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ΟΛΤΜΠΗΑΚΔ & ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
RSX ΑΝΓΡΩΝ/ΓΤΝΑΗΚΩΝ, FINN, 470 ΑΝΓΡΩΝ/ΓΤΝΑΗΚΩΝ, LASER 

STANDARD/RADIAL(ΓΤΝΑΗΚΩΝ),NACRA 17, 49er, 49er FX, SONAR, 2.4MR 
 

ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα 2013, νξίδνληαη ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα σο αγψλεο 

πξφθξηζεο (Ranking List) γηα ηηο εζληθέο νκάδεο Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθσλ 

Καηεγνξηψλ. Σα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ καδί κε ην Athens 

Eurolymp Week.  

Απφ ηνλ αγψλα Athens Eurolymp Week νη πξνπνξεπφκελνη ζηα απνηειέζκαηα 

αζιεηέο/ηξηεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ εζληθή Οκάδα γηα ην έηνο 2013 σο εμήο: 

 

1. 470 Αλδξψλ   → νη 2 πξψηνη  

2. 470 Νέσλ Αλδξψλ        → νη 2 πξψηνη  

3. 470 Δθήβσλ   → νη 2 πξψηνη  

4. 470 Γπλαηθψλ   → νη 2 πξψηεο  

5. 470 Νέσλ Γπλαηθψλ    → νη 2 πξψηεο  

6. 470 Νεαλίδσλ               → νη 2 πξψηεο  

7. FINN Αλδξψλ   → νη 2 πξψηνη  

8. FINN Νέσλ Αλδξψλ → νη 2 πξψηνη  

9. Laser Αλδξψλ   → νη 2 πξψηνη  

10. Laser Νέσλ Αλδξψλ → νη 2 πξψηνη  

11. Laser Δθήβσλ  → νη 2 πξψηνη  

12. Laser Γπλαηθψλ   → νη 2 πξψηεο  

13. Laser Νέσλ Γπλαηθψλ  → νη 2 πξψηεο  

14. Laser Νεαλίδσλ → νη 2 πξψηεο  

15. RSX Αλδξψλ → νη 2 πξψηνη  

16. RSX Νέσλ Αλδξψλ → νη 2 πξψηνη  

17. RSX Γπλαηθψλ → νη 2 πξψηεο  

18. RSX Νέσλ Γπλαηθψλ   → νη 2 πξψηεο  

19. RSX Δθήβσλ  → νη 2 πξψηνη 

20. RSX Νεαλίδσλ → νη 2 πξψηεο 

21. 49er Αλδξψλ → νη 2 πξψηνη  

22. 49er FX Γπλαηθψλ → νη 2 πξψηεο  

23. Nacra 17 Αλδξψλ/Γπλαηθψλ (κεηθηφ πιήξσκα) → νη 2 πξψηνη  

24. Nacra 17 Δθήβσλ/Νεαλίδσλ (κεηθηφ πιήξσκα) → νη 2 πξψηνη  

25. SONAR                                          → νη 2 πξψηνη  

26. 2.4MR                                            → νη 2 πξψηνη  
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Οη εκεξνκελίεο θαη ηξφπνο δηεμαγσγήο, θαζψο θαη ε βαζκνινγία ηνπ αγψλα R.L. 

(πξφθξηζε γηα Δζληθή Οκάδα) ζα αλαθνηλσζνχλ δηα κέζνπ ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ 

νδεγηψλ πινπ Athens Eurolymp Week 2013. 

  ε πεξίπησζε πνπ λένη άλδξεο – λέεο γπλαίθεο ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εζληθή Οκάδα 

αλδξψλ – γπλαηθψλ, ηφηε ε ζέζε ησλ λέσλ αλδξψλ –  λέσλ γπλαηθψλ ζα θαιχπηεηαη 

απφ ηνπο επφκελνπο λένπο άλδξεο – λέεο γπλαίθεο ζηε ζεηξά(αλάπηπμε αζιήκαηνο). 

Η ηζηηνδξνκία Medal Race ζε φζεο θαηεγνξίεο δηεμαρζεί ζα κεηξάεη γηα ηελ πξφθξηζε 

ηεο Δζληθήο Οκάδαο 

Η βαζκνινγία ησλ αζιεηξηψλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα φζεο θαηεγνξίεο Γπλαηθψλ δελ έρνπλ μερσξηζηή εθθίλεζε. 

Η Δ.Ι.Ο. ζα νξίδεη νκνζπνλδηαθνχο πξνπνλεηέο νη νπνίνη ζα έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπο φινπο ηνπο αζιεηέο ηεο εζληθήο/πξννιπκπηαθεο Οκάδαο, ζε πξνπνλήζεηο, 

αγψλεο εζσηεξηθνχ, πξνπνλεηηθά camp, θαζψο θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη 

γηα ηνπο αγψλεο εμσηεξηθνχ (Eurolymps,Test event, Δπξσπατθά, Παγθφζκηα). 

ηελ εζληθή νκάδα θάζε θαηεγνξίαο πξνβιέπεηαη ζέζε αλαπιεξωκαηηθνύ 

ζθάθνπο, εάλ ππάξμεη, ε νπνία ζέζε ζα νξίδεηαη κε πξόηαζε νκνζπνλδηαθνύ 

πξνπνλεηή θαη έγθξηζε ηνπ Γξαθείνπ Αζιεηηζκνύ ηεο Δ.Η.Ο 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΩΝ / ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΩΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΣΑ EUROLYMPS 2013 

  

Η Δ.Ι.Ο. γηα ην αγσληζηηθφ έηνο 2013 πξνηίζεηαη αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο λα 

ζπκκεηάζρεη θαη λα θαιχςεη πιήξσο ηα έμνδα  ηνπ πξψηνπ αζιεηή ηεο εζληθήο νκάδαο 

θάζε νιπκπηαθήο/παξανιπκπηαθεο θαηεγνξίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα RL  ζε 1 δηεζλή αγψλα ζην εμσηεξηθφ . 

Με πξφηαζε ηνπ Γξαθείνπ Αζιεηηζκνχ ηεο Δ.Ι.Ο., ζα απνθαζίδεη 30 εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, ζε πνηεο θαηεγνξίεο ζα ζπκκεηέρνπλ νη εζληθέο νκάδεο 

Οιπκπηαθψλ θαη παξανιπκπηαθσλ Καηεγνξηψλ. ηνπο δηεζλείο αγψλεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο εζληθέο/παξανιπκπηαθεο 

νκάδεο Οιπκπηαθψλ Καηεγνξηψλ, θαζψο επίζεο θαi φινη νη αζιεηέο πνπ ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηνπο αγψλεο  πξφθξηζεο Ranking List κε έμνδα θαη επζχλε ησλ νκίισλ ηνπο  

ε πεξίπησζε δηάθξηζεο αζιεηψλ/ηξησλ ζηνπο αλσηέξσ αγψλεο ε Δ.Ι.Ο. ζα θαιχςεη ηα 

έμνδα δηακνλήο – δηαηξνθήο θαη κεηάβαζεο κφλν γηα έλα δηεζλή αγψλα,  σο εμήο: 

 

1η έως 3  θέζη με ηο τρημαηικό ποζό ηων 2000 εσρώ, με ηην προϋπόθεζη όηι ζηην 

καηηγορία ποσ οι αθληηές/ηριες πέησταν διάκριζη οι ζσμμεηοτές θα είναι από 30 

και άνω. 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΩΝ / ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΩΝ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ Δ ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ 2013 

 

Η Δ.Ι.Ο. ζα απνθαζίδεη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ζα ζπκκεηάζρεη ζε Δπξσπατθά & 

Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα, κε ηηο Δζληθέο Οκάδεο, θαζψο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ 

πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε απηά. 

Η Δ.Ι.Ο., θαηά ην αγσληζηηθφ έηνο 2013, κε πξφηαζε ηνπ Γξαθείνπ Αζιεηηζκνχ θαη 

αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο, πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη κε ηνλ πξψην αζιεηή ηεο 

εζληθήο νκάδαο θάζε νιπκπηαθήο/παξανιπκπηαθεο θαηεγνξίαο, πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα RL, ζηα παξαθάησ Δπξωπαϊθά & Παγθόζκηα 

Πξωηαζιήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε Παγθφζκηα ή Δπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα νιπκπηαθήο θαηεγνξίαο πνπ ε Δ.Ι.Ο. ζα 

απνθαζίζεη φηη δε ζα ιάβεη κέξνο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε έμνδα ησλ Οκίισλ ηνπο, 

έρνπλ νη αζιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δζληθή Οκάδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νιπκπηαθήο/παξανιπκπηαθεο θαηεγνξίαο θαζψο και οι αθλητές ποσ προηγούνται στο 

50% τοσ ελληνικού RL.. Αζιεηέο/ηξηεο, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

επξωπαϊθά ή παγθόζκηα πξωηαζιήκαηα ηωλ παξαπάλω νιπκπηαθώλ 

θαηεγνξηώλ, ζα πξέπεη απαξαηηήηωο, κε έγγξαθν ηνπ νκίινπ πνπ αλήθνπλ, λα 

δεηνύλ ηελ έγθξηζεο κεηάβαζε ηνπο από ηελ Δ.Η.Ο ηξηάληα(30) εκέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα. 

ε πεξίπησζε δηάθξηζεο ησλ αζιεηψλ ζηηο θαηεγνξίεο αλδξώλ/γπλαηθώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε Παγθφζκηα ή Δπξσπατθά κε έμνδα ησλ Οκίισλ ηνπο ζα απνδεκηψλνληαη 

σο εμήο: 

1η έως 6η  θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα αποζημίωση με το ποσό των 2000 εσρώ 

1η έως 3η θέση σε εσρωπαϊκό πρωτάθλημα αποζημίωση με το πόσο των 2000 εσρώ 

 

 
Καηεγνξία θαθώλ Πξωηάζιεκα 

470 αλδξψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

470 γπλαηθψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

FINN αλδξψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

49er αλδξσλ-49er FX γπλαηθψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

LASER STD αλδξψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

LASER RDL γπλαηθψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

Nacra 17 Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

RSX αλδξψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

RSX γπλαηθψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

SONAR & 2,4 Παγθφζκην 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΟ ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ 2013 

FYROM  5 έωο 10 επηεκβξίνπ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Βαιθαληθφ Πξσηάζιεκα έρνπλ νη αζιεηέο ηεο Δζληθήο 

Οκάδαο Οιπκπηαθψλ θαη δηεζλψλ Καηεγνξηψλ νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα 

παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ηνπ 2013.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηεγνξία Optimist ε Δ.Ι.Ο. πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη κε δπν 

νκάδεο: 

1. Η πξψηε νκάδα ζα απνηειείηαη  απφ ηα πέληε πξψηα αγφξηα θαη ηα ηξία πξψηα 

θνξίηζηα ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο 2013.  

2. Η δεχηεξε νκάδα ησλ πέληε αγνξηψλ ζα απνηειείηαη απφ ηνλ πξψην θαιχηεξν 

αζιεηή θάζε πεξηθέξεηαο πιελ Αζελψλ θαη Δπβντθνχ, φπσο απηνί ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηε γεληθή θαηάηαμε ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Optimist. 

Η δεχηεξε νκάδα ησλ ηξηψλ θνξηηζηψλ ζα απνηειείηαη απφ ηηο ηξεηο πξψηεο θαιχηεξεο 

αζιήηξηεο ησλ πεξηθεξεηψλ πιελ Αζελψλ θαη Δπβντθνχ (κηα αλά πεξηθέξεηα), φπσο 

απηέο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο. 

  

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ 2013 

                                   ΣΟΤΡΚΗΑ  20 εωο 30 Ηνπλίνπ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Μεζνγεηαθφ Πξσηάζιεκα έρνπλ νη 2 πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο 

ηεο Δζληθήο Οκάδαο ησλ Οιπκπηαθψλ Καηεγνξηψλ 470 αλδξψλ-γπλαηθψλ Laser 

αλδξψλ-γπλαηθψλ RSX αλδξψλ-γπλαηθψλ νη νπνίνη/εο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα 

παλειιήληα πξσηαζιήκαηα (πξφθξηζε εζληθψλ νκάδσλ) ηνπ 2013.  

 

                                   ATHENS EUROLYMP WEΔΚ 2013 

Ο δηεζλήο αγψλαο  ATENS EUROLYMP WEEK ζα δηνξγαλσζεί απφ ηελ Δ.Ι.Ο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2013 ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ αγψλα. 

Δθηφο απφ ηηο Οιπκπηαθέο θαηεγνξίεο 470-49er-FINN-LASER-RSX-NAGRA, ζα 

εληαζνχλ ζην πξφγξακκα ηνπ αγψλα θαη νη θαηεγνξίεο STAR-LASER4,7- 420, θαζψο 

θαη  θαηεγνξία ηνπ OPTIMIST.  
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Δ ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΚΑΗ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ 2013 

 

Η Δ.Ι.Ο. ζα απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ Δζληθψλ 

Οκάδσλ δηεζλψλ θιάζεσλ ζε Δπξσπατθά θαη Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα, θαζψο θαη γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ. 

Η Δ.Ι.Ο., κε πξφηαζε ηνπ Γξαθείνπ Αζιεηηζκνχ θαη αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο, 

πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη κε ηηο Δζληθέο Οκάδεο ζηα παξαθάησ Δπξσπατθά & 

Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα. 

 

Καηεγνξία θαθώλ Πξωηάζιεκα 

OPTIMIST Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

420 Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

LASER 4.7 Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

LASER RDL αλδξψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

LASER RDL λέσλ αλδξψλ Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

TORNADO Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

BYTE Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

SURF TECHNO 239 Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

STAR Δπξσπατθφ & Παγθφζκην 

  

 

ε Παγθφζκηα ή Δπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα δηεζλψλ θαηεγνξηψλ πνπ ε Δ.Ι.Ο. ζα 

απνθαζίζεη φηη δε ζα ιάβεη κέξνο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε έμνδα ησλ Οκίισλ ηνπο θαη 

έγθξηζε ηεο Δ.Ι.Ο., έρνπλ νη αζιεηέο πνπ είλαη κέιε ηεο Δζληθήο Οκάδαο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο, θαζψο και οι αθλητές ποσ προηγούνται στο 50% των αποτελεσμάτων της 

πρόκρισης. 

Αζιεηέο/ηξηεο, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε επξωπαϊθά ή παγθόζκηα 

πξωηαζιήκαηα ηωλ παξαπάλω δηεζλώλ θαηεγνξηώλ, ζα πξέπεη απαξαηηήηωο λα 

δεηνύλ έγθξηζε κεηάβαζεο κέζω ηνπ ζωκαηείνπ ηνπο από ηελ Δ.Η.Ο, ηξηάληα(30) 

εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 

ε πεξίπησζε δηάθξηζεο ησλ αζιεηψλ ζηνπο αγψλεο απηνχο ζα απνδεκηψλνληαη σο 

εμήο: 1ε έσο 3ε ζέζε αποζημίωση με το ποσό των 1500 εσρώ  
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ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Optimist & laser 4,7 

 

      ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηηο 15 Απξηιίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

έλαο ηνπιάρηζηνλ πξνθξηκαηηθφο αγψλαο αλά πεξηθέξεηα (Πεξηθεξεηαθφ 

Πξσηάζιεκα). Πεξηθέξεηεο πνπ ζέινπλ λα δηεμάγνπλ επηπιένλ αγψλεο ζα 

ελεκεξψζνπλ κέζσ ησλ αληηζηνίρσλ εθφξσλ ηελ Δ.Ι.Ο., εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ ηα 

ζσκαηεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο  θαη νπσζδήπνηε πξν ηεο ελάξμεσο ησλ 

αγψλσλ.  

      Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηνχο ηνπο αγψλεο έρνπλ νη αζιεηέο/αζιήηξηεο πνπ 

έρνπλ γελλεζεί απφ ην 1998 θαη κεηά γηα ηελ θαηεγνξία optimist θαη απφ ην 1996 θαη 

κεηά γηα ηελ θαηεγνξία laser 4,7. 

ηελ θαηεγνξία Optimist νη δέθα (10) πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Κεληξηθήο Διιάδαο, 

Δπβντθνχ, θαη λήζσλ Αηγαίνπ, νη δεθαπέληε (15) πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο απφ ηηο 

πεξηθέξεηεο Θεζζαινλίθεο θαη βνξείνπ Διιάδαο, νη νπνίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζε κηα 

πεξηθέξεηα, θαζψο θαη νη ηξηάληα (30) πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο απφ ηελ πεξηθέξεηα 

Αζελψλ, νη νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο εβδνκεληαπεληε (75) πξψηνπο 

ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Optimist 2012, ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα 2013 ην φπνην ζα απνηειεί θαη πξφθξηζε εζληθήο 

νκάδαο. 

 

ηελ θαηεγνξία Laser 4,7 ηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα ζα απνηεινχλ θξηηήξην 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ έηνπο 2013 σο 

εμήο… νη δέθα (10) πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο 

πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Κεληξηθήο Διιάδαο, Δπβντθνχ, θαη λήζσλ Αηγαίνπ, νη 

δεθαπέληε (15) πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο απφ ηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαινλίθεο θαη βνξείνπ 

Διιάδαο, νη νπνίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζε κηα πεξηθέξεηα, θαζψο θαη νη ηξηάληα (30) 

πξψηνη αζιεηέο/ηξηεο απφ ηελ πεξηθέξεηα Αζελψλ. 

 

Η βαζκνινγία ζηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα ζα είλαη ην άζξνηζκα ηεο 

βαζκνινγίαο φισλ ησλ ηζηηνδξνκηψλ ηνπ αγψλα.  

Η βαζκνιφγεζε ησλ αζιεηψλ ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζέζε πνπ ζα θέξλεη ν αζιεηήο 

ζε θάζε ηζηηνδξνκία (Π.ρ. πξψηε ζέζε 1 βαζκφο, δεχηεξε ζέζε 2 βαζκνί θ.ν.θ.) 



 8 

Σα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα ζα είλαη έγθπξα κε 3 ηζηηνδξνκίεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Δάλ κεηά ην πέξαο ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο ππάξμεη ηζνβαζκία αθφκα θαη ζέζεσλ, 

απηή ζα ιχεηαη ππέξ ηνπ αζιεηή πνπ έθεξε ηελ θαιχηεξε ζέζε ζηελ πξψηε 

ρξνλνινγηθά ηζηηνδξνκία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη δχν. 

ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ 4 ηζηηνδξνκίεο θαη άλσ ζα εμαηξείηαη ε κηα 

ρεηξφηεξε ηζηηνδξνκία.   

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ & ΠΡΟΚΡΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΘΝΗΚΩΝ 

ΟΜΑΓΩΝ OPTIMIST& LASER 4.7 

Oη 75 πξψηνη ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο OPTIMIST 2012, γελλεζέληεο ην 

1998 θαη κεηά, θαζψο θαη νη πξνθξηζέληεο απφ ηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα ηνπ 

2013, ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα - πξφθξηζε εζληθήο νκάδαο 

πνπ ζα γίλεη ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζην site ηεο Δ.Ι.Ο (www.eio.gr) 

 Η εζληθή νκάδα ζα απνηειείηαη απφ 12 κέιε ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 4 αγφξηα θαη 3 θνξίηζηα. 

 

Οη 5 πξψηνη αζιεηέο/αζιήηξηεο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο παλειιαδηθήο πξφθξηζεο 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Optimist.  

 

ην επξσπατθφ πξσηάζιεκα Optimist ζα ζπκκεηάζρνπλ ηα 4 επφκελα αγφξηα θαη ηα 

3 επφκελα θνξίηζηα. 

 

Οη πξνθξηζέληεο απφ ηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα LASER 4,7 ηνπ 2013, ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην παλειιήλην πξσηάζιεκα - πξφθξηζε εζληθήο νκάδαο πνπ ζα 

γίλεη ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζην site ηεο Δ.Ι.Ο (www.eio.gr) 

Η εζληθή νκάδα LASER 4,7 ζα απνηειείηαη απφ ηα πέληε(5) πξψηα αγφξηα θαη ηα 

ηξία(3) πξψηα θνξίηζηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παλειιήληνπ πξσηαζιήκαηνο.. 
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2. 420,  LASER RADIAL 

 

      ην Αγσληζηηθφ Πξφγξακκα 2013, γηα ηηο θαηεγνξίεο 420, Laser radial, Laser 4.7 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί 1 παλειιαδηθή πξφθξηζε ε νπνία ζα είλαη ην Παλειιήλην 

πξσηάζιεκα θαη ζα απνηειείηαη απφ 4 αγσληζηηθέο εκέξεο ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα 

αλαθνηλσζνχλ ζην site ηεο Δ.Ι.Ο (www.eio.gr) 

Απφ ηνπο παξαπάλσ αγψλεο νη πξνπνξεπφκελνη ζηα απνηειέζκαηα αζιεηέο ζα 

απαξηίδνπλ ηελ Δζληθή Οκάδα σο εμήο: 

420 Αλδξψλ               → 2 ζθάθε 

420 Γπλαηθψλ             → 2 ζθάθε 

420 Δθήβσλ         → 3 ζθάθε 

420 Νεαλίδσλ             → 3 ζθάθε 

Laser Radial Δθήβσλ → 2 ζθάθε 

Laser Radial Αλδξψλ → 2 ζθάθε 

 

Η βαζκνινγία ηεο παλειιαδηθήο πξφθξηζεο ζα είλαη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο 

φισλ ησλ ηζηηνδξνκηψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ.  

Η βαζκνιφγεζε ησλ αζιεηψλ ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζέζε πνπ ζα θέξλεη ν αζιεηήο 

ζε θάζε ηζηηνδξνκία (π.ρ. πξψηε ζέζε 1 βαζκφο, δεχηεξε ζέζε 2 βαζκνί θ.ν.θ.) 

Πξνβιεπφκελεο ηζηηνδξνκίεο γηα ηελ παλειιαδηθή πξφθξηζε είλαη 11. 

Δάλ ην ζχλνιν ησλ ηζηηνδξνκηψλ είλαη 5 έσο 9 εμαηξείηαη ε κηα ρεηξφηεξε 

ηζηηνδξνκία, θαη απφ 10 θαη άλσ νη δπν ρεηξφηεξεο. 

Η πξφθξηζε γηα ηελ Δζληθή Οκάδα ζα είλαη έγθπξε αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 4 ηζηηνδξνκίεο. 

Δάλ κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα ππάξρεη ηζνβαζκία ζηελ γεληθή βαζκνινγία αθφκα θαη 

ζέζεσλ ζε αζιεηέο, ζα ιχεηαη ππέξ ηνπ αζιεηή πνπ έθεξε ηελ θαιχηεξε ζέζε ζηελ 

πξψηε ηζηηνδξνκία ησλ αγψλσλ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη αζιεηέο πνπ 

ηζνβάζκεζαλ. 

Η βαζκνινγία ησλ αζιεηξηψλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα φζεο θαηεγνξίεο Γπλαηθψλ δελ έρνπλ μερσξηζηή εθθίλεζε. 

 

 

 

http://www.eio.gr/
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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ  2013 

 

Η Δ.Ι.Ο. γηα ην έηνο 2012 πξνθεξχζζεη ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ζηηο παξαθάησ 

Οιπκπηαθέο θαηεγνξίεο, ηα νπνία ζα είλαη ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο (OPEN). 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΦΩΝ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

FINN Αλδξψλ / Νέσλ 

49er & 49erFX Αλδξψλ / Νέσλ / Γπλαηθψλ / Νεαλίδσλ 

Nacra 17 Αλδξψλ / Νέσλ / Γπλαηθψλ / Νεαλίδσλ 

  

470 

Αλδξψλ/Γπλαηθψλ—Ν.Αλδξψλ/γπλαηθψλ 

Δθήβσλ/λεαλίδσλ—Παηδσλ/Κνξαζίδσλ 

 

LASER STANDARD Αλδξψλ / Ν. Αλδξψλ / Δθήβσλ 

LASER RADIAL Γπλαηθψλ / Ν. Γπλαηθψλ / Νεαλίδσλ 

RSX Αλδξψλ/Γπλαηθψλ—Ν. αλδξψλ/γπλαηθψλ 

SONAR Αλδξψλ 

 2.4mR Αλδξψλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο 

θαηεγνξηψλ ηνπ, δειαδή: Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, Δθήβσλ –

Νεαλίδσλ, Παίδσλ – Κνξαζίδσλ ζα εμάγνληαη απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε (open). 

Οη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ζα κεηέρνπλ ζηελ ειηθηαθή ηνπο θαηεγνξία θαη παξάιιεια 

έρνπλ ην δηθαίωκα λα δειώζνπλ κία θαηεγνξία αλώηεξε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό ζα 

ην έρνπλ αλαθέξεη ζηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζηηο Οιπκπηαθέο Καηεγνξίεο πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη’ ειάρηζην 6 ζθάθε απφ 2 νκίινπο. 

ε θάζε πεξίπηωζε γηα λα έρνπλ ηζρύ ηα απνηειέζκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ (αλδξώλ – 

γπλαηθώλ – λέωλ αλδξώλ – λέωλ γπλαηθώλ – εθήβωλ – λεαλίδωλ – παίδωλ –

θνξαζίδωλ) έηζη ώζηε λα βεβαηωζεί ε λίθε, βιέπε λέν αζιεηηθό λόκν 3708/2008, ΦΔΚ 

210/3/8.10.2008. 
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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ 2013 

Η Δ.Ι.Ο. γηα ην αγσληζηηθφ έηνο 2013 πξνθεξχζζεη Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ζηηο 

παξαθάησ Γηεζλήο Καηεγνξίεο ηα νπνία ζα έρνπλ ειεχζεξε ζπκκεηνρή (OPEN). 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΦΩΝ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

420 Αλδξψλ/Γπλαηθψλ Δθήβσλ/λεαλίδσλ  

OPTIMIST Παίδσλ/Κνξαζίδσλ /Οκαδηθφ? 

LASER 4.7 Δθήβσλ/λεαλίδσλ/Παηδσλ/Κνξαζίδσλ 

EUROPE Αλδξψλ/ΓπλαηθψλΝ.Αλδξψλ/γπλαηθψλ 

Δθήβσλ/λεαλίδσλΠαηδσλ/Κνξαζίδσλ 

 

YNGLING MR. Γπλαηθψλ / ΜΔΙΚΣΑ ΠΛΗΡΩΜΑΣΑ 

LASER RADIAL Αλδξψλ / Δθήβσλ 

TORNADO 

 

STAR 

 

 

 

Αλδξψλ / Ν. Αλδξψλ 

 

 Αλδξψλ 

 

TECHNO293 

 

Δθήβσλ/Νεαλίδσλ—

Παηδσλ/Κνξαζίδσλ 

 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο 

θαηεγνξηψλ ηνπ, δειαδή:  Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, Δθήβσλ – 

Νεαλίδσλ, Παίδσλ – Κνξαζίδσλ, ζα εμάγνληαη απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε (open). 

Οη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ζα κεηέρνπλ ζηελ ειηθηαθή ηνπο θαηεγνξία θαη παξάιιεια 

έρνπλ ην δηθαίωκα λα δειώζνπλ κία θαηεγνξία αλώηεξε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό ζα 

ην έρνπλ αλαθέξεη ζηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζε κε Οιπκπηαθέο Καηεγνξίεο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζην 10 ζθάθε απφ 2 νκίινπο. 

ε θάζε πεξίπηωζε γηα λα έρνπλ ηζρύ ηα απνηειέζκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ (αλδξώλ , 

γπλαηθώλ, λέωλ αλδξώλ, λέωλ γπλαηθώλ, εθήβωλ, λεαλίδωλ, παίδωλ, θνξαζίδωλ) έηζη 

ώζηε λα βεβαηωζεί ε λίθε, βιέπε λέν αζιεηηθό λόκν 3708/2008, ΦΔΚ 210/3/8.10.2008. 

Ο ηφπνο θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ Παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ Γηεζλψλ 

θαηεγνξηψλ ζα αλαθνηλσζνχλ ζην site ηεο Δ.Ι.Ο (www.eio.gr). 
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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΚΤΠΔΛΛΑ 

Η Δ.Ι.Ο. γηα ην αγσληζηηθφ έηνο 2012 πξνθεξχζζεη Παλειιήληα Κχπειια ζηηο παξαθάησ 

Γηεζλείο Καηεγνξίεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε Παλειιελίνπ Κππέιινπ θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο 

θαηεγνξηψλ ηνπ, δειαδή: Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, 

Δθήβσλ – Νεαλίδσλ, Παίδσλ – Κνξαζίδσλ ζα εμάγνληαη απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε 

(open).  

Απφ ην Παλειιήλην Κχπειιν Optimist, έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Παλειιήλην 

Πξσηάζιεκα Optimist παίδσλ – θνξαζίδσλ ηα 14 πξψηα αγφξηα θαη ηα 6 πξψηα 

θνξίηζηα. 

Δηδηθόηεξα νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ηεο θαηεγνξίαο Fun, ζα κεηέρνπλ ζηελ 

ειηθηαθή ηνπο θαηεγνξία θαη παξάιιεια έρνπλ ην δηθαίωκα λα δειώζνπλ κία 

θαηεγνξία αλώηεξε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό ζα ην έρνπλ αλαθέξεη ζηελ 

δήιωζε ζπκκεηνρήο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παλειιήλην θχπειιν ζε κε Οιπκπηαθέο Καηεγνξίεο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζην 10 ζθάθε απφ 2 νκίινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΦΩΝ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

OPTIMIST  ΠΑΙΓΩΝ / ΚΟΡΑΙΓΩΝ 

HOBBIE 16 ΑΝΓΡΩΝ / ΜΔΙΚΣΑ 

FUN ΑΝΓΡΩΝ / ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Ν.ΑΝΓΡΩΝ / Ν.ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΔΦΗΒΩΝ / ΝΔΑΝΙΓΩΝ 

ΠΑΙΓΩΝ / ΚΟΡΑΙΓΩΝ 

FORMULA   

DRAGON  
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Αζιεηέο θαη αζιήηξηεο κπνξνχλ λα είλαη κέιε εζληθήο νκάδαο ζε κφλν κία 

θαηεγνξία. 

 Γηα λα έρεη δηθαίσκα αζιεηήο – αζιήηξηα λα ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνπνλεηή θαη ζσζηηθφ ζθάθνο. Γηα κέρξη 10 

ζπκκεηνρέο θαη έλα ζσζηηθφ.  Απφ 10 θαη άλσ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δεχηεξν 

ζσζηηθφ ζθάθνο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο εμσηεξηθνχ κε νιπκπηαθψλ θαηεγνξηψλ, έρεη ην 

50% ησλ αζιεηψλ πνπ πξνεγνχληαη ζηε βαζκνινγία ηεο πξφθξηζεο. Αζιεηήο 

πνπ πάξεη ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δ.Ι.Ο. λα ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο εμσηεξηθνχ, 

εληάζζεηαη θαη ζπκκεηέρεη ζαλ αζιεηήο ηεο πξνεζληθήο νκάδαο.  

 Αζιεηήο πνπ έρεη δηθαίσκα (είλαη δειαδή εληφο ηνπ 50% ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

πξφθξηζεο) λα ζπκκεηάζρεη  ζε αγψλεο εμσηεξηθνχ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ΔΙΟ, 

ζα πξέπεη ε ζπκκεηνρή ηνπ λα αηηείηαη απφ ηνλ φκηιν πνπ αλήθεη 30 εκέξεο 

λσξίηεξα απφ ηνλ αγψλα, πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΔΙΟ θαη ηε ΓΓΑ γηα λα 

εληάζζεηαη ζηελ πξνεζληθή νκάδα.  

 Αλ νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ιήγνπλ πξηλ απφ ηηο 30 εκέξεο ηνπ αηηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζε ζπκθσλία κε 

ην Γξαθείν Αζιεηηζκνχ ηεο ΔΙΟ. 

 ε εγθξηζείζεο απφ ηελ ΔΙΟ ζπκκεηνρέο αζιεηψλ ζε δηεζλείο αγψλεο πξέπεη νη 

φκηινη ηνπο λα νξγαλψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. 

 πκκεηνρέο αζιεηψλ ζε αγψλεο πξνεηνηκαζίαο EUROLYMP πνπ ζα εγθξηζνχλ 

απφ ηελ ΔΙΟ, θα εντάσσονται ζηελ Δζληθή Οκάδα θαη ζηνλ Δζληθφ πξνπνλεηή 

ηεο, ελψ παξάιιεια ζπληζηάηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ σκαηεηαθφ πξνπνλεηή, ν 

νπνίνο ζα θαιχπηεη ηα έμνδα ηνπ, θαη ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δζληθφ 

Πξνπνλεηή θαη ζα είλαη ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ.  

 Οη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ αιιά κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηεο εζληθήο νκάδαο ΜΟΝΟ ζε ΜΙΑ 

θαηεγνξία πνπ ζα επηιέμνπλ.  

 Η ΔΙΟ ζα θαιχπηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε αζιεηή κόλν ζε κηα θαηεγνξία γηα 

πξνθξίζεηο θαη ζε κηα θαηεγνξία γηα  παλειιήληα πξωηαζιήκαηα. 
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ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΟΜΗΛΩΝ 

 

Η Οκνζπνλδία πξνηίζεηαη λα απνδεκηψζεη αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο θαη ηελ 

επηρνξήγεζε ηεο ΓΓΑ σο εμήο: 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ OPTIMIST 

Παλειιήλην Πξσηάζιεκα, Πεξηθεξεηαθφ Πξσηάζιεκα (1 αγψλαο γηα φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο πιελ Αζελψλ θαη Δπβντθνχ ), Πξφθξηζε : 

Θα αποζημιώνεηαι 1 ηρέιλερ με θοσζκωηό ζκάθος ανά όμιλο με 0,40 εσρώ ανά 

τλμ. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Laser 4,7 – Laser RADIAL – 420 

Παλειιήληα  Πξωηαζιήκαηα – Πξόθξηζε   

Θα αποζημιώνεηαι 1 ηρέιλερ με θοσζκωηό ζκάθος ανά όμιλο με 0,40 εσρώ ανά 

τλμ. 

 Δμαηξείηαη ηεο απνδεκίσζεο ε πεξηθέξεηα πνπ δηνξγαλψλεη ηνλ αγψλα. 

 

 

 

 


