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ΑΠΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ 

2018. 

 
 

1.- Με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής αλιείας της ΕΟΥΔΑ το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
αλιείας με καλάμι και μηχανισμό από αγκυροβολημένο σκάφος του έτους 2018 θα 
διεξαχθεί τις παρακάτω ημερομηνίες.  

 
2.- Κάθε αγώνας έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών. 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 
3.- Οι αγωνιστικές ημέρες τα πεδία αγώνα και οι διοργανωτές σύλλογοι καθορίστηκαν 
από τον Τομέα Αλιείας από την ακτή της Επιτροπής Αλιείας της ΕΟΥΔΑ  ως εξής : 
1η αγωνιστική  29/4/2018 ή  σε πιθανή αναβολή 06/05/2018 
 
2η αγωνιστική 20/5/2018  ή  σε πιθανή αναβολή 27/05/2018 
 
3η αγωνιστική 03/06/2018 ή  σε πιθανή αναβολή 10/06/2018 
 
4η αγωνιστική 24/06/2018 ή  σε πιθανή αναβολή 01/07/2018 
 
5η  αγωνιστική εθνικός τελικός υποχρεωτικός για κατάταξη 16/09/2018 ή  σε πιθανή 
αναβολή 23/09/2018 
 



 
4.- Κάθε σύλλογος υποχρεούται να καταθέσει ένα και μόνο Δελτίο Συμμετοχής όπου θα 
αναγράφονται τα ονόματα και οι Α.Μ. ΕΟΥΔΑ των αθλητών του που θα συμμετάσχουν 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2018 το αργότερο έως  και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν 
από κάθε αγώνα.  
 

5.- Η συμμετοχή κάθε αθλητή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2018 καθορίζεται στα 30 ευρώ για 
κάθε αγωνιστική ημέρα. Οι σύλλογοι θα πρέπει να καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο του 
συνόλου των αγώνων σε δυο δόσεις στους δυο πρώτους αγώνες  λαμβάνοντας την αντίστοιχη 
απόδειξη είσπραξης από την ΕΟΥΔΑ. 
 
6.- Όλοι οι αθλητές που θα δηλωθούν να συμμετάσχουν από τους συλλόγους τους,  θα 
λαμβάνουν σε κάθε αγώνα ατομική κατάταξη. Σε περίπτωση που είναι απόντες θα λαμβάνουν 
το βαθμό ποινής του τελευταίου αθλητή της κατάταξης + ένα (1). 
 

 
 
 
7.- ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ. 
 
α) Όλοι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα λαμβάνουν 
ατομική κατάταξη τομέα σε κάθε μία αγωνιστική ημέρα  που θα είναι και ο βαθμός 
ποινής  τους. 

 
β) Το άθροισμα των βαθμών ποινής των αθλητών, στους  (3) καλύτερους σε βαθμολογία 
αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα αποτελεί και την συνολική ατομική 
βαθμολογία του κάθε αθλητή, αφού προσθέσει σε αυτούς και την βαθμολογία του 
υποχρεωτικού εθνικού τελικού. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 
Αθλητής Α έχει λάβει κατάταξη ως εξής : 

 

1η αγωνιστική – Βαθμοί ποινής 2 

 

2η αγωνιστική – Βαθμοί ποινής 1 

 

3η αγωνιστική – Βαθμοί ποινής 3 

 

4η αγωνιστική - βαθμοί ποινής 4 ( δεν λαμβάνετε υπ΄ όψιν ως χειρότερος βαθμός ποινής ) 

 

5η αγωνιστική και εθνικός τελικός -βαθμοί ποινής 1 

 
 



Αθροίζονται οι βαθμοί : 2+1+3+ = 6 και προσθέτουμε σε αυτήν τον βαθμό ποινής του εθνικού 
τελικού που είναι 1 . Συνολικά ο αθλητής έχει βαθμούς ποινής 7. 
 
Αν το άθροισμα 7 είναι το μικρότερο, μεταξύ όλων των άλλων αθλητών, τότε ο αθλητής Α 
είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας. 
 
8.- ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. 

 
α) Ομαδική κατάταξη θα λάβουν μόνο οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, με το λιγότερο τέσσερις (2) αθλητές. 

 
β) Οι σύλλογοι δεν  θα δηλώσουν ομάδες αθλητών για την εκπροσώπηση τους στην 
ομαδική κατάταξη. Όλοι ανεξαιρέτως οι αθλητές των συλλόγων θα αγωνίζονται για την 
ομαδική κατάταξη. 

 
γ) Στην τελευταία αγωνιστική θα προστεθούν τα αθροίσματα των θέσεων της  ατομικής 
κατάταξης των  (2) καλύτερων αθλητών κάθε συλλόγου και ο σύλλογος του οποίου οι  (2) 
καλύτεροι αθλητές του θα έχουν το μικρότερο άθροισμα θέσεων (συνολικής ατομικής 
βαθμολογίας) θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Σύλλογος. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Οι αθλητές Α, Β ενός συλλόγου έχουν τα καλύτερα αθροίσματα συνολικής ατομικής 
κατάταξης, μεταξύ των συναθλητών τους. 
ΑΘΛΗΤΗΣ Α έχει άθροισμα συνολικής ατομικής κατάταξης = 2 
ΑΘΛΗΤΗΣ Β έχει άθροισμα συνολικής ατομικής κατάταξης = 4 
 
 
Αθροίζονται τα αθροίσματα των θέσεων των  (2) αθλητών : 2+4= 6 

 
Αν το άθροισμα 6 είναι το μικρότερο μεταξύ όλων των άλλων αθροισμάτων των  (2) 
καλύτερων αθλητών των υπολοίπων συλλόγων, τότε ο σύλλογος είναι ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. 

 
9.- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

 
α) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 
Την τελευταία αγωνιστική θα βραβευτούν με κύπελλα, για την συνολική ατομική κατάταξη 
του Πρωταθλήματος ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ καθώς και οι αθλητές που θα 

καταλάβουν τις θέσεις 2η και  3
η .Τέλος θα δοθούν αναμνηστικά για τους αθλητές που θα 

στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα. 

 
β) ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ. 
Την τελευταία αγωνιστική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα βραβευτεί με βαρύτιμο 
κύπελλο ο Πρωταθλητής Ελλάδος Σύλλογος. 



 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
12.- Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ατόμων με ειδικές 
δεξιότητες, αρκεί να υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συνοδός για την επίβλεψη και να διαθέτουν 
Ατομικό Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας σφραγισμένο από ιατρό ή βεβαίωση ιατρού 
περί της δυνατότητας συμμετοχής τους. 
 
13.- Ομοίως δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε άτομα που δεν 
είναι ενταγμένοι σε συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ εφ’ όσον φέρουν βεβαίωση ιατρού 
περί της δυνατότητας συμμετοχής τους. 
 
14.- Οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα 12 και 13 εφ’ όσον κατά την διάρκεια 
των πανελληνίου πρωταθλήματος ενταχθούν σε σύλλογο της Ομοσπονδίας, συνεχίζουν να 
αγωνίζονται εκτός συναγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν ατομική ή/και 
ομαδική κατάταξη ούτε μπορούν να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. 

 
15.- Όλες οι επί μέρους λεπτομέρειες διεξαγωγής των αγώνων  καθορίζονται στις 
αντίστοιχες Προκηρύξεις, (π.χ. ακριβή πεδία αγώνων, παροχές του διοργανωτή, δόλωμα, 
κλπ.) 

 
16.- Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας των αθλητών θα παραδίδονται στον 
Αλυτάρχη του αγώνα, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ και μόνο τότε θα επιτρέπεται η 
συμμετοχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή και ο αθλητής θα 
λαμβάνει κατάταξη ως σαν να μην ήταν παρών στον αγώνα. 

 
17.- Η παρούσα Προσάρτηση είναι αναπόσπαστο μέρος του γενικού κανονισμού αλιείας με 
καλάμι και μηχανισμό από αγκυροβολημένο σκάφος όπως ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2018 
και εφεξής. Ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 2018 και έχει εγκριθεί στο σύνολο των 
άρθρων της από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ. 

 
 
                                                           Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ 
 
 
 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΚΑΝΤΑΣ                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΗΝΑΣ 

 
 


