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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ (LONG CASTING)

O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες Βολών θαλασσίων βαρών,
που διοργανώνονται με την έγκριση της ΕΟΥΔΑ για την αγωνιστική περίοδο 2012/2013 και
εφεξής.

ΓΕΝΙΚΑ

1.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη
έγκριση της ΕΟΥΔΑ.

2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως
αγώνες που δεν διαθέτουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ.

3.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκριση της η ΕΟΥΔΑ μπορούν να έχουν
χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής για την οικονομική ενίσχυση των συλλόγων, του Τομέα
Βολών θαλασσίων βαρών και την ενίσχυση της Εθνικής Ομάδας για τη συμμετοχή της στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το ύψος του, καθορίζεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις
αγώνων,

4.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών
κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της

5.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

6.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνει μέρος όλο το δυναμικό του
και όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας για
την αγωνιστική αλιεία επιφανείας.

7.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.

8.- Ο Εσωτερικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο πάντα με την έγγραφη έγκριση
της ΕΟΥΔΑ, που ορίζει απαραιτήτως, Παρατηρητή.



9.- Ο Εσωτερικός Αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο για την σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των αθλητών του και για την προώθηση του αθλήματος των Βολών θαλασσίων
βαρών.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

10.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες
διαγωνιζόμενοι, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που
διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας.

11.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.

12.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.

13.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα
συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή και αναλόγως της
υποδομής του και καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.

14.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο, πάντα με την έγγραφη
έγκριση της ΕΟΥΔΑ που ορίζει απαραιτήτως, Αλυτάρχη.

15.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο για την σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των συλλόγων που συμμετέχουν και για την προώθηση του αθλήματος των βολών
θαλασσίων βαρών.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

16.- Είναι κάθε αγώνας που διοργανώνεται για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος
των Βολών θαλασσίων βαρών και διεξάγεται απαραιτήτως με την έγκριση της ΕΟΥΔΑ που
ορίζει τον Αλυτάρχη του αγώνα. Ο ειδικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

17.- Είναι η κορυφαία διοργάνωση της ΕΟΥΔΑ και διεξάγεται μία φορά σε κάθε
ημερολογιακό έτος.

18.- Η ΕΟΥΔΑ αναθέτει την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στους
ενδιαφερόμενους συλλόγους, μετά από έγγραφη αίτηση τους.

19.- Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως και εγκαίρως το
ενδιαφέρον ανάθεσης της διοργάνωσης ενός ή περισσοτέρων αγώνων του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος.

20.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξάγεται ει δυνατόν ανά την επικράτεια.

21.- Αν υπάρξουν περισσότεροι από ένας αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, είναι
όλοι ισοδύναμοι μεταξύ τους και ονομάζονται, Πανελλήνιοι Αγώνες, ο δε τελευταίος,
ονομάζεται ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ.

22.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Βολών Θαλασσίων Βαρών, συμμετέχουν



Έλληνες αθλητές (άνδρες & γυναίκες) οι οποίοι ανήκουν σε συλλόγους της δύναμης της
ΕΟΥΔΑ και απαγορεύεται κάθε άλλη συμμετοχή.

23.- Ο συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας και Υγείας, σε ισχύ, θεωρημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη
Προκήρυξη.

24.- Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
καθορίζεται από την ΕΟΥΔΑ λαμβάνοντας υπόψη το αγωνιστικό πρόγραμμα της FIPSm,
ώστε να μην υπάρχουν αντίστοιχες διοργανώσεις διεθνών αγώνων ή σχετικές προθεσμίες.

25.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) ημέρες προς της τελικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στο
κατ’ έτος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

26.- Η αγωνιστική περίοδος εκάστου έτους, αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα
από αυτόν της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

27.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει ατομική και ομαδική κατάταξη.

28.- Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται με την έγγραφη ανάθεση
της ΕΟΥΔΑ, και με την έγκριση της ορίζεται ο Αλυτάρχης.

29.-Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται για την στελέχωση της
Εθνικής Ομάδας που γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα (επιδόσεις) των
συμμετεχόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ

30.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων και αναλόγως της μορφής του αγώνα ζητούν
εγγράφως από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης, υποβάλλοντας απαραιτήτως και
την Προκήρυξη του αγώνα και μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη ανάθεση/έγκριση της
ΕΟΥΔΑ οφείλουν :

1.- Να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν
τμήμα Βολών θαλασσίων βαρών την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα.

2.- Να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ τον παρόντα
Κανονισμό (άπαξ).

3.- Να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, το προς
συμπλήρωση Δελτίο συμμετοχής αθλητών.

31.- Η αποστολή όλων των παραπάνω πρέπει να γίνει απαραιτήτως τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες, προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

32.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος, υποχρεούνται να αποστείλουν το Δελτίο συμμετοχής αθλητών, στην



ΕΟΥΔΑ, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής τους, δεόντως
σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. Οι σύλλογοι που δεν θα ακολουθήσουν αυτή την
διαδικασία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

33.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και
κυρίως, να αναγράφουν :

α.- Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας και Υγείας.

β.- Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου.

34.- Οι σύλλογοι που θα δηλώσουν συμμετοχή αλλά για διάφορους λόγους δεν δύνανται,
αποδεδειγμένα αδικαιολόγητα, να συμμετάσχουν, υφίστανται τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικής Αλιείας Επιφανείας της ΕΟΥΔΑ.

35.- Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
με όσους αθλητές επιθυμεί.

36.- Κάθε σύλλογος που θα συμμετέχει με τουλάχιστον δύο (2) αθλητές θα λαμβάνει θέση
και στην ομαδική κατάταξη.

37.- Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι
και αγωνιζόμενος αθλητής.

38.- Κάθε σύλλογος μπορεί να δηλώνει ως Αρχηγό και εκτός από τους αγωνιζόμενους
αθλητές ο οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

39.- Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί άτομο εκτός από τους συμμετέχοντες αθλητές,
τότε θα μπορούσε να ασκεί καθήκοντα κριτή, μέλους Επιτροπής αγώνα κ.λ.π..

40.- Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων προ του
αγώνα, κατά την διάρκεια του, ή μετά την λήξη του, όπως σχετικά ορίζεται στην Προκήρυξη
του αγώνα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

41.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής
τον Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ.

42.- Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται, ένας από τον διοργανωτή
σύλλογο και ένας από τον Τομέα Βολών θαλασσίων βαρών της Επιτροπής Αλιείας της
ΕΟΥΔΑ.

43.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και ο Αλυτάρχης πρέπει απαραιτήτως να
γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό και τις Προκηρύξεις των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους.



44.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όλα όσα αφορούν τον
αγώνα κατά πλειοψηφία και ισότιμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ

45.- Το γήπεδο του αγώνα και η βαλβίδα ρίψεων πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με το
προσαρτημένο στον παρόντα Κανονισμό σχέδιο.

46.- Είναι αποδεκτά όλα τα καλάμια του εμπορίου.

47.- Το μήκος των καλαμιών είναι απεριόριστο.

48.- Το καλάμι πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) οδηγούς (δαχτυλίδια) και έναν (1)
οδηγό κορυφής.

49.- Η πετονιά πρέπει να διέρχεται υποχρεωτικά μέσα από όλα τα δαχτυλίδια.

50.- Είναι αποδεκτοί όλοι οι μηχανισμοί του εμπορίου.

51.- Η κύρια πετονιά (μάνα) πρέπει να είναι μονοϊνική, ελάχιστης διαμέτρου :

- για 100 γρ. βαρίδι - 25/00 mm

- για 125 γρ. βαρίδι - 28/00 mm

- για 150 γρ. βαρίδι - 31/00 mm

- για 175 γρ. βαρίδι - 35/00 mm

52.- Η πετονιά πρέπει να είναι κυκλική και σταθερής διαμέτρου.

53.- Το shock leader (τμήμα πετονιάς μικρού μήκους που συνδέει την κύρια πετονιά (μάνα)
με το βαρίδι) πρέπει να είναι μονοϊνικό και έντονου φωσφορίζοντος χρώματος, με
διαμέτρους ως εξής:

 για 100 γρ. & 125 γρ. βαρίδι - διαμέτρου 65/00 mm.
 για 150 γρ. & 175 γρ. βαρίδι - διαμέτρου 70/00 mm.

54.- Το shock leader, προ της ρίψης, πρέπει να είναι τυλιγμένο τουλάχιστον οκτώ (8) φορές
γύρω από το τύμπανο του μηχανισμού αδιάσπαστο σε όλο το μήκος του.

55.- Οι πετονιές ελέγχονται από την Επιτροπή Αγώνα με μικρόμετρα πριν από κάθε ρίψη και
σε οποιοδήποτε σημείο εντός του γηπέδου κατά την διάρκεια του μαζέματος της πετονιάς.

56.- Αν διαπιστωθεί ότι η διάμετρος της πετονιάς είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται
στον παρόντα Κανονισμού τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία:



α) Ελέγχεται η διάμετρος της πετονιάς σε τρία (3) διαφορετικά σημεία. Εάν μία από τις τρεις
μετρήσεις είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη διάμετρο της πετονιάς τότε η βολή είναι
έγκυρη.

β) Αν και στις τρεις (3) μετρήσεις η διάμετρος της πετονιάς έχει απόκλιση, από την
οριζόμενη στον παρόντα Κανονισμό, μεταξύ 5/000 έως 1/00 τότε η βολή είναι άκυρη.

γ) Αν οι μετρήσεις δείξουν ότι διάμετρος της πετονιάς έχει απόκλιση από την οριζόμενη
στον παρόντα κανονισμό, κατά 1/00 και πάνω, τότε ο αθλητής αποβάλλεται από την
συγκεκριμένη κατηγορία βάρους.

δ) Αν η πετονιά έχει πρόσθετα τμήματα από πετονιές διαφορετικής διαμέτρου τότε ο
αθλητής αποβάλλεται από την διοργάνωση.

57.- Τα βαρίδια πρέπει να έχουν αεροδυναμικό σχεδιασμό χωρίς οποιοδήποτε σχίσιμο,
χάραγμα ή γέμισμα με ευθύνη και την πιστοποίηση του διοργανωτή και να χρησιμοποιούνται
απαραιτήτως για πρώτη φορά.

58.- Το βάρος των βαριδιών πρέπει να είναι 100 γρ., 125 γρ., 150 γρ. και 175 γρ. και η
απόκλιση του βάρους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 3%.

59.- Τα βαρίδια διατίθενται στους συμμετέχοντες από τον διοργανωτή λίγο προ της έναρξης
του αγώνα.

60.- Τα βαρίδια πρέπει να είναι αριθμημένα αντίστοιχα με την αριθμημένη ταμπέλα έκαστου
συμμετέχοντα αθλητή.

61.- Ο διοργανωτής διαθέτει στους συμμετέχοντες αθλητές από δύο (2) βαρίδια για κάθε
κατηγορία βάρους ένα [1] βασικό και ένα [1] εφεδρικό).

62.- Η ρίψη εκτελείται από μία συγκεκριμένη περιοχή την «βαλβίδα ρίψης» όπως αυτή
καθορίζεται στο προσαρτημένο στον παρόντα Κανονισμό σχέδιο.

63.- Η βαλβίδα ρίψης πρέπει να έχει χώρο διαστάσεων 3,50μ. επί 3,50μ., να αποτελεί φυσική
συνέχεια του γηπέδου και να είναι σε καλή κατάσταση που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη
προσπάθεια όλων των αθλητών δεξιόχειρων ή/και αριστερόχειρων και με όλες τις
επιτρεπόμενες τεχνικές ρίψεις.

64.- Ο διαχωρισμός της βαλβίδας ρίψης από το υπόλοιπο γήπεδο (πεδίο αγώνα)
πραγματοποιείται με την απολύτως σταθερή τοποθέτηση στο έδαφος, διαχωριστικού,
διαστάσεων 3,50μ. επί 0,10μ. ύψος το οποίο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό
τέτοιο ώστε να μη εκτίθενται σε κίνδυνο οι αθλητές.

65.- Αν η πραγματοποίηση της βολής γίνει εκτός των ορίων της βαλβίδας ρίψης, τότε η βολή
είναι άκυρη.



65.- Απαγορεύεται στους αθλητές να λαμβάνουν θέση ρίψης πέρα από τα όρια του πήχη ,
μήκους 3.50 μ.

66.- Κατά την διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτικό όλοι οι αθλητές να πραγματοποιούν τις
ρίψεις με ευνοϊκό άνεμο (ο άνεμος πρέπει να πνέει με κατεύθυνση από την βαλβίδα ρίψης
προς τα όρια του γηπέδου). Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
(περιστροφής) του γηπέδου προς όλες τις κατευθύνσεις.

67.- Η ανωτέρω αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο εφόσον όλοι οι αθλητές έχουν
πραγματοποιήσει ίσο αριθμό βολών.

68.- Η αλλαγή του γηπέδου πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Επιτροπής αγώνα.

69.- Η ρίψη πραγματοποιείται υποχρεωτικά και με τα δύο χέρια.

70.- Ο αθλητής για την πραγματοποίηση της ρίψης έχει χρονικό περιθώριο ενός (1) λεπτού
από την είσοδό του εντός της βαλβίδας ρίψης.

71.- Ο αθλητής παραμένει στην βαλβίδα ρίψης έως την στιγμή που το βαρίδι του θα
ακουμπήσει στο έδαφος του πεδίου αγώνα.

72.- Αμέσως μετά ο αθλητής τοποθετεί το καλάμι του στην προκαθορισμένη θέση χωρίς να
ενοχλεί τους συναθλητές του που έχουν προηγηθεί ή έπονται από αυτόν.

73.- Για να είναι έγκυρη η ρίψη πρέπει να πραγματοποιηθεί με περιστροφή έως 360 μοίρες.

74.- Αποδεκτές τεχνικές ρίψεων είναι οι:

PENDULUM, OVERHEAD, BACK CAST,  BY O.T.G. (off the ground), καθώς και κάθε
άλλη τεχνική που ήθελε εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπής της FIPSm,  χωρίς όμως να
παραβιάζεται η έως 360 μοίρες περιστροφή, σε καμία περίπτωση.

75.- Έγκυρη βολή θεωρείται αυτή κατά την οποία το βαρίδι έχει πέσει μέσα στο
οριοθετημένο πεδίο αγώνα (γήπεδο) εμπρός από την βαλβίδα ρίψης.

76.- Η πετονιά πρέπει να παραμείνει άθικτη τόσο στην φάση της ρίψης όσο και στην φάση
του μαζέματός της.

77.- Σε περίπτωση θραύσης της πετονιάς σε μία από τις ως άνω φάσεις η βολή θεωρείται
άκυρη.

78.- Ο αθλητής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την θραύση της πετονιάς του ανεξάρτητα από
την αιτία που αυτή προκλήθηκε, τόσο κατά την ρίψη όσο και κατά το μάζεμα.

79.- Εάν προκληθεί θραύση της πετονιάς πρέπει να δηλωθεί στον κριτή ο οποίος ενημερώνει
την Επιτροπή Αγώνα η οποία και καταγράφει την θραύση.

80.- Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να βρει την πετονιά και το βαρίδι του, ακολουθώντας



έξω από τα όρια του γηπέδου, τους συναθλητές του, που βρίσκονται στην φάση του
μαζέματος της πετονιάς τους.

81.- Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να βρεθούν, η πετονιά και το βαρίδι, τότε, ο αθλητής
συνεχίζει τις προσπάθειές του με το εφεδρικό βαρίδι μετά από έγκριση της Επιτροπής
Αγώνα.

82.- Μετά το τέλος του αγώνα όλοι οι θεσμικοί παράγοντες (αθλητές, κριτές κ.λ.π.)
προβαίνουν σε σχολαστικό καθαρισμό του χώρου από μολύβια, πετονιές κ.λ.π.

83.- Εάν κατά την εκτέλεση της ρίψης το βαρίδι ακουμπήσει στο έδαφος εκτός του πεδίου
αγώνα χωρίς να έχει ξετυλιχτεί η πετονιά του από τον μηχανισμό τότε επιτρέπεται ο αθλητής
να επαναλάβει την προσπάθεια.
Εάν όμως το βαρίδι ακουμπήσει στο έδαφος εντός του πεδίου αγώνα τότε η προσπάθεια είναι
άκυρη ακόμα κι αν δεν έχει ξετυλιχτεί καθόλου η πετονιά.

84.- Εάν κατά την διάρκεια του μαζέματος της πετονιάς παρατηρηθεί θραύση από
οποιονδήποτε λόγο ακόμη και με μη εσκεμμένη υπαιτιότητα συναθλητών τότε η προσπάθεια
θεωρείται έγκυρη.

85.- Οι αθλητές έχουν χρονικό περιθώριο τριών (3) λεπτών από την στιγμή που θα
παραλάβουν το καλάμι τους και μέχρι να ξεκινήσουν να κινούνται προς το βαρίδι τους.
Αυτό ισχύει κυρίως για τον τελευταίο στη σειρά αθλητή με το δεδομένο ότι όλοι οι αθλητές
που θα πραγματοποιούν την ρίψη τους είναι υποχρεωμένοι να ετοιμαστούν για το μάζεμα της
πετονιάς.

86.- Οι συμμετέχοντες αθλητές παραλαμβάνουν τα καλάμια τους και κινούνται όλοι μαζί σε
μία ευθεία, προς το βαρίδι τους, τυλίγοντας την πετονιά τους (η οποία πρέπει να είναι
τεντωμένη) στους μηχανισμούς.

87.- Πριν αρχίσουν οι αθλητές το μάζεμα της πετονιάς πρέπει να περιμένουν να ακούσουν
την λέξη «GO» από τους κριτές και μόνο τότε ξεκινούν να μαζεύουν, βαδίζουν δε προς τα
βαρίδια τους σε μία ευθεία, όλοι μαζί (αθλητές και κριτές).

88.- Οι αθλητές πρέπει να σταματήσουν το μάζεμα της πετονιάς τους μόλις η ένωση της με
το shock leader φτάσει στον πρώτο οδηγό της μύτης του καλαμιού. Οι αθλητές που δεν θα
τηρήσουν αυτή την διαδικασία ακυρώνονται για την συγκεκριμένη προσπάθεια από τους
κριτές.

89.- Υπεύθυνοι για την καταμέτρηση είναι οι κριτές ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από τρεις (3).

90.- Η καταμέτρηση πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα λέιζερ (χωροβάτης) και αν αυτό
δεν είναι εφικτό τότε η καταμέτρηση γίνεται με ΜΙΑ μετροκορδέλλα πιστοποιημένη από την
Επιτροπή αγώνα.

91.- Η διαδικασία της καταμέτρησης πραγματοποιείται από τους καταμετρητές, χειριστές του
μηχανήματος, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ασύρματη ενδοσυνεννόηση ή από τους
κριτές.



92.- Το εξάρτημα που θα δώσει την καταμέτρηση τοποθετείται σταθερά στο έδαφος εκεί που
βρίσκεται το βαρίδι και σε καμία περίπτωση δεν το κρατάει ο καταμετρητής με το χέρι του
στον αέρα.

93.- Οι συμμετέχοντες αθλητές παρακολουθούν την καταμέτρηση, λαμβάνουν γνώση των
αποτελεσμάτων και συνυπογράφουν με τους κριτές την κάρτα καταγραφής των επιδόσεων
τους.

94.- Σε περίπτωση άκυρης βολής καταγράφεται, υποχρεωτικά, από τους κριτές, ως άκυρη.

95.- Το μήκος της βολής προσμετρείται με μέτρα και εκατοστά. Εάν π.χ. το πραγματικό
μήκος της βολής είναι 185 μέτρα και 5,1 εκατοστά τότε καταγράφεται ως 185 μέτρα και 6
εκατοστά.

96.- Κάθε συμμετέχων αθλητής φοράει αριθμημένη ταμπέλλα διαφορετική για κάθε
κατηγορία βαρών. Η αρίθμηση προκύπτει μετά από κλήρωση στην συνάντηση των αρχηγών
των ομάδων.

97.- Η κλήρωση της σειράς πραγματοποιείται με το χέρι και σε καμία περίπτωση
ηλεκτρονικά, γίνεται δε διαφορετική κλήρωση για κάθε βάρος βαριδίου.

98.-Ο αθλητής που διαφωνεί με την καταμέτρηση της βολής του δικαιούται να υποβάλει
ένσταση αμέσως η οποία και εκδικάζεται από την Επιτροπή Αγώνα πριν ο αγώνας
συνεχιστεί. Η ένσταση υποβάλλεται δια του αρχηγού τους συλλόγου και όχι από τον ίδιο τον
αθλητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του αγώνα.

99.- Ενστάσεις σχετικά με την καταμέτρηση της βολής, που θα υποβληθούν αργότερα, δεν
γίνονται αποδεκτές.

100.- Για κάθε μία κατηγορία βαρών οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν το ολιγότερο
τέσσερεις (4) προσπάθειες.
Έως 25 συμμετέχοντες αθλητές πραγματοποιούνται οκτώ (8) προσπάθειες.
Έως 30 συμμετέχοντες αθλητές πραγματοποιούνται έξι (6) προσπάθειες
Έως 50 συμμετέχοντες αθλητές πραγματοποιούνται πέντε (5) προσπάθειες
Πάνω από 50 συμμετέχοντες αθλητές πραγματοποιούνται τέσσερεις (4) προσπάθειες

101.- Δεν προβλέπεται αριθμός δοκιμαστικών προσπαθειών.

102.- Η Επιτροπή Αγώνα είναι μόνη αρμόδια να καταγράφει και υπογράφει τις επιδόσεις των
αθλητών.

103.- Ο Αλυτάρχης στην Έκθεση του αποστέλλει όλα τα υπογεγραμμένα αποτελέσματα
στην ΕΟΥΔΑ η οποία και είναι μόνη αρμόδια προς κατοχύρωση των εθνικών ρεκόρ.

104.- Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμιών τόσο για την ατομική όσο και για την ομαδική
κατάταξη προσμετρούνται οι αμέσως επόμενες καλύτερες βολές και σε περίπτωση πλήρους
ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος αριθμός θραύσεων της πετονιάς.

105.- Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού στο σύνολο των άρθρων του, είναι υποχρεωτική
για όλους τους αθλητές.



106.- Η μη τήρηση όλων των άρθρων, στο σύνολο τους, του παρόντος Κανονισμού επιφέρει
την ακύρωση του αθλητή για την ατομική κατάταξη και κατά συνέπεια και για την ομαδική
κατάταξη.

107.- Ακύρωση των αθλητών επίσης επιφέρουν:

α. Η κάθε είδους μη κόσμια συμπεριφορά, αντίθετη με το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε.

β. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ κατά την διάρκεια του αγώνα (ο αγώνας
αρχίζει με την συγκέντρωση των αθλητών και λήγει με τις απονομές στους νικητές).

γ. Η χωρίς τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ διαφήμιση ή προβολή
προϊόντων ή/και Εμπορικών Επιχειρήσεων κ.λ.π. από τους αθλητές ή/και τους συλλόγους.

δ. Η παράβαση του νόμου περί φαρμακοδιέγερσης (οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να
υφίστανται κάθε σχετικό έλεγχο).

ε. Η κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και
Συμπεριφοράς θεσμικών παραγόντων της ΕΟΥΔΑ.

στ. Η παράβαση των όρων των Προκηρύξεων που αποτελούν προσαρτήσεις του παρόντος
Κανονισμού και είναι αναπόσπαστα μέρη του.

ζ. Η εσκεμμένη θραύση της πετονιάς αθλητή από συναθλητή του. Σε αυτή την περίπτωση ο
αθλητής που προέβη στην εσκεμμένη θραύση της πετονιάς αποβάλλεται από την
διοργάνωση.

η. Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την ώρα που ο αθλητής βρίσκεται στην βαλβίδα ρίψης,
συμπεριλαμβανομένης και της διακωμώδησης του αθλήματος.

108.- Τα δικαιώματα βιντεοσκόπησης ή/και κινηματογράφησης των αγώνων του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχει αποκλειστική διοργανώτρια ΕΟΥΔΑ και απαγορεύεται
οποιοσδήποτε να προβεί σ' αυτή την ενέργεια χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της. Σε
περίπτωση ανάρτησης στο διαδίκτυο βιντεοσκοπημένων στιγμιότυπων του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος, τίθεται σε ισχύ άμεσα ο Πειθαρχικός Κανονισμός της ΕΟΥΔΑ.

109.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο Κανονισμό της Διεθνούς
Ομοσπονδίας FIPSm, (έκδοση έτους 2012) της οποίας η ΕΟΥΔΑ είναι πλήρες και ισότιμο
μέλος και είναι προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα ως προς τα θεσμικά του μέρη.

110.- Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της
Διεθνούς Ομοσπονδίας FIPSm και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως μεσούσης της
αγωνιστικής περιόδου που αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της
τέλεσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τελειώνει την τελευταία ημέρα του
προηγούμενου μήνα της τέλεσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του επόμενου έτους.

111.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την
οποία και εξυπακούεται ότι κατά την διάρκεια των αγώνων εκπροσωπεί αυθεντικά και
αποκλειστικά, ο Αλυτάρχης, οι δε όποιες σχετικές αποφάσεις του δεν χρειάζεται να



αποτελούν συν απόφαση της Επιτροπής αγώνα.

112.- Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της
FIPSm ή/και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε
αγωνιστικής περιόδου.

113.- Ο παρών Κανονισμός έχει ως αναπόσπαστα μέρη του τρεις (3) συνολικά
Προσαρτήσεις ως εξής :

1. Γήπεδο Βολών θαλασσίων βαρών (σχεδιάγραμμα)
2. Διεξαγωγή Πανελληνίου Πρωταθλήματος (έτους 2013)
3. Εθνική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (έτους 2013)

114.- Ο παρών Κανονισμός και οι Προσαρτήσεις αποτελούν πρόταση του αντίστοιχου Τομέα
Βολών Θαλασσίων Βαρών της Επιτροπής Αλιείας και έχουν εγκριθεί αυτούσια, από την
Έφορο Αλιείας της ΕΟΥΔΑ .

115.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από εκατόν δέκα πέντε (115) άρθρα και τρεις (3)
αναπόσπαστες Προσαρτήσεις , έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ και έχουν αποσταλεί
στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον
Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε για την αγωνιστική περίοδο
2012/2013 και εφεξής.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΟΥΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΚΑΝΤΑΣ ΡΕΝΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

hid HARATI
Bd. de la Libération
Embarcadère de Dakar / Goré



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε. Ο. Υ. Δ. Α.
*****************

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

1.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2013 θα διεξαχθεί μέσα από δύο (2)
συνολικά αγώνες.

2.- Η συμμετοχή όλων των αθλητών και στους δύο (2) Πανελλήνιους αγώνες είναι
υποχρεωτική.

3.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθαλημα είναι υποχρεωτικά διήμερο, και διεξάγεται ως εξής
:
1η ημέρα - 175 και 150 γρ.
2η ημέρα - 125 και 100 γρ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
4.- Πρωταθλητής Ελλάδος αθλητής είναι εκείνος που έχει πετύχει το μεγαλύτερο
άθροισμα μέτρων (όλα τα βάρη βαριδίων) και στους δύο  (2) αγώνες του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
Παράδειγμα
Αθλητής Α έχει πετύχει επιδόσεις :
1ος Πανελλήνιος αγώνας : στα 175 γρ./225 μ.
2ος Πανελλήνιος αγώνας : στα 150 γρ./235 μ.
3ος Πανελλήνιος αγώνας : στα 125 γρ./215 μ.
4ος Πανελλήνιος αγώνας : στα 100 γρ./245 μ.
Προσθέτουμε τις επιδόσεις του σε μέτρα και έχουμε : 225+235+215+245 = 920 μ.
Τα 920 μέτρα είναι η καλύτερη επίδοση σε μέτρα και στα τέσσερα βάρη βαριδίων,
στους Πανελλήνιους αγώνες και ο αθλητής καταλαμβάνει την 1η θέση  σε όλα τα
βάρη βαριδίων και είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδος Αθλητής.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
5.- Πρωταθλητής Ελλάδος σύλλογος είναι ο σύλλογος του οποίου οι δύο καλύτεροι
αθλητές έχουν πετύχει το μικρότερο άθροισμα θέσεων και στους δύο (2) αγώνες του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
Παράδειγμα
Αθλητής Α ΑΣΕΑΠ έχει καταλάβει
1ος Πανελλήνιος αγώνας 175 γρ, την θέση 1
2ος Πανελλήνιος αγώνας 150 γρ. την θέση 3



3ος Πανελλήνιος αγώνας 125 γρ. την θέση 2
4ος Πανελλήνιος αγώνας 100 γρ. την θέση 4
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΗ Α
1+3+2+4 = 10
Αθλητής Β ΑΣΕΑΠ έχει καταλάβει
1ος Πανελλήνιος αγώνας την θέση 3
2ος Πανελλήνιος αγώνας την θέση 4
3ος Πανελλήνιος αγώνας την θέση 1
4ος Πανελλήνιος αγώνας την θέση 3
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΗ Β
3+4+1+3+ = 11
Το άθροισμα των δύο καλύτερων θέσεων του ΑΣΕΑΠ είναι : 10+11 = 21
Αν το άθροισμα 21 είναι το μικρότερο άθροισμα τότε ο σύλλογο ΑΣΕΑΠ είναι ο
Πρωταθλητή Ελλάδος σύλλογος.

6.- Η παρούσα Προσάρτηση είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Βολών
θαλασσίων βαρών και έχει εγκριθεί όμοφωνα από το Δ.Σ. ΕΟΥΔΑ.

Για το Δ.Σ. τη ΕΟΥΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΚΑΝΤΑΣ ΡΕΝΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε. Ο. Υ. Δ. Α.
*****************

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ.3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΤOΥΣ 2014 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

1.- Με την ολοκλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του έτους 2013, συγκροτείται η Προ
εθνική Ομάδα Ελλάδος που την στελεχώνουν οι αθλητές που κατέλαβαν στην συνολική ατομική
κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τις θέσεις 1 έως και 12.

2.- Από την στιγμή της στελέχωσης της Προεθνικής Ομάδας οι δώδεκα (12) αθλητές ανήκουν στην
δικαιοδοσία της ΕΟΥΔΑ σύμφωνα με το καταστατικό της.

3.- Οι αθλητές που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως και 5 αποτελούν την Εθνική Ομάδα Α, οι αθλητές
που κατέλαβαν τις θέσεις 6 έως 10 αποτελούν την Εθνική Ομάδα Β και οι αθλητές που κατέλαβαν
τις θέσεις 11 - 12 είναι οι αναπληρωματικοί .

4.- Η συμμετοχή στο Παγκοσμιο Πρωτάθλημα του έτους 2013 που θα γίνει από 13 έως 19
Αυγούστου στο Βέλγιο, θα γίνει με την πλήρη αυτοχρηματοδότηση ενός εκάστου συμμετέχοντα
στην Εθνική αποστολή.

Το αντίτιμο συμμετοχής ενός εκάστου μέλους της Εθνικής αποστολής ανέρχεται στο ποσό των 500
ευρώ το οποίο κατατίθεται στην διοργανώτρια Ομοσπονδία του Βελγίου που θέτει και την
αντίστοιχη προθεσμία καταβολής του.

Επί πλέον κάθε συμμετέχων επιβαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης/μετακίνησης, έξοδα ένδυσης
καθώς και κάθε άλλο έξοδο που ήθελε  προκύψει.

4.- Και οι δώδεκα (12) αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως προς τον Τομέα Βολών
θαλασσίων βαρών της Επιτροπής Αλιείας της ΕΟΥΔΑ την δυνατότητα τους για συμμετοχή στο
Παγκοσμιο Πρωτάθλημα, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος.

5.- Αθλητής που τυχόν δεν δηλώσει εγγράφως την δυνατότητα συμμετοχής του στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα εντός της καθορισμένης προθεσμίας,  θεωρείται ότι δεν επιθυμεί την συμμετοχή του.



6.- Όλοι οι αθλητές που θα δηλώσουν την δυνατότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής τους μέσα στην προθεσμία που θα
ορίσει η Ομοσπονδία του Βελγίου.

7.- Η τελική επιλογή των αθλητών που θα στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες Ελλάδος (και την
κατηγορία individuals) θα γίνει από την Έφορο Αλιείας  (σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ,
άρθρο 25 παράγραφος δ) που ορίζει : «Η Έφορος Αθλητικής αλιείας επιβλέπει την προετοιμασία
των εθνικών ομάδων βολών θαλασσίων και αθλητικής αλιείας επιφανεία όλων των μορφών, στην
θάλασσα και στα εσωτερικά νερά» σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. ια) που ορίζει : « Το Δ.Σ.
κρίνει για την συμμετοχή των αθλητών σε διεθνείς αγώνες στην αλλοδαπή», παρ. ιη) : « το Δ.Σ.
εποπτεύει και αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Εφόρου, στην επιλογή και
προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων» και παρ. ιθ) «το Δ.Σ. εποπτεύει και αποφασίζει, ύστερα από
σχετική εισήγηση του αρμόδιου Έφόρου, τις διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρχει
Ελληνική συμμετοχή»

8.- Τυχόν χρηματικές χορηγίες συμφωνούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την ΕΟΥΔΑ, για λογαριασμό του
Τομέα Βολών θαλασσίων βαρών και προς ενίσχυση των μελών της Εθνικής Αποστολής.

12.- Χορηγίες  εξοπλισμού, όσον αφορά μη αναλώσιμα είδη, (καλάμια, μηχανισμοί κ.λ.π.)
χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Εθνικής Ομάδας για την καλύτερη εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα και αμέσως μετά το τέλος του Παγκόσμιου, παραδίδονται στην ΕΟΥΔΑ (εντός 5
εργάσιμων ημερών). Αθλητής που δεν θα παραδώσει εντός της προθεσμίας τα μη αναλώσιμα είδη
της χορηγίας σε καλή κατάσταση τιμωρείται σύμφωνα με τον Πειθαρχικο Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.

13.- Η ΕΟΥΔΑ θα μπορούσε να κρίνει και να αποφασίσει την οριστική παραχώρηση των μη
αναλώσιμων ειδών της χορηγίας, στα μέλη της Εθνικής Ελλάδος, μόνο εφ΄όσον έχουν καταλάβει τις
θέσεις 1 έως 6 στην ομαδική κατάταξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, ή τις θέσεις 1 έως 12 στην
ατομική κατάταξη και μόνο για τον συγκεκριμένο αθλητή.

14.- Εξυπακούεται ότι όλες οι χορηγίες αναλώσιμων ειδών (ρουχισμός, πετονιές κ.λ.π.) ανήκουν
στους αθλητές και όχι στην Ομοσπονδία.

15.- Κάθε τυχόν χρηματική χορηγία προς την Εθνική Ομάδα, μοιράζεται ΑΥΤΟΥΣΙΑ και εξίσου σε όλα
τα μέλη της Εθνικής Αποστολής.

16.- Όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν πιστά την εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΟΥΔΑ με τους χορηγούς και τυχόν άρνηση τους εμπίπτει στον
Πειθαρχικό Κανονισμο της ΕΟΥΔΑ.

17.- Η συμμετοχή των μελών της Εθνικής Ομάδας στο Παγκοσμιο Πρωτάθλημα είναι ισότιμη.

18.- Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν λειτουργεί ως πάσης φύσεως  κριτήριο
η θέση που κατέλαβαν οι αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

19.- Η Εθνική Ομάδα οφείλει να λειτουργεί ως ομάδα και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει
στον Πειθαρχικό Κανονισμο της ΕΟΥΔΑ.



20.- Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από εισήγηση
της Εφόρου Αλιείας, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ, άρθρο 17, παρ. ιβ) που αναφέρει :
«Το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ διορίζει τους αρχηγούς των αποστολών σε διεθνείς αγώνες».

21.- Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας οφείλουν να υπακούουν στις αποφάσεις του Αρχηγού της
Αποστολής και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικο Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.

22.- Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής οφείλει να εκτελεί τις οδηγίες της ΕΟΥΔΑ, για τις οποίες
ενημερώνει με προσωπική του ευθύνη όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής.

23.- Ο σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και μπορεί να είναι
διαφορετικός στην τελετή έναρξης και στην τελετή λήξης.

Με ομοφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής στο 16ο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βολών θαλασσίων βαρών, έτους 2013 θα είναι ο Παγκόσμιος
Πρωταθλητής στα 175 γρ., Γιώργος Μπόνης, τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στην τελετή λήξης.

24.- ΟΛΟΙ οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας έχουν ΜΟΝΑΔΙΚΟ τους μέλημα την καλύτερη
αγωνιστική προετοιμασία τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να λειτουργήσουν
διοικητικά ή αποφασιστικά.

25.- Η παρούσα Προσάρτηση είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Βολών Θαλασσίων Βαρών,
και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ.

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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