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ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

RS:X, FINN, 470 ΑΝ∆ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER STANDARD/RADIAL, STAR, 49er, 
MATCH RACE, SONAR, 2.4MR 

 
Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2012, ορίζονται τα πανελλήνια πρωταθλήματα ως αγώνες 

πρόκρισης (Ranking List) για την εθνικές ομάδες Ολυμπιακών και Παραολυμπιακων 

Κατηγοριών. Τα πανελλήνια πρωταθλήματα θα πραγματοποιηθούν μαζί με το Athens 

Eurolymp Week.  

Από τους παραπάνω αγώνες Ranking List οι προπορευόμενοι στα αποτελέσματα 

αθλητές/τριες θα συγκροτήσουν την εθνική Ομάδα για το έτος 2012 ως εξής: 

 

1. 470 Ανδρών   → οι 2 πρώτοι  

2. 470 Νέων Ανδρών        → οι 2 πρώτοι  

3. 470 Εφήβων   → οι 2 πρώτοι  

4. 470 Γυναικών   → οι 2 πρώτες  

5. 470 Νέων Γυναικών    → οι 2 πρώτες  

6. 470 Νεανίδων               → οι 2 πρώτες  

7. FINN Ανδρών   → οι 2 πρώτοι  

8. FINN Νέων Ανδρών → οι 2 πρώτοι  

9. Laser Ανδρών   → οι 2 πρώτοι  

10. Laser Νέων Ανδρών → οι 2 πρώτοι  

11. Laser Εφήβων  → οι 2 πρώτοι  

12. Laser Γυναικών   → οι 2 πρώτες  

13. Laser Νέων Γυναικών  → οι 2 πρώτες  

14. Laser Νεανίδων → οι 2 πρώτες  

15. RS:X Ανδρών → οι 2 πρώτοι  

16. RS:X Νέων Ανδρών → οι 2 πρώτοι  

17. RS:X Γυναικών → οι 2 πρώτες  

18. RS:X Νέων Γυναικών   → οι 2 πρώτες  

19. 49er → οι 2 πρώτοι  

20. STAR → οι 2 πρώτοι  

21. Match Racing Elliott → οι 2 πρώτες  

22. SONAR                                          → οι  πρώτοι  

23. 2.4MR                                            → οι 2 πρώτοι  
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∆ικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ομάδα του 2012 έχουν και οι αθλητές που 

τερμάτισαν στις δυο πρώτες θέσεις, στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών 

ολυμπιακών κλάσεων από το R/L του 2011, οι οποίοι και αποτελούσαν την 

προολυμπιακή ομάδα. 

  Σε περίπτωση που νέοι άνδρες – νέες γυναίκες συμπεριληφθούν στην εθνική Ομάδα 

ανδρών – γυναικών, τότε η θέση των νέων ανδρών –  νέων γυναικών θα καλύπτεται 

από τους επόμενους νέους άνδρες – νέες γυναίκες στη σειρά(ανάπτυξη αθλήματος). 

Η βαθμολογία των αγώνων Ranking List θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων 

των ιστιοδρομιών των αγώνων που θα διεξαχθούν, εκτός των ιστιοδρομιών 

μεταλλίων (medal race). 

Η βαθμολόγηση των αθλητών θα είναι ανάλογη με τη θέση που θα φέρει ο αθλητής σε 

κάθε ιστιοδρομία. (π.χ. πρώτη θέση 1 βαθμός, δεύτερη θέση 2 βαθμοί κλπ) 

Προβλεπόμενες ιστιοδρομίες για κάθε αγώνα Ranking List ( R.L.) είναι 11. 

Εάν το σύνολο των ιστιοδρομιών των αγώνων πρόκρισης (RL) είναι από 5 έως 9, θα 

εξαιρείται η μία χειρότερη,  από 10 και άνω, θα εξαιρούνται οι 2 χειρότερες,. 

Εάν μετά το τέλος των αγώνων υπάρχει ισοβαθμία στη Γενική Βαθμολογία, ακόμα και 

θέσεων σε αθλητές, θα λύεται υπέρ του αθλητή που έφερε την καλύτερη θέση στην 

πρώτη ιστιοδρομία των αγώνων στην οποία συμμετείχαν οι αθλητές που 

ισοβάθμησαν. 

Η βαθμολογία των αθλητριών θα προκύψει από την Γενική Κατάταξη των 

αποτελεσμάτων για όσες κατηγορίες Γυναικών δεν έχουν ξεχωριστή εκκίνηση. 

Η Ε.Ι.Ο. θα ορίζει ομοσπονδιακούς προπονητές οι οποίοι θα έχουν υπό την εποπτεία 

τους όλους τους αθλητές της εθνικής/προολυμπιακης Ομάδας, σε προπονήσεις, 

αγώνες εσωτερικού, προπονητικά camp, καθώς και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 

για τους αγώνες εξωτερικού (Eurolymps,Test event, Ευρωπαϊκά, Παγκόσμια). 

Στην εθνική/προολυμπιακή ομάδα κάθε κατηγορίας προβλέπεται θέση 

αναπληρωματικού σκάφους, εάν υπάρξει, η οποία θέση θα ορίζεται με πρόταση 

ομοσπονδιακού προπονητή και έγκριση του Γραφείου Αθλητισμού της Ε.Ι.Ο 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ / ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΑ EUROLYMPS 2012 

  

Η Ε.Ι.Ο. για το αγωνιστικό έτος 2012 προτίθεται ανάλογα με τα οικονομικά της να 

συμμετάσχει με τις εθνικές/προολυμπιακες ομάδες σε 3 διεθνείς αγώνες . 

Με πρόταση του Γραφείου Αθλητισμού της Ε.Ι.Ο., θα αποφασίζετε 30 ημέρες πριν από 

την διεξαγωγή του κάθε αγώνα, σε ποιες κατηγορίες θα συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες 

Ολυμπιακών Κατηγοριών, καθώς για τον αριθμό των σκαφών που θα λάβουν μέρος σε 

αυτόν. 

Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που συγκροτούν τις 

εθνικές/προολυμπιακες ομάδες Ολυμπιακών Κατηγοριών, καθώς και οι αθλητές που 

προηγούνται στο 20% των αγώνων πρόκρισης Ranking List. 

Οι αγώνες Eurolymps ορίζονται ως αγώνες προετοιμασίας των 

εθνικών/προολυμπιακων ομάδων και η Ε.Ι.Ο. προτίθεται να καλύψει τα έξοδα ή 

μέρος των εξόδων ανάλογα με τα οικονομικά της, για μεταφορά των σκαφών 

(πλην του Match Racing που δεν μεταφέρουν σκάφη) στον τόπο διεξαγωγής του 

κάθε αγώνα, τα έξοδα των προπονητών με σωστικό σκάφος, καθώς και τα έξοδα 

συμμετοχής των σκαφών της εθνικής ομάδας. 

Σε περίπτωση διάκρισης των αθλητών της εθνικής ομάδας στους ανωτέρω αγώνες η 

Ε.Ι.Ο. θα καλύψει τα έξοδα διαμονής – διατροφής και μετάβασης ως εξής: 

1η έως 6η θέση 70€ για διαμονή – διατροφή & 100% τα έξοδα μετάβασης και 

7η έως 10η θέση 50€ για διαμονή – διατροφή & 60% τα έξοδα μετάβασης, με την 

προϋπόθεση ότι στην κατηγορία που οι αθλητές πέτυχαν διάκριση οι συμμετοχές 

θα είναι από 30 και άνω. 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν οι αθλητές/αθλήτριες των εθνικών ομάδων 

με διάκριση- πρώτη έως τρίτη θέση- την τελευταία τετραετία σε Ολυμπιακούς 

αγώνες, και πρώτη θέση σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Ανδρών 

και Γυναικών, οι οποίοι θα αποζημιώνονται πλήρως για την συμμετοχή τους στα 

ανωτέρω Eurolymps με την προϋπόθεση να είναι πρώτοι στο ελληνικό Ranking 

List . 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ / ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2012 

 

Η Ε.Ι.Ο. θα αποφασίζει σε ποιες κατηγορίες θα συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά & 

Παγκόσμια Πρωταθλήματα, με τις Εθνικές Ομάδες, καθώς για τον αριθμό των σκαφών 

που θα λάβουν μέρος σε αυτά. 

Η Ε.Ι.Ο., κατά το αγωνιστικό έτος 2012, με πρόταση του Γραφείου Αθλητισμού και 

ανάλογα με τα οικονομικά της, προτίθεται να συμμετάσχει με τις Εθνικές Ομάδες στα 

παρακάτω Ευρωπαϊκά & Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ολυμπιακής κατηγορίας που η Ε.Ι.Ο. θα 

αποφασίσει ότι δε θα λάβει μέρος, δικαίωμα συμμετοχής με έξοδα των Ομίλων τους, 

έχουν οι αθλητές που απαρτίζουν την Εθνική Ομάδα της συγκεκριμένης ολυμπιακής 

κατηγορίας. Αθλητές/τριες, που απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα των παραπάνω 

ολυμπιακών κατηγοριών, θα πρέπει απαραιτήτως, με έγγραφο του ομίλου που 

ανήκουν, να ζητούν την έγκρισης μετάβαση τους από την Ε.Ι.Ο τριάντα(30) 

ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα. 

Σε περίπτωση διάκρισης των αθλητών στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών που 

συμμετείχαν σε Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά με έξοδα των Ομίλων τους θα αποζημιώνονται 

ως εξής: 

1η έως 6η θέση 100% αποζημίωση των εξόδων 

∆ικαίωμα συμμετοχής στους παραπάνω αγώνες έχουν και οι αθλητές που προηγούνται 

στο 20% του ελληνικού RL. Σε περίπτωση διάκρισης των αθλητών αυτών, δε θα 

δικαιούνται αποζημίωσης από την Ε.Ι.Ο.  

 

 

 
Κατηγορία Σκαφών Πρωτάθλημα 

470 ανδρών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
470 γυναικών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
FINN ανδρών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

49er Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
LASER STD ανδρών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

LASER RDL γυναικών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
STAR Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

RS:X ανδρών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
RS:X γυναικών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
SONAR & 2,4 Παγκόσμιο 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΝ∆ΙΝΟ 2012 

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012 δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον έχουμε πάρει 

την πρόκριση ως χώρα, έχουν οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι κέρδισαν στους 

αγώνες που είχε ορίσει η ΕΙΟ ως κριτήριο. 

Η κατάρτιση της ολυμπιακής ομάδας θα οριστεί μετά το τέλος και του τελευταίου 

αγώνα -κριτήριου GARDA 2012. 

Σε περίπτωση που κάποιες από τις ολυμπιακές κατηγορίες δεν εξασφαλίσουν την 

πρόκριση και συμμετοχή της χώρας στους ολυμπιακούς αγώνες από το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα PERTH 2011, τότε τα κριτήρια για αυτές τις κατηγορίες θα είναι τα 

παγκόσμια πρωταθλήματα του 2012 , και όχι το Eurolymp Garda. 

Η βαθμολογία θα ισχύει όπως έχει ανακοινωθεί για την κατάρτιση της ολυμπιακής 

ομάδας από το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2011. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2012 

 

Η Ε.Ι.Ο. προτίθεται να διοργανώσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2012 το οποίο θα 

διεξαχθεί  σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο site της Ε.Ι.Ο (www.eio.gr). 

∆ικαίωμα συμμετοχής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα έχουν οι αθλητές της Εθνικής 

Ομάδας Ολυμπιακών και διεθνών Κατηγοριών οι οποίες θα προκύψουν από τα 

πανελλήνια πρωταθλήματα του 2012.  

Ειδικότερα για την κατηγορία Optimist η Ε.Ι.Ο. προτίθεται να συμμετάσχει με δυο 

ομάδες: 

1. Η πρώτη ομάδα θα αποτελείται  από τα πέντε πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα 

κορίτσια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2011.  

2. Η δεύτερη ομάδα των πέντε αγοριών θα αποτελείται από τον πρώτο καλύτερο 

αθλητή κάθε περιφέρειας πλην Αθηνών και Ευβοϊκού, όπως αυτοί θα προκύψουν από 

τη γενική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist. 

Η δεύτερη ομάδα των τριών κοριτσιών θα αποτελείται από τις τρεις πρώτες καλύτερες 

αθλήτριες των περιφερειών πλην Αθηνών και Ευβοϊκού (μια ανά περιφέρεια), όπως 

αυτές θα προκύψουν από την Γενική Κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2012 

 

Η Ε.Ι.Ο. θα αποφασίζει κατά περίπτωση για τη συμμετοχή των αντίστοιχων Εθνικών 

Ομάδων διεθνών κλάσεων σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και για 

τον αριθμό των σκαφών που θα συμμετάσχουν. 

Η Ε.Ι.Ο., με πρόταση του Γραφείου Αθλητισμού και ανάλογα με τα οικονομικά της, 

προτίθεται να συμμετάσχει με τις Εθνικές Ομάδες στα παρακάτω Ευρωπαϊκά & 

Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

Κατηγορία Σκαφών Πρωτάθλημα 
OPTIMIST Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

420 Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
LASER 4.7 Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

LASER RDL ανδρών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
LASER RDL νέων ανδρών Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

TORNADO Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
BYTE Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

SURF TECHNO 239 Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 

 

Σε Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα διεθνών κατηγοριών που η Ε.Ι.Ο. θα 

αποφασίσει ότι δε θα λάβει μέρος, δικαίωμα συμμετοχής με έξοδα των Ομίλων τους και 

έγκριση της Ε.Ι.Ο., έχουν οι αθλητές που είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας της κάθε 

κατηγορίας. 

Ειδικότερα στην κατηγορία TORNADO δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο και 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει η Εθνική Ομάδα η οποία αποτελείται από τους 2 

πρώτους του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

Αθλητές/τριες, που είναι μέλη των εθνικών ομάδων και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα των παραπάνω 

διεθνών κατηγοριών, θα πρέπει απαραιτήτως να ζητούν έγκριση μετάβασης 

μέσω του σωματείου τους από την Ε.Ι.Ο, τριάντα(30) ημέρες πριν την έναρξη του 

αγώνα. 

Σε περίπτωση διάκρισης των αθλητών στους αγώνες αυτούς θα αποζημιώνονται ως 

εξής: 1η έως 3η θέση  →50% αποζημίωση των εξόδων 
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Optimist  

 

      Στο αγωνιστικό πρόγραμμα του 2012 και μέχρι το Μάρτιο του 2012 θα 

πραγματοποιηθεί ένας τουλάχιστον προκριματικός αγώνας ανά περιφέρεια 

(Περιφερειακό Πρωτάθλημα ). Περιφέρειες που θέλουν να διεξάγουν επιπλέον 

αγώνες θα ενημερώσουν μέσω των αντιστοίχων εφόρων την Ε.Ι.Ο., εφόσον 

συμφωνήσουν τα σωματεία της συγκεκριμένης περιφέρειας  και οπωσδήποτε προ 

της ενάρξεως των αγώνων. Στην περιφέρεια Νήσων Αιγαίου εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί ο αγώνας στο Αιγαίο, τότε θα πραγματοποιηθεί στην 

περιφέρεια Αθηνών. 

      ∆ικαίωμα συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες έχουν οι αθλητές/αθλήτριες που 

έχουν γεννηθεί από το 1997 και μετά. 

Οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι δυο πρώτες αθλήτριες από κάθε περιφέρεια οι οποίοι 

δεν έχουν προκριθεί από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2010, θα 

συγκροτήσουν την προεθνική ομάδα. Σε αγώνα όπου θα συμμετέχουν δύο 

περιφέρειες θα προκρίνονται οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι δυο πρώτες αθλήτριες 

ξεχωριστά από την κάθε περιφέρεια. 

Να σημειωθεί ότι όποια περιφέρεια θελήσει, μπορεί να προκυρηξει στις ίδιες 

ημερομηνίες με το περιφερειακό optimist, αγώνα   Laser 4,7 (παιδων-κορασίδων) ο 

οποίος δεν θα έχει χαρακτήρα πρόκρισης, αλλά διασυλλογικού πρωταθλήματος. 

Η βαθμολογία στα περιφερειακά πρωταθλήματα θα είναι το άθροισμα της 

βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών του αγώνα.  

Η βαθμολόγηση των αθλητών θα είναι ανάλογη με τη θέση που θα φέρνει ο αθλητής 

σε κάθε ιστιοδρομία (Π.χ. πρώτη θέση 1 βαθμός, δεύτερη θέση 2 βαθμοί κ.ο.κ.) 

Τα περιφερειακά πρωταθλήματα θα είναι έγκυρα με 3 ιστιοδρομίες στο σύνολό τους. 

Εάν μετά το πέρας της γενικής βαθμολογίας υπάρξει ισοβαθμία ακόμα και θέσεων, 

αυτή θα λύεται υπέρ του αθλητή που έφερε την καλύτερη θέση στην πρώτη 

χρονολογικά ιστιοδρομία στην οποία συμμετείχαν και οι δύο. 

Στις περιφέρειες που θα διεξαχθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται η μια 

χειρότερη ιστιοδρομία.   
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ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

OPTIMIST  

 

Oι 75 πρώτοι του πανελληνίου πρωταθλήματος 2011, γεννηθέντες το 1997 και μετά, 

και οι 35 πρώτοι από τις 7 περιφέρειες, θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική 

πρόκριση που θα γίνει σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο site της Ε.Ι.Ο 

(www.eio.gr) για την κατάρτιση της Εθνικής ομάδας. 

 

 Η εθνική ομάδα θα αποτελείται από 12 μέλη στα οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 αγόρια και 3 κορίτσια. 

 

Οι 5 πρώτοι αθλητές/αθλήτριες της γενικής κατάταξης της πανελλαδικής πρόκρισης 

θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist.  

 

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Optimist θα συμμετάσχουν τα 4 επόμενα αγόρια και τα 

3 επόμενα κορίτσια. 

 

Για το αγωνιστικό έτος 2012 ειδικότερα, για τις 5 περιφέρειες: Βόρειας Ελλάδος, 

Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Ελλάδος, Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου, θα 

πραγματοποιούνται προπονήσεις, καθώς και προπονητικά camp από 

περιφερειακούς προπονητές υπό την επίβλεψη του Γραφείου Αθλητισμού της Ε.Ι.Ο., 

με στόχο την κατάρτιση των προπονητών και την καλύτερη εκπαίδευση και 

προετοιμασία των αθλητών.  
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2. 420,  LASER RADIAL, LASER 4.7 

 

      Στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2012, για τις κατηγορίες 420, Laser radial, Laser 4.7 θα 

πραγματοποιηθεί 1 πανελλαδική πρόκριση η οποία θα είναι το Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα και θα αποτελείται από 4 αγωνιστικές ημέρες, οι τρεις πρώτες μέρες θα 

είναι πρόκριση και η τέταρτη ημέρα ο τελικός του Πανελληνίου πρωταθλήματος σε 

ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο site της Ε.Ι.Ο (www.eio.gr) 

Από τους παραπάνω αγώνες οι προπορευόμενοι στα αποτελέσματα αθλητές θα 

απαρτίζουν την Εθνική Ομάδα ως εξής: 

420 Ανδρών               → 2 σκάφη 

420 Γυναικών             → 2 σκάφη 

420 Εφήβων         → 3 σκάφη 

420 Νεανίδων             → 3 σκάφη 

Laser Radial Εφήβων → 2 σκάφη 

Laser Radial Ανδρών → 2 σκάφη 

Laser 4,7 Παίδων       → 4 σκάφη 

Laser 4,7 Κορασίδων → 4 σκάφη 

 

Η βαθμολογία της πανελλαδικής πρόκρισης θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας 

όλων των ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν.  

Η βαθμολόγηση των αθλητών θα είναι ανάλογη με τη θέση που θα φέρνει ο αθλητής 

σε κάθε ιστιοδρομία (π.χ. πρώτη θέση 1 βαθμός, δεύτερη θέση 2 βαθμοί κ.ο.κ.) 

Προβλεπόμενες ιστιοδρομίες για την πανελλαδική πρόκριση είναι 11. 

Εάν το σύνολο των ιστιοδρομιών είναι 5 έως 9 εξαιρείται η μια χειρότερη 

ιστιοδρομία, και από 10 και άνω οι δυο χειρότερες. 

Η πρόκριση για την Εθνική Ομάδα θα είναι έγκυρη αν πραγματοποιηθούν 

τουλάχιστον 4 ιστιοδρομίες. 

Εάν μετά το τέλος του αγώνα υπάρχει ισοβαθμία στην γενική βαθμολογία ακόμα και 

θέσεων σε αθλητές, θα λύεται υπέρ του αθλητή που έφερε την καλύτερη θέση στην 

πρώτη ιστιοδρομία των αγώνων στην οποία συμμετείχαν οι αθλητές που 

ισοβάθμησαν. 

Η βαθμολογία των αθλητριών θα προκύψει από την Γενική Κατάταξη των 

αποτελεσμάτων για όσες κατηγορίες Γυναικών δεν έχουν ξεχωριστή εκκίνηση. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  2012 

 

Η Ε.Ι.Ο. για το έτος 2012 προκηρύσσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα στις παρακάτω 

Ολυμπιακές κατηγορίες, τα οποία θα είναι ελεύθερης συμμετοχής (OPEN). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

FINN Ανδρών / Νέων 

49er Ανδρών / Νέων 

STAR Ανδρών / Νέων 

MATCH RACING Γυναικών 

470 

Ανδρών/Γυναικών—Ν.Ανδρών/γυναικών 

Εφήβων/νεανίδων—Παιδων/Κορασίδων 

 

LASER STANDARD Ανδρών / Ν. Ανδρών / Εφήβων 

LASER RADIAL Γυναικών / Ν. Γυναικών / Νεανίδων 

RS:X Ανδρών/Γυναικών—Ν. ανδρών/γυναικών 

SONAR Ανδρών 

 2.4 Ανδρών 

 

Τα αποτελέσματα του κάθε Πανελληνίου Πρωταθλήματος καθώς και των επί μέρους 

κατηγοριών του, δηλαδή: Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων –

Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων θα εξάγονται από την Γενική Κατάταξη (open). 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα μετέχουν στην ηλικιακή τους κατηγορία και παράλληλα 

έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μία κατηγορία ανώτερη με την προϋπόθεση ότι αυτό θα 

το έχουν αναφέρει στην δήλωση συμμετοχής. 

Για να πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές Κατηγορίες πρέπει να 

συμμετάσχουν κατ’ ελάχιστο 6 σκάφη από 2 ομίλους. 

Σε κάθε περίπτωση για να έχουν ισχύ τα αποτελέσματα των κατηγοριών (ανδρών – 

γυναικών – νέων ανδρών – νέων γυναικών – εφήβων – νεανίδων – παίδων –

κορασίδων) έτσι ώστε να βεβαιωθεί η νίκη, βλέπε νέο αθλητικό νόμο 3708/2008, ΦΕΚ 

210/3/8.10.2008. 

Ο τόπος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελληνίων πρωταθλημάτων Ολυμπιακών 

κατηγοριών θα ανακοινωθούν στο site της Ε.Ι.Ο (http://www.eio.gr). 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2012 
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Η Ε.Ι.Ο. για το αγωνιστικό έτος 2012 προκηρύσσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στις 

παρακάτω ∆ιεθνής Κατηγορίες τα οποία θα έχουν ελεύθερη συμμετοχή (OPEN). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

420 Ανδρών/Γυναικών 

Εφήβων/νεανίδων/Παιδων/Κορασίδων  

OPTIMIST Παιδων/Κορασίδων /Ομαδικό 

LASER 4.7 Εφήβων/νεανίδων/Παιδων/Κορασίδων 

EUROPE Ανδρών/ΓυναικώνΝ.Ανδρών/γυναικών 

Εφήβων/νεανίδωνΠαιδων/Κορασίδων 

 

YNGLING MR. Γυναικών / ΜΕΙΚΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

LASER RADIAL Ανδρών / Εφήβων 

TORNADO 

 

RSX 

 

 

TECHNO293 

 

Ανδρών / Ν. Ανδρών 

 

 Εφήβων/Νεανίδων—

Παίδων/Κορασίδων 

 

Εφήβων/Νεανίδων—

Παιδων/Κορασίδων 

  
Τα αποτελέσματα του κάθε Πανελληνίου Πρωταθλήματος καθώς και των επί μέρους 

κατηγοριών του, δηλαδή:  Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – 

Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, θα εξάγονται από την Γενική Κατάταξη (open). 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα μετέχουν στην ηλικιακή τους κατηγορία και παράλληλα 

έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μία κατηγορία ανώτερη με την προϋπόθεση ότι αυτό θα 

το έχουν αναφέρει στην δήλωση συμμετοχής. 

Για να πραγματοποιηθεί πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε μη Ολυμπιακές Κατηγορίες πρέπει να 

συμμετέχουν τουλάχιστο 10 σκάφη από 2 ομίλους. 

Σε κάθε περίπτωση για να έχουν ισχύ τα αποτελέσματα των κατηγοριών (ανδρών, 

γυναικών, νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων, παίδων, κορασίδων) έτσι 

ώστε να βεβαιωθεί η νίκη, βλέπε νέο αθλητικό νόμο 3708/2008, ΦΕΚ 210/3/8.10.2008. 

Ο τόπος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελληνίων πρωταθλημάτων ∆ιεθνών 

κατηγοριών θα ανακοινωθούν στο site της Ε.Ι.Ο (www.eio.gr). 

Τα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist αποτελεί πρόκριση της προεθνικής ομάδας για το 

αγωνιστικό έτος 2013. 

Ειδικότερα για την κατηγορία Optimist οι 75 πρώτοι αθλητές/αθλήτριες του πανελληνίου 

πρωταθλήματος 2012 γεννηθέντες το έτος 1998 και μετά, θα αποτελούν την προεθνική 

ομάδα για το αγωνιστικό έτος 2012. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

Η Ε.Ι.Ο. για το αγωνιστικό έτος 2012 προκηρύσσει Πανελλήνια Κύπελλα στις παρακάτω 

∆ιεθνείς Κατηγορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του κάθε Πανελληνίου Κυπέλλου καθώς και των επί μέρους 

κατηγοριών του, δηλαδή: Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, 

Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων θα εξάγονται από την Γενική Κατάταξη 

(open).  

Από το Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Optimist παίδων – κορασίδων τα 14 πρώτα αγόρια και τα 6 πρώτα 

κορίτσια. 

Ειδικότερα οι αθλητές και οι αθλήτριες της κατηγορίας Fun, θα μετέχουν στην 

ηλικιακή τους κατηγορία και παράλληλα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μία 

κατηγορία ανώτερη με την προϋπόθεση ότι αυτό θα το έχουν αναφέρει στην 

δήλωση συμμετοχής. 

Για να πραγματοποιηθεί πανελλήνιο κύπελλο σε μη Ολυμπιακές Κατηγορίες πρέπει να 

συμμετέχουν τουλάχιστο 10 σκάφη από 2 ομίλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

OPTIMIST  ΠΑΙ∆ΩΝ / ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

HOBBIE 16 ΑΝ∆ΡΩΝ / ΜΕΙΚΤΑ 

FUN ΑΝ∆ΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ν.ΑΝ∆ΡΩΝ / Ν.ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΦΗΒΩΝ / ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 

ΠΑΙ∆ΩΝ / ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

FORMULA   

DRAGON  
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Αθλητές και αθλήτριες μπορούν να είναι μέλη εθνικής ομάδας σε μόνο μία 

κατηγορία. 

 Για να έχει δικαίωμα αθλητής – αθλήτρια να συμμετάσχει σε αγώνες πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύεται από προπονητή και σωστικό σκάφος. Για μέχρι 10 

συμμετοχές και ένα σωστικό.  Από 10 και άνω θα πρέπει να υπάρχει δεύτερο 

σωστικό σκάφος. 

 ∆ικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εξωτερικού μη ολυμπιακών κατηγοριών, έχει το 

50% των αθλητών που προηγούνται στη βαθμολογία της πρόκρισης. Αθλητής 

που πάρει την έγκριση από την Ε.Ι.Ο. να συμμετάσχει σε αγώνες εξωτερικού, 

εντάσσεται και συμμετέχει σαν αθλητής της προεθνικής ομάδας.  

 Αθλητής που έχει δικαίωμα (είναι δηλαδή εντός του 50% της βαθμολογίας της 

πρόκρισης) να συμμετάσχει  σε αγώνες εξωτερικού εκτός προϋπολογισμού ΕΙΟ, 

θα πρέπει η συμμετοχή του να αιτείται από τον όμιλο που ανήκει 30 ημέρες 

νωρίτερα από τον αγώνα, προς έγκριση από την ΕΙΟ και τη ΓΓΑ για να 

εντάσσεται στην προεθνική ομάδα.  

 Αν οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν πριν από τις 30 ημέρες του αιτήματος θα 

πρέπει να μεριμνούν για την τακτοποίηση της συμμετοχής των σε συμφωνία με 

το Γραφείο Αθλητισμού της ΕΙΟ. 

 Σε εγκριθείσες από την ΕΙΟ συμμετοχές αθλητών σε διεθνείς αγώνες πρέπει οι 

όμιλοι τους να οργανώνουν την αποστολή τους. 

 Συμμετοχές αθλητών σε αγώνες προετοιμασίας EUROLYMP που θα εγκριθούν 

από την ΕΙΟ, θα εντάσσονται στην Εθνική Ομάδα και στον Εθνικό προπονητή 

της, ενώ παράλληλα συνιστάται να συνοδεύονται από Σωματειακό προπονητή, ο 

οποίος θα καλύπτει τα έξοδα του, και ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Εθνικό 

Προπονητή και θα είναι υπό την καθοδήγησή του.  

 Οι αθλητές και αθλήτριες μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες όλων των 

κατηγοριών αλλά μπορούν να είναι μέλη της εθνικής ομάδας ΜΟΝΟ σε ΜΙΑ 

κατηγορία που θα επιλέξουν.  

 Η ΕΙΟ θα καλύπτει τη συμμετοχή του κάθε αθλητή μόνο σε μια κατηγορία για 

προκρίσεις και σε μια κατηγορία για  πανελλήνια πρωταθλήματα. 
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ 

 

Η Ομοσπονδία προτίθεται να αποζημιώσει ανάλογα με τα οικονομικά της και την 

επιχορήγηση της ΓΓΑ ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Περιφερειακό Πρωτάθλημα( 1 αγώνας για όλες τις 

περιφέρειες πλην Αθηνών και Ευβοϊκού  ), Πρόκριση : 

Θα αποζημιώνεται 1 τρέιλερ ανά όμιλο με 0,40 ευρώ ανά χλμ και φουσκωτό 

σκάφος. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Laser 4,7 – Laser RADIAL – 420 

Πανελλήνια  Πρωταθλήματα – Πρόκριση   

Θα αποζημιώνεται 1 τρέιλερ ανά όμιλο με 0,40 ευρώ ανά χλμ και φουσκωτό 

σκάφος. 

 Εξαιρείται της αποζημίωσης η περιφέρεια που διοργανώνει τον αγώνα. 

 

 
 

 


