
                                                                                    
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΛΙΔΙΑ ΑΝΓΡΩΝ ΜΔ ΚΑΦΗ 

ΛΑΤΡΙΟ  10-11 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

 

Η Διιεληθή Οκνζπνλδία Υπνβξύρηαο Γξαζηεξηόηεηαο θαη Αζιεηηθήο Αιηείαο 

(Δ.Ο.Υ.Γ.Α.) θαη ν ΣΦΥΚ ΓΛΑΥΚΟΣ , νξγαλώλνπλ ην 46
ν
  Αηνκηθό Παλειιήλην 

Πξσηάζιεκα Υπνβξύρηαο Αιηείαο Αλδξώλ (κε ςαξνηνύθεθν Π.Γ. 373-1985) ην νπνίν ζα 

δηεμαρζεί ζηηο 10-11 Ινπλίνπ 2017 ζε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ. 

 

Ωο ηξάπεδα ηνπ αγώλα νξίδεηαη: 

  Τξάπεδα Νν 1: Νόηηα ηνπ Ληκέλνο Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκκέλα: 

Α: Βόξεην άθξν   (N37 41.350    E24 04.146).( N37 41.350 E24 04.505) 

Β: Νόηην άθξν (N37 39.101 E24 01.956).  (N37 39.101 E24 02.220) 

Πξάζηλε γξακκή ραξηε 

Τξάπεδα Νν 2: Βόξεηα ηνπ Ληκέλνο Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκκέλα: 

Α: Βόξεην άθξν (N37 49.910 E24 03.753). (N37 49.910  E24 03.901) 

Β: Νόηην άθξν (N37 44.687 E24 04.959).   (N37 44.687 E24 05.195) 

Κόθθηλε γξακκε ράξηε 

Σε πεξίπησζε πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέςνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 

ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή, ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή ηξάπεδα ε ζαιάζζηα πεξηνρή 

δπηηθά ηνπ αθξσηεξίνπ Σνύλην. (Αξρή N37 39.225 E24 00.625, Τέινο   N37 40.268 E23 

56.276). Μπιε γξακκή ράξηε. 

  

Αλ ηπρόλ ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα δελ είλαη δπλαηή νύηε θαη ζηελ πξναλαθεξόκελε 

πεξηνρή ιόγσ ηνπ θαηξνύ, απηόο (αγώλαο) ζα κεηαηεζεί γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο 17-18 Ινπλίνπ 2017. 

 

3) Οξίδεηαη παξάβνιν ζπκκεηνρήο € 50 γηα θάζε αζιεηή, εμνθιείηαη εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη κόλν ζε πεξίπησζε 

καηαίσζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. 

 

4) Δπηζπλάπηεηαη ν θαλνληζκόο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ 

αγώλα. 

 

5) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ από θάζε όκηιν από 1 έσο έμη (6) αζιεηέο. 

 

6) Ο αγώλαο πξνϋπνζέηεη ηε ρξήζε ζθάθνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κ. θαη ηππνδπλάκεσο 

ηνπιάρηζηνλ 25 ίππσλ θαη ηελ παξνπζία δύηε αζθαιείαο, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν θξηηήο 

ηνπ αζιεηή. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή θάζε αζιεηή ηνπ ζην Πξσηάζιεκα, ν θάζε 

λαπηηθόο όκηινο πξέπεη λα δειώζεη αληίζηνηρνπο δύηεο αζθαιείαο. 

 



7) Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο ηελ 06 Ινπλίνπ 2017. Τα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ απαηηνύληαη (αζιεηηθά δειηία κε πξόζθαηε (εντός του 2017) ηαηξηθή ζεώξεζε) 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ. 

  

8) Ο δηνξγαλσηήο, ν Αιπηάξρεο θαζώο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο νπδεκία επζύλε θέξνπλ 

γηα ηπρόλ βιάβεο, δεκηέο θαη αηπρήκαηα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβνύλ ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, θαζώο θαη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ 

θαη αλαιακβάλνπλ πιήξσο όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ πεξηθιείεη θάζε αζιεηηθή εθδήισζε 

θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ππνβξύρηα δξαζηεξηόηεηα. 

 

9) Ο θαλνληζκόο επηηξέπεη ηε ρξήζε GPS θαη βπζνκέηξνπ. 

 

10) Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε ζηηο ηξάπεδεο ηελ Παξαζθεπή 09 

Ινπλίνπ 2017. 

 

11) Οη ρεηξηζηέο  ζθαθώλ πξέπεη λα έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα θαη λόκηκα έγγξαθα ηνπ 

ζθάθνπο (δίπισκα, αζθάιεηα θιπ.). 

 

12) Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν ηόλνο tonnus thynnus απαγνξεύεηαη ελώ ηα ππόινηπα είδε 

(παιακίδα, ξίθη, θιπ.) κεηξνύλ από 400 gr  

 

13) Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ θαλνληζκό ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηζρύνπλ πάληα νη δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 373/1985, όπσο ηζρύεη γηα ηελ αζιεηηθή αιηεία. Η θύξσζε γηα παξαβίαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 373/1985 ζα είλαη αθύξσζε ηνπ αζιεηή. 

 

14) Τα αιηεύκαηα ζα πξνζθεξζνύλ σο δσξεά ζε ηδξύκαηα ηεο πεξηνρήο. 

 

15) Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη απνθάζεσο ηεο Δ.Ο.Υ.Γ.Α., νη πξνζερείο απνζηνιέο ηεο 

εζληθήο νκάδαο ζηνπο δηεζλείο αγώλεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζα πξνθύςνπλ βάζεη εηδηθώλ 

γλσκνδνηήζεσλ ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο εθιεθηόξσλ πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη ε 

Οκνζπνλδία. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ  Α    Α Γ Ω Ν Α  

Θα αθνινπζήζεη λεόηεξε αλαθνίλσζε κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξόγξακκα ηνπ αγώλα. 

-Η άδεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλ. Αηηηθήο εθθξεκεί.  

 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

- Σην fax:  210 8835150 

- Σην e-mail   info@glafkos.gr 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

- Τει.  6976 884088   θ. Γεκήηξεο 

- Κηλ.   6909 149045   θ. Γηάλλεο 
 

                                                Αζήλα 10/05/2017 

 

                                          

         Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.                                                                         Ο Γ. Γξακκαηέαο 

              Σ. Παπιάθεο                                                                                   Γ. Καξακπάζεο 

 

                                        

 υνημμένα : Φάξηεο ηξαπεδώλ Αγώλα θαη ν Καλνληζκόο ηνπ αγώλα 



 

 

 



 



 


