ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΚΑΦΗ
13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α)
ανέθεσε στον σύλλογό μας τη διοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων Υποβρύχιας Αλιείας (με
ψαροντούφεκο Π.Δ. 373-1985), οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 13 και 14 (Σάββατο και Κυριακή
αντίστοιχα) Οκτωβρίου 2018 στον Μεσσηνιακό Κόλπο.
1) Ως τράπεζες του αγώνα στην κατηγορία του Ατομικού, ορίζονται:
Τράπεζα Νο 1: Λιβάδια Κορώνης έως Βενέτικο και συγκεκριμένα:
(Χάρτης πράσινη γραμμή)
Α: Λιβάδια Κάβος Κορώνης 36 47.590Β - 21 58.484Α
Β: Βενέτικο 36 40.017Β - 21 53.659Α
Τράπεζα Νο 2: Φανάρι Κιτριών έως Καρδαμύλη και συγκεκριμένα:
(Χάρτης κίτρινη γραμμή)
Α: Φανάρι Κιτριών 36 54.829Β - 22 07.450Α
Β: Καρδαμύλη 36 52.614Β – 22 13.866Α
Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στην ανωτέρω
περιγραφείσα περιοχή, θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτική τράπεζα αγώνα ως εξής:
Καρδαμύλη έως Κάβο Τραχήλας και συγκεκριμένα:
(Χάρτης κόκκινη γραμμή).
Α: Καρδαμύλη 36 52.614Β – 22 13.866Α
Β: Κάβος Τραχήλας 36 46.200Β - 22 17.744
1.

Επισυνάπτεται ο κανονισμός, βάση του οποίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια του αγώνα.

2.

Ο αγώνας προϋποθέτει τη χρήση σκάφους και την παρουσία δύτη ασφαλείας, ο οποίος θα
είναι και ο κριτής του αθλητή.

3.

Τα αλιεύματα θα δοθούν στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

4.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 6 Οκτωβρίου.
Τα πιστοποιητικά που
απαιτούνται (υπεύθυνη δήλωση, ιατρική βεβαίωση, αθλητικά δελτία) αναφέρονται στο
άρθρο 1.3 και 3.1 του κανονισμού. Συμμετοχές πέρα της παραπάνω ημερομηνίας θα
γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμφωνίας του διοργανωτή.

5.

Απαγορεύεται η επίσκεψη των τραπεζών την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του
αγώνα.

6.

Ο διοργανωτής σύλλογος, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της επιτροπής ουδεμία ευθύνη
φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές και ατυχήματα, που θα μπορούσαν να συμβούν στους
διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν
και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και
ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με τη υποβρύχια δραστηριότητα.

7.

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει τη χρήση GPS και βυθομέτρου.

8.

Οι χειριστές σκαφών πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα και νόμιμα έγγραφα του σκάφους
(δίπλωμα, ασφάλεια κλπ.).

9.

Επισημαίνεται ότι βάσει αποφάσεως Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α., η προσεχής αποστολή της εθνικής
ομάδας στους διεθνείς αγώνες του εξωτερικού, θα προκύψει βάσει ειδικής γνωμοδοτήσεως
της τριμελούς επιτροπής εκλεκτόρων που έχει συγκροτήσει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αθλητών Υποβρυχίου Κυνηγίου. Η τριμελής αυτή επιτροπή εκλεκτόρων θα επιλέξει από
τον κατάλογο των 10 πρώτων αθλητών με βάση τη βαθμολογία του υπό προκήρυξη
πανελληνίου πρωταθλήματος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α

ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΩΡΑ 18:00
ΕΔΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ (Εγκαταστάσεις Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “Ο ΑΙΟΛΟΣ”)
 Συγκέντρωση αθλητών
 Κατάθεση πιστοποιητικών συμμετοχής
 Ενημέρωση
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ 07:30 Απόπλους σκαφών
ΩΡΑ 09:00 Έναρξη του αγώνα Α΄ μέρας
ΩΡΑ 14:00

Λήξη αγώνα

ΩΡΑ 15:30

Ζύγισμα αλιευμάτων

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ 07:30 Απόπλους σκαφών
ΩΡΑ 09:00 Έναρξη του αγώνα Β΄ μέρας
ΩΡΑ 14:00

Λήξη αγώνα

ΩΡΑ 16:00

Ζύγισμα αλιευμάτων,

ΩΡΑ 17:00

Απονομή επάθλων
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαρ. Βγενής

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζαφ. Γιαννοπούλου

Συνημμένα : Χάρτης Στίβου Αγώνα και ο Κανονισμός του αγώνα.

