοχισ ποινισ ςτθ γραμματεία των αγϊνων πριν από το χρονικό όριο υποβολισ 

ενςτάςεων και να υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο e-mail  του ΝΑΟΚΘ naokth@otenet.gr 

mailto:naokth@otenet.gr


14.5 Σα ςκάφθ που ζχουν τιμωρθκεί από τθν επιτροπι ενςτάςεων για παράβαςθ του κανόνα 42 κα 

ανακοινϊνονται πριν από το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων  

14.6 Παράβαςθ των οδθγιϊν πλου 12.3, 17.1, 20 και 22 δεν μπορεί να αποτελζςει αιτία για 

ζνςταςθ από άλλο ςκάφοσ.  

14.7 Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά τό χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων, κα ανακοινϊνεται το 

πρόγραμμα και ο τόποσ εκδίκαςθσ των ενςτάςεων.  

14.8 Σθν τελευταία θμζρα των αγϊνων, αιτιςεισ επανάλθψθσ ακροαματικισ διαδικαςίασ κα πρζπει 

να υποβάλλονται: α. Πριν από το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων αν ο αιτϊν ενθμερϊκθκε για 

τθν απόφαςθ τθν προθγοφμενθ θμζρα β. Όχι αργότερα από 20 λεπτά μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ 

απόφαςθσ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων (διαφοροποίθςθ Κανόνα 66 RRS).  

 

 

15. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

15.1 Πρζπει να ολοκλθρωκουν 4 Ιςτιοδρομίεσ ϊςτε ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ.  

15.2 Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από 4 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το 

ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ.  

15.3 Εάν ολοκλθρωκοφν 4 και πάνω ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο 

των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.  

15.4 Θα ιςχφςει το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Α, Μζροσ Ι, 

Κανονιςμόσ Α.4 των RRS. τθσ I.S.A.F.  

15.5 Η κατάταξθ των ςκαφϊν ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ κα προκφπτει από τθ γενικι κατάταξθ.  

16.(DP) (NP)  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  

16.1 κάφθ που χρειάηονται βοικεια κα πρζπει να προκαλοφν τθν προςοχι χρθςιμοποιϊντασ τθν 

ςφυρίχτρα τουσ ι με το κουπί τουσ ι με τα χζρια τουσ. Η επιτροπι αγϊνων διατθρεί το δικαίωμα να 

βοθκιςει ςκάφθ που κατά τθν κρίςθ τθσ χρειάηονται βοικεια, ανεξάρτθτα από το αν το ηιτθςαν ι 

όχι. Αυτό δε μπορεί να αποτελζςει αιτία για αποκατάςταςθ ςφμφωνα με τον κανόνα 62.1(α)  

16.2 Ζνα ςκάφοσ που εγκαταλείπει μία ιςτιοδρομία πρζπει να ειδοποιιςει τθν επιτροπι αγϊνων το 

ςυντομότερο δυνατόν.  

16.3 φμφωνα με το αγωνιςτικό υγειονομικό πρωτόκολλο ,το ΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΡΑΗ, 
κα αναρτάται ςτον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΩΝ και κα γνωςτοποιείται ο τρόποσ επικοινωνίασ ςε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ με τον υγειονομικό υπζυκυνο 

16.4 Τγειονομικόσ Τπεφκυνοσ: ΚΙΦΩΝΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ  , κινθτό : 6980748980 
16.5 H χριςθ προςωπικϊν ςυςκευϊν πλεφςθσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ ακλθτζσ , 

προπονθτζσ και μζλθ τθσ επιτροπισ αγϊνα για όλο το διάςτθμα που αυτοί βρίςκονται ςτο νερό 
ςφμφωνα με το άρκρο 1 των εκνικϊν διατάξεων τθσ Ε.Ι.Ο 

 

17. ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

17.1 Αλλαγι κατεςτραμμζνου ι απολεςκζντοσ εξοπλιςμοφ δεν κα επιτρζπεται χωρίσ προθγοφμενθ 

ζγκριςθ από τθν επιτροπι αγϊνων. Αιτιςεισ για αλλαγι κα υποβάλλονται ςτθν επιτροπι αγϊνων 

το ςυντομότερο δυνατόν.  



18. ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ 

 Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για ςυμμόρφωςθ με τουσ 

κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. τθ κάλαςςα Μζλοσ τθσ τεχνικισ επιτροπισ ι τθσ 

Επιτροπισ Αγϊνων ζνασ μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο που κα του υποδείξει 

για ζλεγχο.  

 

 

19. (DP)  ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

19.1 Όλα τα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων και κα πρζπει 

να φζρουν εμφανϊσ τθν ςθμαία ι τα γράμματα του ομίλου τθσ χϊρασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια που  

βρίςκονται ςτο νερό. 

19.2 Οι χειριςτζσ πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ , να φοροφν το βραχιόλι 

αςφαλείασ (quick – stop) που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ και να είναι κάτοχοι 

διπλϊματοσ ταχυπλόου. 

19.3 Εκτόσ αν παρζχουν βοικεια ςε ζνα ςκάφοσ ςε κίνδυνο μετά από κλιςθ του ίδιου του ςκάφουσ 

ι μετά από αίτθμα τθσ επιτροπισ αγϊνων, αρχθγοί ομάδων , προπονθτζσ και προςωπικό 

υποςτιριξθσ κα πρζπει να παραμζνουν 100 μζτρα ζξω από τθν περιοχι αγϊνων όταν  τα ςκάφθ 

αγωνίηονται από το προπαραςκευαςτικό ςιμα τθσ πρϊτθσ κλάςθσ που εκκινεί μζχρισ ότου όλα τα 

ςκάφθ κα ζχουν τερματίςει ι θ επιτροπι αγϊνων ςθμάνει μια εγκατάλθψθ , γενικι ανάκλθςθ ι 

αναβολι τθσ εκκίνθςθσ. 

19.4 Η παράβαςθ του κανόνα RRS64.4 και του κανόνα 1 των Εκνικϊν διατάξεων τθσ Ε.Ι.Ο. που 

αφορά τισ προςωπικζσ ςυςκευζσ πλεφςεισ από οποιοδιποτε προπονθτι ι προςωπικό υποςτιριξθσ 

μιασ ομάδασ μπορεί να προκαλζςει τθν επιβολι ποινισ , το λιγότερο 2 βακμϊν ςε όλα τα μζλθ τθσ 

εν λόγω ομάδασ ςτθν κάκε ιςτιοδρομία που ζγινε θ παράβαςθ. 

19.5 Ζνασ ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων ι τθσ επιτροπισ ενςτάςεων μπορεί να υποδείξει ςε ζνα 

ςκάφοσ υποςτιριξθσ να απομακρυνκεί . ε αυτι τθν περίπτωςθ το εν λόγω ςκάφοσ οφείλει να 

ςυμμορφωκεί άμεςα. 

20. ΕΠΑΘΛΑ  

Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ 3 πρϊτουσ ακλθτζσ κάκε κατθγορίασ. 

21.ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ 

 Όλοι οι ακλθτζσ-ακλιτριεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS/WS. Ο 

διοργανωτισ Όμιλοσ και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε 

άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια του αγϊνα. Βλζπε τον 

κανόνα 4 «Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η διοργανϊτρια αρχι δεν αποδζχεται καμία 

ευκφνθ για ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι κάνατο που δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα 

ςυναφι πριν, ι κατά τθν διάρκεια, ι μετά από τθν διοργάνωςθ.  

22 ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Όλα τα αγωνιηόμενα και ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ 

από τθν Ελλθνικι νομοκεςία αςφαλιςτικι κάλυψθ ευκφνθσ προσ τρίτουσ.  

23. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Γραμματεία Αγϊνων είναι ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΝΑΟΚΘ. Σθλ. Επικ/νίασ: 2310454111 – 

2310454533 – 6970232305.  



24. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΡΑ 

φμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ WS, τα μζτρα άμβλυνςθσ επιπτϊςεων που ζχει δεςμευκεί ότι κα 

ακολουκιςει ο διοργανωτισ , πρζπει να ανακοινωκοφν ωσ ζχουν και να ενθμερωκοφν οι 

ςυμμετζχοντεσ με ανάρτθςθ ηλεκτρονικά από την γραμματεία των αγώνων του ομίλου. 

 

 

 

 

25.  ΕΠΙΣΡΟΠΕ  

1. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ 

ΚΙΦΩΝΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ  

 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΑ   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

3. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ  

Προζδροσ : Παπαντωνίου Αθανάςιοσ 

Μζλη : ΣΕΚΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ , ΠΟΤΛΗ ΔΗΜΗΣΡΗ , ΦΡΑΓΚΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ 

              ΣΖΙΣΖΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ , ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΓΙΩΡΓΟ , ΜΑΛΙΓΚΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ , 

              ΚΟΛΤΜΒΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ , ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ , ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟ  

        4.   ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ  

              Πρόεδροσ : Σςαντίλησ Κωνςταντίνοσ 

              Μζλη : Πηγαδάσ Βαςίλησ , Δραγοφτςησ Αλζξανδροσ , Αντωνοποφλου Μυρτώ ,                                                  

                            Δεληγιάννη Νικολζτα .              

              Γραμματεία Ε.Ε  : Γουλζλιου Κατερίνα      

 



 

 

 



 


