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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες Αλιείας Κυπρίνου που
διοργανώνονται με την έγκριση της ΕΟΥΔΑ για το έτος 2012/2013
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.- Όλοι οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκριση της η ΕΟΥΔΑ (εσωτερικοί,
διασυλλογικοί, Πανελληνίου Πρωταθλήματος) μπορούν να έχουν χρηματικό αντίτιμο
συμμετοχής απολύτως ανταποδοτικό των οργανωτικών αναγκών των αγώνων, των
λειτουργικών εξόδων της ΕΟΥΔΑ και για την ενίσχυση των Εθνικών ομάδων για τη
συμμετοχή τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Το ύψος του χρηματικού αντιτίμου
καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη αγώνα.
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 Παρατηρητή.
9.- Ο Εσωτερικός Αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη και την
έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες (τμήμα αλιείας) σύμφωνα
με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.
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 Αλυτάρχη.
15.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη και την
έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες (τμήμα αλιείας) σύμφωνα
με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
16.- Είναι κάθε αγώνας που διοργανώνεται για την καλλιέργεια και διάδοση της
αγωνιστικής αλιείας κυπρίνου και κυρίως για την προστασία της πανίδας και χλωρίδας στα
γλυκά νερά.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
17.- Είναι η κορυφαία διοργάνωση της ΕΟΥΔΑ και διεξάγεται μία φορά σε κάθε
ημερολογιακό έτος.
18.- Η ΕΟΥΔΑ αναθέτει την διοργάνωση των αγώνων 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.- Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι ισοδύναμοι μεταξύ τους και
ονομάζονται ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ο δε τελευταίος ονομάζεται ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ.

22.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου, συμμετέχουν Έλληνες αθλητές οι
οποίοι ανήκουν σε συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
23.- Ο συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, θεωρημένο σύμφωνα
με τα οριζόμενα.
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.
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 αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της
διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εκάστου έτους.
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 με την άδεια τέλεσης
αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής
Αλιείας.
30.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου έχει ομαδική και ατομική κατάταξη. Όλα
όσα αφορούν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσον αφορά την ανακήρυξη των νικητών,
περιγράφονται στην Προσάρτηση Αρ. 2 που είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Κανονισμού.
31.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης
της ΕΟΥΔΑ.
32.- Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συγκροτούν υποχρεωτικά ομάδες
των δύο (2) αθλητών έκαστη, μεταξύ των αθλητών του ιδίου συλλόγου ή και διαφορετικού
και οι οποίοι πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας
Αθλητή της ΕΟΥΔΑ.
Οι ομάδες που θα συγκροτηθούν από αθλητές διαφορετικών συλλόγων δεν συμμετέχουν
στην ομαδική κατάταξη.
33.- Κάθε σύλλογος πρέπει να ορίζει υποχρεωτικά έναν αρχηγό, ανεξαρτήτως του αριθμού
των ομάδων του που συμμετέχουν, ο οποίος και οφείλει να είναι παρών σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα.
Ο αρχηγός κάθε συλλόγου εκτελεί και καθήκοντα κριτή κατά την διάρκεια του αγώνα.
Ο αρχηγός μπορεί να είναι και αθλητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
παρόντος Κανονισμού.
34.- Κάθε συμμετέχων σύλλογος μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) αναπληρωματικές ομάδες.
Δικαίωμα αντικατάστασης των τακτικών μελών των ομάδων των συλλογων για

οποιονδήποτε λόγο έχουν όλοι οι σύλλογοι αρκεί να το δηλώσουν έως την δύση του ηλίου
κάθε αγωνιστικής ημέρας και η αντικατάσταση γινεται μόνο την επομένη αγωνιστική
ημέρα, με την ανατολή του ηλίου.
Σε κάθε περίπτωση ΜΟΝΟ οι τακτικοί αθλητές κάθε ομάδας συλλόγου αγωνίζονται για την
ατομική κατάταξη που καθορίζει και την στελέχωση της Εθνικής Ομάδας.
Σε περίπτωση αντικατάστασης τακτικού αθλητή από αναπληρωματικό απαγορεύεται να
γίνει εκ νέου αντικατάσταση και ο αναπληρωματικός αθλητής συνεχίζει τον αγώνα έως την
λήξη του.
35.- Στην συγκέντρωση των αθλητών προ της έναρξης του αγώνα πρέπει να παρίστανται
υποχρεωτικά: οι αρχηγοί των ομάδων, και τουλάχιστον ένας εκ των αθλητών των ομάδων
των συλλόγων (τακτικός ή αναπληρωματικός) καθώς και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του
αγώνα.
36.- Εφ’ όσον κατά την συγκέντρωση των αθλητών προ της έναρξης του αγώνα δεν
παρίσταται τουλάχιστον ο ένας αθλητής συμμετέχουσας ομάδας, τότε η ομάδα ακυρώνεται
και δεν συμμετέχει στον αγώνα. Κάθε απών αθλητής μπορεί να εισέλθει στην ψαρεύτρα
του ΜΟΝΟ κατά την διάρκεια της ημέρας και τουλάχιστον 24 ώρες μετά την δύση του ηλίου
της ημέρας της έναρξη του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα ακυρώνεται.. Μέχρι την
εμφάνιση του απόντος αθλητή ο παρών συναθλητής του μπορει να ψαρεύει και με τα
τέσσερα (4) καλάμια της ομάδας. Τυχόν αντικατάσταση τακτικού αθλητή από
αναπληρωματικό δεν νοείται αντικατάσταση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 27, αλλά
προσωρινή αναπλήρωση του τακτικού αθλητή.
37.- Σύλλογος που θα εμφανιστεί για συμμετοχή των αθλητών του ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΗΓΟ, εάν
αυτός δεν εμφανιστεί στην συγκέντρωση των αθλητών και αν δεν παραμείνει καθ’ ολη τη
διάρκεια του αγώνα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Εφ’ όσον συμπίπτει η ιδιότητα του αρχηγού με αυτή του
αθλητή, αυτός είναι υποχρεωμένος να εκτελεί χρέη κριτή κάθε φορά που θα οριστεί προς
τούτο από τον Αλυτάρχη του αγώνα.
38.- Η ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καθορίζεται από την
ΕΟΥΔΑ λαμβάνοντας υπόψη το αγωνιστικό πρόγραμμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIPSe.d.
ώστε να μην υπάρχουν αντίστοιχες διοργανώσεις αγώνων.
39.- Απαγορεύεται στους συλλόγους να διοργανώνουν άλλους αγώνες αθλητικής αλιείας
επιφανείας στα γλυκά νερά, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος καθώς και επτά (7) ημέρες προ αυτής.
40.- Η ΕΟΥΔΑ αναθέτει την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας
Κυπρίνου σε σύλλογο της δύναμης της, το αργότερο το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, μετά
από έγγραφη αίτηση του. H διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας
Κυπρίνου μπορεί να αποτελεί και συν διοργάνωση συλλόγων της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
41.- Ο διοργανωτής σύλλογος μόλις παραλάβει την επιστολή ανάθεσης/έγκρισης του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος από την ΕΟΥΔΑ οφείλει :
α) να μεριμνήσει για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα.
β) να συμπληρώσει και να αποστείλει σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ την
αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα.

γ) να αποστείλει σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ τον
Κανονισμό και τις προσαρτήσεις του.

παρόντα

δ) να αποστείλει, προς συμπλήρωση, σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, τη
δήλωση συμμετοχής αθλητών, αρχηγού, κριτή.
42.- Η αποστολή όλων των παραπάνω πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προς
της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.
43.- Οι σύλλογοι που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούνται να αποστείλουν την δήλωση
συμμετοχής ευκρινώς συμπληρωμένη στην ΕΟΥΔΑ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της
ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.
44.- Οι σύλλογοι που θα δηλώσουν συμμετοχή αλλά για διάφορους λόγους δεν δύνανται να
συμμετάσχουν, αποδεδειγμένα αδικαιολόγητα, υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπονται
από τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.
45.- Ο αρχηγός του συλλόγου είναι ο μόνος υπεύθυνος για τυχόν υποβολή ενστάσεων όπως
καθορίζεται στην Προκήρυξη Αγώνα.
46.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, την τήρηση του παρόντος Κανονισμού και της
αντίστοιχης Προκήρυξης διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα.
47.- Επί κεφαλής της Επιτροπής Αγώνα είναι ο Αλυτάρχης ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ.
48.- Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή
σύλλογο (1 μέλος) και μεταξύ των αρχηγών των συμμετεχόντων συλλόγων (1 μέλος).
49.- Ο Αλυτάρχης και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν και
να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό και τις Προσαρτήσεις του καθώς και την
Προκύρηξη του αγώνα σε όλα τα άρθρα τους.
50.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όλα όσα αφορούν τον
αγώνα κατά πλειοψηφία και ισότιμα.
51.- Εκτός από την Επιτροπή Αγώνα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λειτουργεί και η
Επιτροπή κριτών η οποία πρέπει να είναι 5μελής και τα μέλη της ορίζονται μεταξύ των
αρχηγών των συλλόγων που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
52.- Στην συγκέντρωση αρχηγών που πραγματοποιείται πριν την έναρξη του αγώνα
ορίζονται μετά από ψηφοφορία τα μέλη της Επιτροπής κριτών, μεταξύ των αρχηγών των
συλλόγων.
53.- Οι αρχηγοί των συλλογων είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους αθλητές των
ομάδων τους για όλες τις αποφάσεις/διεκρινίσεις που ελήφθησαν κατά την συγκέντρωση
των αρχηγών και προς τούτο θα έχουν εύλογο χρονικο διάστημα στην διάθεση τους, προ
της έναρξης του αγώνα.
54.- Στην συγκέντρωση των αρχηγών παρίστανται επίσης ο Αλυτάρχης και τα μέλη της
Επιτροπής αγώνα και ένας εκπρόσωπος από τον διοργανωτή/ες συλλόγους και
απαγορεύεται να παρίστανται οι αθλητές των ομάδων των συλλόγων

55.- Oι αγώνες Αλιείας Κυπρίνου διοργανώνονται σε λίμνες (φυσικές ή τεχνητές), κανάλια,
ποτάμια, το βάθος των οποίων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ίσο σε όλη την περιοχή
τέλεσης του αγώνα και κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρο.
56.- Το πλάτος ανάμεσα στις ψαρεύτρες κάθε ζεύγους αθλητών πρέπει να είναι από
σαράντα (40) μέτρα το ελάχιστο έως εκατό (100) μέτρα το μέγιστο εφ’ όσον το πεδίο
αγώνα αφορά λίμνη και προσμετρείται λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση μεταξύ των
εξωτερικών γραμμών διαχωρισμού των ψαρευτρών.
57.- Αντίστοιχα εφ’ όσον το πεδίο του αγώνα αφορά ποταμό, το πλάτος ανάμεσα στις
ψαρεύτρες κάθε ζεύγους αθλητών πρέπει να είναι από σαράντα (40) μέτρα το ελάχιστο έως
εβδομήντα (70) μέτρα το μέγιστο.
58.- Εφ’ όσον το πεδίο του αγώνα αφορά ποταμό, οι αθλητές παρατάσσονται μόνο στην μία
όχθη.
59.- Το πεδίο αγώνα που θα επιλεχθεί από τον διοργανωτή σύλλογο πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την ΕΟΥΔΑ μετά από πρόταση του Τομέα Αλιείας
Κυπρίνου της Επιτροπής Αλιείας της Ομοσπονδίας και με βασικά κριτήρια ΚΥΡΙΩΣ τις
κατάλληλες συνθήκες ψαρέματος, ίδιες για όλους τους αθλητές, χωρίς φυσικές οι τεχνητές
παρεμβάσεις και να έχει πρόσβαση σε αυτοκίνητα για την καλύτερη εξυπηρέτηση
καιμεταφορά του εξοπλισμού των συμμετεχόντων.
60.- Το πεδίο του αγώνα πρέπει να είναι ασφαλές για τους αθλητές αλλά και για τους τυχόν
θεατές.
61.- Στο πεδίο του αγώνα πρέπει , με ευθύνη του διοργανωτή/ων, να υπάρχει δυνατότητα
παροχής Πρώτων Βοηθειών.
62.- Στο πεδίο του αγώνα συνιστάται, με ευθύνη του διοργανωτή, να υπάρχει επαρκής
αριθμός τουαλετών εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό.
63.- Η ψαρεύτρα κάθε ζεύγους αθλητών πρέπει να είναι χώρος διαστάσεων 8Χ8 μέτρων και
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηθούν τα καταλλύματα των αθλητών, σκηνές και
ομπρέλες με διακριτικά χρώματα ΜΟΝΟ ένα εκ των εξής :σκούρο πράσινο, χακί ή τύπου
καμουφλάζ. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η χρησιμοποίηση άλλου χρώματος για τις σκηνές και
τις ομπρέλλες, ή η χρησιμοποίηση διαφημιστικών ομπρελών καθώς και η ανάρτηση
σημαιών πλην αυτής με τα διακριτικά του συλλόγου των αθλητών καθώς και κάθε είδους
πανό.
64.- Σε περίπτωση που το μέρος δεν επιτρέπει το στήσιμο ψαρεύτρας 8Χ8 υπάρχει η
δυνατότητα να στηθεί και ολίγο μικρότερη ψαρεύτρα αν και εφόσον η Επιτροπή Αγώνα
κρίνει ότι κάποιος μπορεί να ψαρέψει άνετα και με δυνατότητα να στήσει τον εξοπλισμό
του (σκηνή κ.λ.π.).
65.- Κάθε ψαρεύτρα οριοθετείται από πασσάλους, στημένους σταθερά και με ασφάλεια
στην όχθη και παράλληλα με την λωρίδα ασφαλείας και περικλείεται (σε σχήμα Π)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με διακριτική ασπροκόκκινη κορδέλα.

66.- Στο πίσω μέρος κάθε ψαρεύτρας και εφ’ οσον αυτό είναι εφικτό θα μπορούσε να
σχηματίζεται διάδρομος ασφαλείας όπου θα μπορούν να εισέρχονται μόνο οι θεσμικοί
παράγοντες τους αγώνα και οι αρχηγοί των ομάδων.
67.- Μέσα στις ψαρεύτρες των αθλητών απαγορεύεται αυστηρά να εισέρχονται οι αρχηγοί
άλλων ομάδων, θεατές, συναθλητές, αναπληρωματικοί άλλων ομάδων, μέλη οικογενειών,
φίλοι κ.τ.λ. η δε παράβαση αυτού του άρθρου επιφέρει την ΑΜΕΣΗ ακύρωση των αθλητών.
68.- Κατά την διάρκεια του αγώνα και ειδικότερα από την δύση του ηλίου και μέχρι την
ανατολή, απαγορεύεται αυστηρά η απομάκρυνση των αθλητών από τις ψαρεύτρες τους
καθώς και κάθε επίσκεψη έξω από αυτές ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥΣ, και των
θεσμικών παραγόντων. Η παράβαση αυτού του άρθρου επιφέρει την ΑΜΕΣΗ ακύρωση των
αθλητών.
70.- Μέσα στις ψαρεύτρες απαγορεύεται να βρίσκονται οι αναπληρωματικοί αθλητές αν
δεν έχουν αναπληρώσει τον συναθλητης τους.
71.- Επιτρέπεται να εισέλθουν στον διάδρομο ασφαλειας, εκπρόσωποι ΜΜΕ με την
σύμφωνη γνώμη των αγωνιζομένων και την άδεια του Αλυτάρχη του αγώνα, ο οποίος και
θα συνοδεύει απαραιτήτως τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.
72.- Κάθε ένας αθλητής του ζεύγους της ομάδας μπορεί να ψαρεύει με δύο καλάμια μέσα
στο νερό (σύνολο τέσσερα καλάμια ανά ζεύγος).
73.- Οι αθλητές αφού φτάσουν, με δικά τους μέσα, στον χώρο ψαρέματος οφείλουν να
φορέσουν τους αριθμούς τους στην πλάτη τους και να αρχίσουν να ετοιμάζουν τον
αλιευτικό τους εξοπλισμό. Η πιστή τήρηση της διαδρομής μέχρι τις ψαρεύτρες σύμφωνα
με τις εντολές της Επιτροπής Αγώνα είναι υποχρεωτική και η παράβαση αυτού του
άρθρου επιφέρει την ΑΜΕΣΗ ακύρωση των αθλητών.
74.- Το ίδιο ισχύει και για όσους τυχόν βοηθούν τους αθλητές στην μεταφορά του
αλιευτικού τους εξοπλισμού.
75.- Τα αυτοκίνητα των αθλητών θα μπορούν να σταθμεύσουν ΜΟΝΟ στο καθορισμένο
από την Επιτροπή Αγώνα σημείο.
76.- Οι αθλητές έχουν στην διάθεση τους έως μία (1) ώρα για να προετοιμάσουν τον
εξοπλισμό τους.
77.- Απαγορεύεται στους αθλητές να προετοιμάσουν τα υλικά μαλαγρώματος πριν δοθεί το
επίσημο σήμα έναρξης του αγώνα το οποίο και θα επιτρέπει στους αθλητές να εισέλθουν
στην ψαρεύτρα τους.
78.- Από τη στιγμή που οι αθλητές θα εισέλθουν για την έναρξη του αγώνα στην ψαρεύτρα
τους απαγορεύεται να δεχτούν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια.
79.- Το δόλωμα και η μαλάγρα είναι της αποκλειστικής ευθύνης των αθλητών και πάντα
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό η δε Επιτροπή αγώνα έχει το δικαίωμα και
υποχρεούται να συλλέξει δείγματα προς εξέταση.

80.- Μετά από το σήμα ένρξης του αγώνα επιτρέπεται να δοθούν στους αθλητές, πρόσθετο
δόλωμα, μαλάγρα γενικός εξοπλισμός και αλιευτικός εξοπλισμός μόνο μία (1) φορά κατά
την διάρκεια του αγώνα από τον αρχηγό της ομάδας. Ο ακριβής καθορισμός του χρόνου
αυτών των παροχών, θα αποφασιστεί κατά την διάρκεια της συνάντησης των αρχηγών των
ομάδων.
81.- Τα μέλη της Επιτροπής κριτών και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα, προ της έναρξης του
αγώνα, είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν αν οι αθλητές φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό
τους για την ασφαλή αλίευση, φύλαξη και απελευθέρωση των αλιευμάτων όπως, απόχη,
μαξιλάρι τοποθέτησης αλιευμάτων, δίχτυα (φυλακές) σε επαρκή αριθμό κ.λ.π.). Σε
περίπτωση που αθλητής δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό αποβάλλεται από τον
αγώνα.
82.- Οι Επιτροπή κριτών αλλά και οι αθλητές των διπλανών ομάδων οφείλουν να ελέγχουν,
την γενικότερη αλιευτική συμπεριφορά των αθλητών, που πρέπει να είναι απολύτως
σύμφωνη με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού και των προσαρτήσεων του, στο σύνολο
τους.
83.- Σε περίπτωση πρόκλησης θορύβων, γίνεται κατ’ αρχήν αυστηρή σύσταση (κίτρινη
κάρτα) και σε περίπτωση υποτροπής η ομάδα που θορυβεί αποβάλλεται από τον αγώνα
(κοκκινη κάρτα).
84.- Η Επιτροπή κριτών επιβεβαιώνει και καταγράφει κάθε αλίευμα και το βάρος του,
υποχρεωτικά, τουλάχιστον 3 φορές κάθε 24ωρο διεξαγωγής του αγώνα. Το Δελτιο
Καταγραφής υπογράφεται από τον κριτή, τον διπλανό συναθλητή και τον αθλητή στον
οποίο ανήκει το αλίευμα.
85.- Το ζύγισμα των αλιευμάτων κι η καταγραφή τους πραγματοποοιείται ΜΟΝΟ με το
φως της ημέρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο αν το αλίευμα κινδυνεύει μπορεί
να γίνει ζύγιση και άλλες ώρες εκτός από τις προκαθορισμένες από την Επιτροπή κριτών.
Αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα κατά την διάρκεια της νύχτας ακολουθεί
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παρακάτω διαδικασία :
1.- ΑΜΕΣΩΣ μόλις αντιληφθεί ότι έχει συλλάβει ψάρι ειδοποιεί τουλάχιστον έναν εκ των
τεσσάρων συναθλητών του που βρίσκονται σε διπλανές ψαρεύτρες, να είναι παρών κατά
την διάρκεια της πάλης με το ψάρι και έως την τοποθέτηση του στο ειδικό δίχτυ φύλαξης.
2.- Οι διπλανοί συναθλητές (τουλάχιστον ένας) είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες σε
όλη την διαδικασία σύλληψης και εξόδου του αλιευματος από το νερό.
3.- Άρνηση συναθλητή να είναι παρών στην ανωτέρω διαδικασία, του επιφέρει ποινή
αφαίρεσης 100 βαθμών και μια κόκκινη κάρτα, την πρώτη φορά και ακύρωση του από
τον αγώνα την δεύτερη φορά.
4.- Αθλητής που θα συλλάβει κατά την διάρκεια της νύχτας αλίευμα και δεν θα έχει
ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία, θα υποστεί ποινή αφαίρεσης 100 βαθμών και μια
κόκκινη κάρτα και το αλίευμα που θα έχει συλληφθεί δεν θα καταμετρηθεί στην ατομική

του βαθμολογία, την πρώτη φορά. Αν αυτό συμβεί και δεύτερη φορά τότε ο αθλητής
ακυρώνεται από τον αγώνα
86.- Κάθε ομάδα που θα συλλάβει αλίευμα προς ζύγιση κατά την διάρκεια της ημέρας
ειδοποιεί ΜΟΝΟ τον αρχηγό της και αυτός με την σειρά του, τα Μέλη της Επιτροπής κριτών
που πραγματοποιούν το ζύγισμα.
87.- Όλοι οι αγώνες Αλιείας Κυπρίνου προϋποθέτουν την πλήρη και ασφαλή
απελευθέρωση ζώντων των αλιευμάτων.
88.- Μετά την ζύγιση τους τα αλιεύματα επιβάλλεται να είναι ζώντα, σε άψογη κατάσταση
και πρέπει να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον με μεγάλη προσοχή.
89.- Αν τα αλιεύματα μετά την ζύγιση τους και κατά την διαδικασία της απελευθέρωσης δεν
είναι ζώντα και σε άψογη κατάσταση, ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ στο ενεργητικό της ομάδας.
90.- Στους αγώνες Αλιείας Κυπρίνου καταμετρώνται μόνο τα εξής είδη :





Καθρέπτης
Κοινός
Δέρμα
Γιαννιώτικα γριβάδια (grass carp) λευκά ή ασημί

91.- Για να καταμετρηθούν ως μετρήσιμα τα ως άνω αλιεύματα πρέπει το βάρος τους να
είναι τουλάχιστον 1000 γρ.και αυτό ισχύει ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους αγώνες αλιείας κυπρίνου.
92.- Όλα τα αλιεύματα πρέπει να διατηρηθούν ζώντα μέσα σε ειδικά δίχτυα φύλαξης
κυπρίνων (ένα αλίευμα ανά δίχτυ). Παράβαση αυτού του άρθρου επιφέρει την ακύρωση
και μη καταγραφή ΟΛΩΝτων αλιευμάτων.
93.- Τα δίχτυα φύλαξης πρέπει να είναι ειδικά και κατάλληλα για το ζύγισμα των κυπρίνων,
κατασκευασμένα από μαλακό συνθετικό υλικό, διαπερατό και ανάγλυφο.
94.- Κατά την διάρκεια του αγώνα τα δίχτυα φύλαξης των κυπρίνων πρέπει να είναι
απλωμένα και απαγορεύεται να υπάρχουν μέσα σε αυτά βαρίδια ή άλλα αντικείμενα.
95.- Κάθε αθλητής οφείλει να έχει επαρκή αριθμό (το ολιγότερο τρία (3)) διχτυών φύλαξης
(άρα 6 διχτυα ανά ομάδα) και ένα τουλάχιστον εναποθέτη ανά ομάδα.
96.- Εκτός από τα δίχτυα και τους υγρούς εναποθέτες (μαξιλάρια) απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση κάθε άλλου μέσου φύλαξης των αλιευμάτων. Η παράβαση αυτού του
άρθρου επιφέρει την άμεση ακύρωση της ομάδας και το αλίευμα δεν θα καταμετράται.
97.- Τα δίχτυα και οι εναποθέτες (μαξιλάρια) πρέπει υποχρεωτικά να υγρανθούν πριν την
φιλοξενία των αλιευμάτων.
98.- Σε περίπτωση έλλειψης διχτυών φύλαξης (πέραν του υποχρεωτικού αριθμού των 6
ανά ομάδα) οι αθλητές οφείλουν να ζητήσουν εγκαίρως από τον αρχηγό τους να
ενημερώσει την Επιτροπή κριτών για την άμεση την ζύγιση αριθμού αλιευμάτων ώστε να
υπάρξουν κενά δίχτυα προς χρήση.

99.- Οι αθλητές που θα παρουσιάσουν προς ζύγιση αλιεύματα τραυματισμένα, χτυπημένα
ή καταπονημένα λόγω εμφανούς απροσεξίας, τιμωρούνται με ποινή μιας κόκκινης κάρτας
ανά αλίευμα και το αλιευμα ασφαλώς δεν καταμετράται στο ενεργητικό του.
100.- Κάθε ομάδα που θα λάβει τρεις συνολικά κόκκινες κάρτες στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα αποκλείεται από την διαδικασία στελέχωσης της Εθνικής Ομάδας και κατά
συνέπεια δεν λαμβάνει ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ.
101.- Απαγορεύεται η χρήση μαλάγρας ζωικής προέλευσης και δολωμάτων τόσο ζωντανών
όσο και νεκρών, αυγοτάραχου, ιχθυαλεύρων καθώς και όλων των αλεύρων ζωικής
προέλευσης και αντικειμένων μεταλλικής προέλευσης.
102.- Επιτρέπονται μόνο : Αλεύρια φυτικής προέλευσης, Αλεύρια για κάλυψη των boilles,
Σπόροι,Boilies και pellets
103.- Όλα τα μείγματα φτιαγμένα από τα ανωτέρω επιτρεπόμενα υλικά πρέπει να έχουν το
μέγεθος μπάλας μεγέθους 40 μμ.
104.- Απαγορεύονται : Argyle, Βαρίδια feeder όπου μπαίνει μέσα η μαλάγρα και η μαλάγρα
πάνω στα κοινά βαρίδια (μαμαλίγκα) Η παράβαση αυτού του άρθρου επιφέρει την
ΑΜΕΣΗ ακύρωση του αθλητή και κατά συνέπεια της ομάδας που αυτός είναι μέλος.
105.- Eφ’ όσον στο τέλος του αγώνα έχει περισσέψει μαλάγρα, απαγορεύεται να πεταχτεί
στο νερό.
106.- Το μέγιστο μήκος των χρησιμοποιουμένων καλαμιών ορίζεται στα τέσσερα (4) μέτρα.
107.- Οι χρησιμοποιούμενοι μηχανισμοί πρέπει να έχουν οπωσδήποτε φρένα. Η παράβαση
αυτού του άρθρου επιφέρει την ΑΜΕΣΗ ακύρωση του αθλητή.
108.- Η αλίευση πρέπει να γίνεται στην περιοχή απολύτως έμπροσθεν της ψαρεύτρας κάθε
ομάδας, όπως ορίζεται στο σχετικό προσαρτημένο στον παρόντα Κανονισμό, σχήμα.
Αθλητής που θα εξέλθει από την ψαρεύτρα του είτε για αλίευση είτε για τη σύλληψη
αλιεύματος, την πρώτη φορά (κίτρινη κάρτα), ακυρώνεται το αλίευμα που έχει πιάσει με
αυτόν τον τρόπο και σε περίπτωση υποτροπής ο αθλητής ακυρώνεται οριστικά από τον
αγώνα (κόκκινη κάρτα).
109.- Στην ίδια ως άνω περιοχή και μόνο σε αυτή επιτρέπεται και το μαλάγρωμα.
110.- Η ρίψη της μαλάγρας επιτρέπεται να γίνεται :
α) με το χέρι
β) με σφεντόνα για τον χειρισμό της οποίας χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια
γ) με σωλήνες για ρίψη boilies για τον χειρισμό των οποίων χρησιμοποιούνται είτε
το ένα είτε και τα δύο χέρια.
δ) με μεγάλες κουτάλες με χερούλι για τον χειρισμό των οποίων χρησιμοποιούνται
είτε το ένα είτε και τα δύο χέρια.

ε) με μεγάλους καταπέλτες τοποθετημένους στο έδαφος για τον χειρισμό των
οποίων χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια.
111.- Κάθε προωθητική ενέργεια πρέπει να παράγεται μέσω ελαστικών ιμάντων ή
ελατηρίων, σακουλών ή νημάτων που λιώνουν, πυραύλων δολώματος με μέγεθος που δεν
υπερβαίνει τα 50 χιλ. σε εσωτερική διάμετρο και συνολικό μήκος 200 χιλ. τα οποία και
πετάγονται μέσω καλαμιών.
112.- Απαγορεύεται η χρήση καταπελτών και πυραύλων δολώματος τοποθετημένων στο
έδαφος από την δύση και έως την ανατολή του ηλίου (η ακριβής ώρα ορίζεται σαφώς στην
συγκέντρωση των αρχηγών).
113.- Οι ρίψεις της αρματωσιάς πραγματοποιούνται μέσα από την ψαρεύτρα, με την μυϊκή
δύναμη των αθλητών, χρησιμοποιώντας το καλάμι με τον μηχανισμό και αποκλειομένου
κάθε άλλου μέσου.
114.- Επιτρέπονται μόνο βολές πάνω από το κεφάλι (over head) και όχι βολές που
αναγκάζεται ο αθλητής να βγάλει το καλάμι από την ψαρεύτρα ή να αιωρήσει το βαρίδιο
(off the ground, pendulum κ.λ.π.).
115.- Σε κάθε αρματωσιά επιτρέπεται ένα (1) μόνο αγκίστρι.
116.- Είναι υποχρεωτική η χρήση μονάγκιστρου από μεταξωτό νήμα όπου το δόλωμα θα
«κρέμεται» (hair-rig).
117.- Το βαρίδι πρέπει να είναι βάρους τουλάχιστον 50 γραμμάρια και συνιστάται τα
βαρίδια να είναι κατά το δυνατόν, από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον.
118.- Είναι υποχρεωτικό το σύστημα απελευθέρωσης του βαριδίου στην περίπτωση που
κοπεί κάποια πετονιά.
119.- Πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά shock leader από πετονιά ή νήμα το οποίο
θα είναι τυλιγμένο στον μηχανισμό οκτώ φορές και θα κρέμεται ως την μέση του καλαμιού.
Η παράβαση αυτού του άρθρου επιφέρει την ακύρωση του αθλητή (κόκκινη κάρτα)
119.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φελλού.
120.- Απαγορεύεται στο μαλάγρωμα και στο ψάρεμα η χρησιμοποίηση βαριδίου μαλαγρωτή (swing feeder), Καλαμιών swing tip, quiver tip & resorts baits.
121.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βαριδίων που μπαίνουν πάνω στην πετονιά για να
μπορεί να βυθίζεται γρήγορα σε περίπτωση που φυσάει αέρας (back leads) αλλά οι κριτές
μπορούν αλλά και οφείλουν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την επαναφορά τους για να
ελέγξουν την γωνία ψαρέματος.
122.- Κατά την διάρκεια του πετάγματος της αρματωσιάς στο νερό το βαρίδι πρέπει να
κινείται στην κατεύθυνση ψαρεύτρα-νερό, νερό-ψαρεύτρα και όχι παράλληλα σε σχέση με
την ψαρεύτρα ή με άλλου είδους τεχνικές.
123.- Απαγορεύεται η χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών καθώς και ανιχνευτών ήχου.

124.- Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών, ακουστικών και οπτικών μονάδων ένδειξης
τσιμπήματος.
125.- Απαγορεύεται ο φωτισμός του νερού με κάθε μέσο.
126.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διακριτικού φωτισμού κεφαλής για το απόχιασμα του
αλιεύματος.
127.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διακριτικού φωτισμού και μόνο μέσα στις σκηνές.
128.- Επιτρέπεται η είσοδος των αθλητών μέσα στο νερό με μπότες ψαρέματος (ως τα
γόνατα) για μικρό χρονικό διάστημα και μόνο για το απόχιασμα του αλιεύματος ή την
σωστή τοποθέτηση του διχτυού όπου το αλίευμα θα φιλοξενηθεί προσωρινά μέχρι την
ζύγιση του και την ασφαλή απελευθέρωση του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμα και
για την πραγματοποίηση βολής.
129.- Απαγορεύεται το σκόπιμο αγκίστρωμα του ψαριού σε σημείο έξω από το στόμα του.
Σ’ αυτή τη περίπτωση το αλίευμα δεν προσμετρείται.
130.- Η χρήση του διχτυού τοποθέτησης των αλιευμάτων καθώς και η χρήση απόχης
επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τους αθλητές της ίδιας ομάδας και απαγορεύεται ο
δανεισμός τους τους σε διπλανές ομάδες ή η όποια βοήθεια από σιπλανούς συναθλητές.
131.- Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια προς τους αθλητές άρα και η είσοδος
στην ψαρεύτρα τους κάθε άλλου ατόμου συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού τους ο
οποίος μπορεί να δίνει μόνο προφορικές συμβουλές στους αθλητές του και πάντα έξω από
τις κορδέλες οριοθέτησης της ψαρεύτρας τους.
132.- Οι αθλητές οφείλουν να κινούνται μέσα στις ψαρεύτρες τους αθόρυβα και διακριτικά.
133.- Όλες οι αλιευτικές ενέργειες των αθλητών (ρίψεις, λεβάρισμα, μαλάγρωμα,
απόχιασμα) πραγματοποιούνται ΑΥΣΤΗΡΑ μέσα στα όρια της ψαρεύτρας τους.
134.- Δέκα πέντε (15) λεπτά προ της λήξης του αγώνα υπάρχει σήμα προειδοποίησης των
αθλητών για την επικείμενη λήξη.
135.- Το τέταρτο του αγώνα και τελευταίο σήμα σημαίνει την οριστική λήξη του αγώνα.
136.- Μετά το τέταρτο σήμα επιτρέπεται στους αθλητές να βγάλουν τυχόν αλιεύματα που
είχαν πιαστεί προ της λήξης τους αγώνα μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) λεπτών.
137.- Με το πέρας των επί πλέον δέκα πέντε (15) λεπτών υπάρχει και πέμπτο σήμα. Μετά
και το πέμπτο σήμα κανένα αλίευμα δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση.
138.- Όλα τα σήματα πρέπει να είναι ηχητικά και πάντως ο καθορισμός τους αποφασίζεται
στην συγκέντρωση αρχηγών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΜΑΤΟΣ
139.- Το ζύγισμα των αλιευμάτων πραγματοποιείται από μία έως τρεις ομάδες κριτών
αποτελούμενες από δύο μέλη η κάθε μια.
140.- Το ένα μέλος της ομάδας ζυγίσματος ζυγίζει και το άλλο καταγράφει το βάρος στα
επίσημα έντυπα του αγώνα.
141.- Το ζύγισμα πραγματοποιείται με πιστοποιημένες ζυγαριές χειρός, όλες ίδιες ως προς
το μοντέλο και το είδος με κλίμακα 50 γραμμαρίων.
142.- Οι ζυγαριές πρέπει να παρουσιάζονται και να ελέγχονται κατά την συγκέντρωση των
αρχηγών.
143.- Η ένδειξη βάρους πρέπει να φαίνεται ταυτόχρονα στον κριτή και στους αθλητές.
144.- Μόνοι αρμόδιοι να παρίστανται κατά το ζύγισμα είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο
να ζυγίζει, τυχόν μέλη της Επιτροπής Αγώνα και οι αθλητές αλιεύματα των οποίων
ζυγίζονται.
145.- Δεν επιτρέπεται παρέμβαση ή μεσολάβηση άλλου ατόμου πλην των ανωτέρω είτε
λεκτικά είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο για ζητήματα που έχουν σχέση με το ζύγισμα.
146.- Το ζύγισμα του αλιεύματος πραγματοποιείται με το ειδικό δίχτυ ζυγίσματος
υποχρεωτικά, το οποίο θα έχει υγρανθεί και θα έχει σημειωθεί το απόβαρο του πριν από
κάθε ζύγισμα.
147.- Όλα τα δίχτυα ζυγίσματος πρέπει να είναι απολύτως ίδια.
148.- Κατά το ζύγισμα τα αλιεύματα τοποθετούνται στο δίχτυ ζυγίσματος και στην συνέχεια
σε ένα μαξιλάρι κατάλληλο γι αυτή την διαδικασία με ευθύνη ενός εκ των δύο αθλητών.
149.- Αμέσως μετά το ζύγισμα τα αλιεύματα απελευθερώνονται και επιστρέφονται ζώντα
στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη
προσοχή, τοποθετώντας το αλίευμα πάνω στο μαξιλάρι και απελευθερώνοντας το με
αυτό.
150.- Ο αθλητής που αλίευσε το ψάρι είναι παρών στην διαδικασία του ζυγίσματος και
αφού ελέγξει το βάρος υπογράφει στο έντυπο καταγραφής βεβαιώνοντας την σύμφωνη
γνώμη του.
151.- Μετά την υπογραφή του στο έντυπο καταγραφής και την απελευθέρωση των
αλιευμάτων ουδεμία διαμαρτυρία/ένσταση γίνεται δεκτή.
152.- Το βάρος των αλιευμάτων καταγράφεται σε γραμμάρια.
153.- Κάθε ένα γραμμάριο βάρους αντιστοιχεί σε ένα (1) βαθμό.
154.- Η ανακήρυξη των νικητών γίνεται από την Επιτροπή Αγώνα και ο σχετικός κατάλογος
υπογράφεται από τον Αλυτάρχη και όλα τα μέλη της Επιτροπής.

155.- Κανένα αποτέλεσμα δεν είναι αποδεκτό αν στο έντυπο ανακύρηξης νικητών δεν
υπάρχουν οι υπογραφές και των τριών (3) μελών της Επιτροπής αγώνα.
156.- Σε περίπωση διαφωνίας μεταξύ των δύο (2) μελών της Επιτροπής αγώνα, ο Αλυτάρχης
αποφασίζει τελικά και το μέλος που έχει διαφωνίσει οφείλει να συμμορφωθεί με την
αποφαση του Αλυτάρχη και να υπογράψει τα έντυπα με τα αποτελέσματα και την
ανακύρηξη των νικητών, η δε διαφωνία του περιγράφεται στην Έκθεση Αλυτάρχη που
καθατίθεται στην ΕΟΥΔΑ, υποχρεωτικά το αργότερο μέσα δε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημέρα λήξης του αγώνα.
157.- Οι αρχηγοί των ομάδων δεν συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης των
αποτελεσμάτων, σε καμία περίπτωση, τους δίνεται όμως η δυνατότητα χρονικού
περιθωρίου μισής ώρας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και πριν την ανακοίνωση
τους και ανακύρηξη των νικητών, να υποβάλλουν σχετική ένσταση.
158.- Κάθε ένσταση κατά της ορθότητας έκδοσης των αποτελεσμάτων κατατίθεται με την
κατάθεση παραβόλου 250 ευρώ, υπέρ της ΕΟΥΔΑ και εκδικάζεται ΑΜΕΣΩΣ από την
Επιτροπή Αγώνα.
159. Μετά την παρέλευση μισής ώρας από την ώρα που θα παραδοθούν στους αρχηγούς
τα αποτελέσματα καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή και απορίπτεται ως εκπρόθεσμη.
160.- Αν ο ενιστάμενος δικαιωθεί του επιστρέφεται αυτούσιο το αντίτιμο του παραβόλου
ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
161.- Αν ο ενιστάμενος δεν δικαιωθεί το παράβολο εκπίπτει υπερ της ΕΟΥΔΑ.
162.- Ενστάσεις που ήθελε κατατεθούν μετά την παρέλευση έως και μισής ώρας μετά την
έκδοση των αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση και απορίπτονται ως
εκπρόθεσμες.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
163.- Απαγορεύεται στους αθλητές, η αλίευση/προπόνηση στο πεδίο του αγώνα δέκα πέντε
(15) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα.
164.- Επίσης απαγορεύεται γενικά και από οποιονδήποτε, η αλίευση στο πεδίο του αγώνα,
δέκα πέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα, όπως καθορίζεται στην
άδεια τέλεσης από τις αρμόδιες Αρχές.
165.- Για την τήρηση των ως άνω άρθρων 152 και 153 αρμόδιος είναι κατ’ αρχήν ο
διοργανωτής/ες σύλλογος/οι συνεπικουρούμενος από τις κατά τόπους Αστυνομεύουσες
Αρχές.
166.- Απαγορεύεται ο καθορισμός ψαρευτρών, σε μικρότερη από τα 50 μέτρα απόσταση
και από τις δύο πλευρές, από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (αγωγούς, μετασχηματιστές,
πυλώνες, κολώνες κ.λ.π.)

167.- Σε περίπτωση καταιγίδας ο αγώνας διακόπτεται πάραυτα με ειδικό ηχητικό σήμα και
όλοι οι αθλητές πρέπει υποχρεωτικά και αμέσως να προφυλαχθούν. Όποιος αθλητής δεν
συμμορφωθεί ακυρώνεται από τον αγώνα (κοκκινη κάρτα) καθώς και ο συναθλητής της
ομάδας του.
168.- Σε περίπτωση επανέναρξης του αγώνα ακούγεται ειδικό ηχητικό σήμα και μόνο τότε
οι αθλητές επιστρέφουν στις ψαρεύτρες τους, αρχίζουν δε πάλι να ψαρεύουν αφού
ακούσουν ηχητικό σήμα που θα σημάνει την έναρξη εντός πενταλέπτου από την επιστροφή
στις ψαρεύτρες τους.
169.- Απαγορεύεται στον τόπο του αγώνα, η χρησιμοποίηση κάθε είδους συσκευών με
ηλεκτρισμό ή πεπιεσμένο αέρα.
170.- Απαγορεύεται στον τόπο του αγώνα να ανάβουν φωτιές για οποιοδήποτε λόγο.
Επιτρέπεται ΜΟΝΟ η παρασκευή φαγητού, καφέ κ.λ.π. και άρα η χρησιμοποίηση, με
πολύ μεγάλη προσοχή και αποκλειστική ευθύνη των αθλητών, ΜΟΝΟ μικρών ψησταριών
(με κάρβουνα και σε καμία περίπτωση στο έδαφος) καθώς και μικρών συσκευών αερίου
μέσα στις σκηνές, μέσα στις ψαρεύτρες. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
και επιφέρουν την αποβολή των αθλητών από τον αγώνα
171.- Στην αρχή και στο τέλος του αγώνα οι αθλητές, είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν
σχολαστικά τον χώρο τους. Ουδείς αθλητής έχει το δικαίωμα να εξέλθει από την ψαρεύτρα
του μετά την λήξη του αγώνα, αν δεν έχει προηγηθεί σχετικός έλεγχος για τη ρύπανση του
περιβάλλοντος.
172.- Οι καπνιστές αθλητές, κριτές, επόπτες χρησιμοποιούν απαραιτήτως τασάκια τα οποία
αδειάζουν σε σακούλες σκουπιδιών που έχουν μαζί τους.
173.- Οι αθλητές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να διατηρούν καθαρή την ψαρεύτρα τους καθ’
όλη την διάρκεια του αγώνα. Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα οφείλουν εφ’ όσον
επισκεφθούν και διαπιστώσουν ότι κάποια ψαρεύτρα παραβαίνει το παρόν άρθρο να
συστήσουν (κιτρινη κάρτα) τον άμεσο καθαρισμο της ψαρεύτρας από τους αθλητές και
αν αυτοί δεν συμμορφωθούν τότε οφείλουν να τους ακυρώσουν από τον αγώνα (κόκκινη
κάρτα)
174.- Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού και των Προσαρτήσεων του, είναι υποχρεωτική
για όλους τους αθλητές και τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα στο σύνολο των άρθρων
του και η μη τήρηση επιφέρει ακύρωση των αθλητών αλλά και ενεργοποίηση του
Πειθαρχικού Κανονισμού Αθλητών και Θεσμικών Παραγόντων της ΕΟΥΔΑ.
175.- Ακύρωση των αθλητών (κόκκινη κάρτα) επιφέρουν επίσης :
α.- Η κάθε είδους μη κόσμια συμπεριφορά, αντίθετη με το πνεύμα του ευ
αγωνίζεσθε.
β.- Η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ πριν ή κατά την διάρκεια του αγώνα
και μέχρι την τελετή των απονομών.

γ.- Η ρύπανση των νερών και του περιβάλλοντος με κάθε είδους απορρίμματα
(ιδίως αποτσίγαρα και πλαστικά)
δ.- Η, χωρίς τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ, διαφήμιση ή
προβολή προϊόντων ή/και Εμπορικών Επιχειρήσεων από τους αθλητές ή/και τους
συλλόγους.
ε.- Η μη τήρηση ΟΛΩΝ των όρων του παρόντος Κανονισμού και των προσαρτήσεων
του, αλλά και της εκάστοτε Προκήρυξης του αγώνα.
176.- Οι αθλητές των συλλόγων πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πιστά όλα όσα
καθορίζουν ο Κανονισμός και οι Προσαρτήσεις του στο σύνολο τους. Η ευθύνη της γνώσης
του Κανονισμού και της σχετικής Προκύρηξης είναι της αποκλειστικής ευθύνης των
αθλητών και των συλλόγων τους. Άγνοια του Κανονισμού των προσαρτήσεων του και της
Προκύρηξης δεν νοείται ούτε γίνεται αποδεκτή.
177.- Η κατοχύρωση Εθνικών ρεκόρ διέπεται από τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό
της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIPSe.d.
178.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο Κανονισμό της Διεθνούς
Ομοσπονδίας FIPSe.d.της οποίας η ΕΟΥΔΑ είναι πλήρες και ισότιμο μέλος και
προσαρμοσμένος στις Εθνικές ιδιαιτερότητες.
179.- Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της
Διεθνούς Ομοσπονδίας FIPSe.d. και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως μεσούσης της
εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου που αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από
αυτόν της τέλεσης του εκάστοτε Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τελειώνει την τελευταία
ημέρα του προηγούμενου μήνα από αυτόν της τέλεσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
του επόμενου έτους.
180.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ, την
οποία και κατά την διάρκεια αγώνα εκφράζει αυθεντικά με απόφαση του μόνο ο
Αλυτάρχης. Τυχόν ασάφειες μπορεί αποσαφηνιστούν στον παρόντα Κανονισμό μεσούσης
της αγωνιστικής περιόδου αποκλειστικά από την ΕΟΥΔΑ.
181.- Όλα τα επί μέρους ζητήματα εκάστου αγώνα όπως αυτοί καθορίζονται στα άρθρα
καθορίζονται στις αντίστοιχες Προκυρήξεις τους.
182.- Στον παρόντα Κανονισμό υπάρχουν πέντε (5) Προσαρτήσεις οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού στο σύνολο των άρθρων τους.
Αναλυτικά οι Προσαρτήσεις αφορούν :

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 1
Διεξαγωγή Πανελληνίου Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2012/2013

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2
Στελέχωση Εθνικής Ομάδας έτους 2013 και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα.
183 .- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από 183 (εκατόν ογδόντα τρία) άρθρα και δύο (2)
Προσαρτήσεις, έχουν εγκριθεί στο σύνολο των άρθρων του από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ και έχουν
αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του,
ισχύουν δε στο σύνολο τους για την αγωνιστική περίοδο 2012/2013.
.
Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΚΑΝΤΑΣ

ΡΕΝΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε. Ο. Υ. Δ. Α.
****************
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
ΕΤΟΣ 2012/2013

1.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2013 θα διεξαχθεί μέσα από τρεις (3)
συνολικά αγώνες.
2.- Οι δύο (2) πρώτοι αγώνες ονομάζονται Πανελλήνιοι Αγώνες και ο τρίτος αγώνας
ονομάζεται Εθνικός Τελικός.
3.- Όλοι οι αθλητές πρέπει να συμμετάσχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στους τρεις (3)
αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
4.- Αθλητές που δεν θα λάβουν μέρος σε έναν από τους δύο (2) Πανελλήνιους
αγώνες θα λάβουν κατάταξη σαν να μην είχαν αλιεύσει κανένα ψάρι σύμφωνα με
τον Κανονισμό.
5.- Οι αθλητές που δεν θα συμμετάσχουν στον Εθνικό Τελικό δεν θα λάβουν τελική
συνολική ατομική κατάταξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος έτους 2013 και
κατ΄επέκταση δεν θα δύνανται να στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα.
6.- Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του έτους 2013 θα διεξαχθούν τις
παρακάτω ημερομηνίες :
1ος Πανελλήνιος αγώνας 17/5 έως 19/5
2ος Πανελλήνιος αγώνας 31/5 έως 2/6
Εθνικός Τελικός αγώνας 27/6 έως 30/6
7.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει ατομική και ομαδική κατάταξη

8.- Το πεδίο του αγώνα χωρίζεται υποχρεωτικά σε δύο (2) τομείς
ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
9.- Η κλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται ως εξής :
α) Κατ’ αρχήν καλούνται οι σύλλογοι που συμμετέχουν στον αγώνα και παίρνουν
κλήρο ο οποίος καθορίζει την σειρά με την οποία θα τραβήξουν οι αθλητές τους, τους
κλήρους για την θέση τους.
β) Κατόπιν καλούνται οι αθλητές του συλλόγου με το Νο 1 να τραβήξουν τον κλήρο
που θα καθορίσει τον Τομέα τους. Προηγούνται οι σύλλογοι που συμμετέχουν με δύο
(2) αθλητές και που θα λάβουν ομαδική κατάταξη. Οι αθλητές των συλλόγων που θα
συμμετέχουν για την ομαδική κατάταξη πρέπει να τοποθετηθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
σε διαφορετικούς τομείς.
γ) Τέλος καλούνται οι αθλητές του Α Τομέα να τραβήξουν τον κλήρο που θα
καθορίσει την θέση τους και στην συνέχεια οι αθλητές του Τομέα Β.
δ) Όσοι αθλητές συμμετέχουν μόνο για την ατομική κατάταξη κληρώνονται στο
τέλος χωρίς να επιλέγουν Τομέα, παρά μόνο θέσεις από ενιαία κληρωτίδα των
υπολοίπων κενών θέσεων.
ε) Όλοι οι Τομείς έχουν τον ίδιο αριθμό θέσεων. Τυχόν κενές θέσεις Τομέα
θεωρούνται θέσεις με μηδενικά αλιεύματα.
10.- Οι δύο τομείς είναι ο ένας δίπλα στον άλλο και δεν θα υπάρχει μεταξύ τους
κενός χώρος.
11.- Η αρίθμηση των θέσεων γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό και η σήμανση των
Τομέων γίνεται στην πρώτη θέση κάθε Τομέα.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
12.- Πρωταθλητές Ελλάδος Αθλητές είναι οι αθλητές της ομάδας που έχει το
μικρότερο άθροισμα θέσεων και στους τρεις (3) αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος.
13.- Αν κάποια ομάδα απουσιάσει από τον Εθνικό Τελικό αγώνα, δεν καταλαμβάνει
θέση στην γενική ατομική κατάταξη.
Παράδειγμα
Ομάδα Α έχει κατάλαβει :
στον 1ο Πανελλήνιο την θέση 7
στον 2ο Πανελλήνιο την θέση 3
στον Εθνικό Τελικό την θέση 2
Άρα το άθροισμα είναι 7+3+2 = 12
Αν το άθροισμα 12 είναι το μικρότερο τότε οι αθλητές της ομάδας Α είναι οι
Πρωταθλητές Ελλάδος στην ατομική κατάταξη κ.ο.κ.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
14.- Για να λάβει μέρος ένας σύλλογος στην ομαδική κατάταξη πρέπει να
συμμετάσχει με τουλάχιστον δύο (2) ομάδες των δύο αθλητών.
15.- Οι ομάδες των συλλόγων που συμμετέχουν στην ομαδική κατάταξη μπορούν να
είναι όσες επιθυμεί ο σύλλογος αναλόγως της υποδομής του.
16.- Οι δύο (2) ομάδες των συλλόγων που τον εκπροσωπούν για την ομαδική
κατάταξη δηλώνονται από τον πρώτο αγώνα και παραμένουν οι ίδιες μέχρι και τον
Εθνικο Τελικό.
17.- Οι ομάδες των συλλογων που συμμετέχουν στην ομαδική κατάταξη
τοποθετούνται μετά από κλήρωση σε διαφορετικο Τομέα.
18.- Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από δύο (2) ομάδες
και στην ομαδική κατάταξη θα μετρήσει το καλύτερο αποτέλεσμα μεταξύ των
ομάδων του.
19.- Αν κάποιος σύλλογος συμμετάσχει με δύο (2) μόνο αθλητές (μία ομάδα) τότε ο
σύλλογος αυτός δεν συμμετέχει στην ομαδική κατάταξη.
20.- Μικτές ομάδες που συγκροτούνται από αθλητές διαφορετικών συλλόγων δεν
συμμετέχουν στην ομαδική κατάταξη.
21.- Μικτές ομάδες που συγκροτούνται από αθλητές και των δύο φύλλων
συμμετέχουν για την ατομική και ομαδική κατάταξη αλλά δεν στελεχώνουν την
Εθνική Ομάδα.
22.- Στην τελική ομαδική κατάταξη και ειδικότερα στις βραβεύσεις, βραβεύονται
διαφορετικοί σύλλογοι.
Παράδειγμα :
Ομάδες Α και Β ΑΣΕΑΚ κατέλαβαν την 1η θέση
Ομάδες Γ και Δ ΑΣΕΑΚ κατέλαβαν την 2η θέση
Ομάδες Α και Β ΑΣΕΑΠ κατέλαβαν την 3η θέση
Ομάδες Γ και Δ ΑΣΕΑΠ κατέλαβαν την 4η θέση
Ομάδες Α και Β ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κατέλαβαν την 5η θέση
Βραβεύονται οι σύλλογοι :
1η θέση ΑΣΕΑΚ Πρωταθλητής Ελλάδος Σύλλογος
2η θέση ΑΣΕΑΠ
3η θέση ΑΚΑΔΗΜΙΑ
23.- Πρωταθλητής σύλλογος είναι αυτός που οι δύο καλύτερες ομάδες του έχουν το
μικρότερο άθροισμα θέσεων και στους τρεις αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος.

Παράδειγμα
Σύλλογος ΑΣΕΑΚ
Ομάδες Α και Β κατέλαβαν τις θέσεις :
1ος Πανελλήνιος αγώνας την 3η θέση
2ος Πανελλήνιος αγώνας την 5η θέση
Εθνικός Τελικός αγώνας την 1η θέση
Άρα το άθρπισμα των ομάδων Α και Β του ΑΣΕΑΚ είναι :
3+5+1=9
Αν το άθροισμα 9 είναι το μικρότερο τότε ο Σύλλογος ΑΣΕΑΚ με τις ομάδες οτυ Α και
Β είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδος Σύλλογος.
24.- Η παρούσα Προσάρτηση είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας
Κυπρίνου στα εσωτερικά νερά έτους 2012/2013 και έχει εγκριθεί στο σύνολο των
άρθρων της από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ.

Για το Δ.Σ. τη ΕΟΥΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΚΑΝΤΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΕΝΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε. Ο. Υ. Δ. Α.
****************
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
ΕΤΟΣ 2012/2013

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.- Με την ολοκλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του έτους 2013, συγκροτείται η
Εθνική Ομάδα Ελλάδος που την στελεχώνουν οι ομάδες των αθλητών που κατέλαβαν στην
συνολική ατομική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τις θέσεις 1η έως και 3η .
2.- Η αθλητές της ομάδας που κατέλαβαν την 4η θέση είναι οι αναπληρωματικοί.
3.- Από την στιγμή της στελέχωσης της Εθνικής Ομάδας και οι οκτώ (8) αθλητές ανήκουν
στην δικαιοδοσία της ΕΟΥΔΑ σύμφωνα με το καταστατικό της.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ομάδες των αθλητών που στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα παραμένουν οι
ίδιες και σε καμία περπτωση δεν αντικαθίσταται ένας μόνο αθλητής ομάδας.
4.- Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του έτους 2013 που θα πραγματοποιηθεί
στην Πορτογαλία, θα γίνει με την πλήρη αυτοχρηματοδότηση ενός εκάστου συμμετέχοντα
στην Εθνική αποστολή.
5.- Το αντίτιμο συμμετοχής της Εθνικής Αποστολής που αποτελείται από οκτώ (8) αθλητές
και τρεις (3) συνοδούς, σύνολο έντεκα (11) άτομα, καθορίζεται από την FIPSe.d. και
ανέρχεται στο ποσο των 1350 ευρώ σύν επί πλέον 120 ευρώ χρηματικό αντίτιμο των
δικαιωμάτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, άρα το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται
στο ποσό των 1470 ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί εμπρόθεσμα στην διοργανώτρια
Ομοσπονδία της Πορτογαλίας που θέτει και την αντίστοιχη προθεσμία καταβολής του. Το
ανωτέρω ποσό είναι ήδη διαθέσιμο με το δεδομένο ότι το έτος 2012 δεν συμμετείχαμε στο
αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

6.- Επί πλέον κάθε ένα μέλος της Εθνικής αποστολής επιβαρύνεται με τα έξοδα
μετάβασης/μετακίνησης, έξοδα ένδυσης, έξοδα δολωμάτων και μαλάγρας καθώς και κάθε
άλλο έξοδο που ήθελε προκύψει.
7.- Και οι οκτώ (8) αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως προς τον Τομέα
Αλιείας Εσωτερικών νερών, της Επιτροπής Αλιείας της ΕΟΥΔΑ την δυνατότητα τους για
συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την
ημέρα ολοκλήρωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
8.- Αθλητές που τυχόν δεν δηλώσουν εγγράφως την δυνατότητα συμμετοχής τους στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν
επιθυμούν την συμμετοχή τους.
9.- Όλοι οι αθλητές και συνοδοί που θα δηλώσουν την δυνατότητα συμμετοχής στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το χρηματικό αντίτιμο με το
οποίο θα επιβαρύνεται έκαστος για τα γενικά έξοδα της Εθνικής αποστολής μέσα στην
προθεσμία που θα ορίσει ο επί κεφαλής του Τομέας Αλιείας στα εσωετρικά νερά.
10.- Σε κάθε περίπτωση και αν υπάρξει δυσκολία συμμετοχής, η τελική επιλογή των
αθλητών που θα στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες Ελλάδος 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»
11.- Τυχόν χρηματικές χορηγίες συμφωνούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την ΕΟΥΔΑ, για
λογαριασμό του Τομέα Αλιείας στα εσωτερικά νερά και προς ενίσχυση των μελών της
Εθνικής Αποστολής. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η ατομική χρηματική χορηγία που στόχο θα
έχει την διαφημιση και προβολή του χορηγού από έναν ή περισσότερους αθλητές. Κάθε
χρηματική χορηγία, με τα ανωτέρω δεδομένα, θα αφορά το σύνολο των μελών της Εθνικής
Αποστολής.
12.- Χρηματικό ποσό που ήθελε συγκεντρωθεί από το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχών στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αφαιρουμένου του ποσού των 1200 ευρώ ετησίως, που αφορά
την συμμετοχή του Τομέα Αλιειας στα εσωτερικά νερά στα λειτουργικά έξοδα της
Ομοσπονδίας, θα μοιραστεί ισόποσα σε όλα τα μέλη της Εθνικής αποστολής.

Το ανωτέρω ποσό θα παραδοθεί αυτούσιο στον επί κεφαλής του Τομέα Αλιείας στα
εσωτερικά νερά μετά την λήξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ο οποίος και είναι ο
μόνος αρμόδιος για τον δίκαιο καταμερισμό του.
13.- 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.
14.- 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 σ’ αυτή την περίπτωση μόνο για τον
συγκεκριμένο αθλητή.
15.- Εξυπακούεται ότι όλες οι χορηγίες αναλώσιμων ειδών (ρουχισμός, πετονιές κ.λ.π.)
ανήκουν στους αθλητές και όχι στην Ομοσπονδία.
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 Πειθαρχικό Κανονισμό της
ΕΟΥΔΑ. Αθλητές της Εθνικής Ομάδας που τυχόν θα δυστροπήσουν και δεν θα υπακούσουν
στις εντολές του Αρχηγού της Εθνικής αποστολής, θα διαγραφούν ΑΜΕΣΑ από τα Μητρώα
Αθλητών της ΕΟΥΔΑ συμφωνα με το καταστατικό της.

22.- Ο Αρχηγος της Εθνικής αποστολής, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ, αποφασίζει σχετικά με το
δόλωμα και τις μαλάγρες που θα χρησιμοποιήσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, ως προς το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα.
23.- 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.
24.- Ο σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής, που δεν είναι απαραίτητα αθλητής,
ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και μπορεί να είναι διαφορετικός στην τελετή έναρξης και στην
τελετή λήξης.
25.- 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.
26.- Η παρούσα Προσάρτηση είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας Κυπρίνου
του έτους 2012/2013 και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ στο σύνολο των άρθρων της.

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΚΑΝΤΑΣ

ΡΕΝΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

