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Σελίδα 3

1. Το παρόν Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να τροποποιείται ώστε να αντιμετωπίζει
απρόβλεπτα προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας.
2. Το παρόν Αγωνιστικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο σύνολό του ή εν μέρει, εφόσον το
επιτρέπει η οικονομική κατάσταση της Ε.Ι.Ο.
3. Η αγωνιστική περίοδος ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2022.
Κεφάλαιο Α΄
ΚΛΑΣΕΙΣ
1. Διεθνείς κλάσεις ανάπτυξης Optimist ,ILCA 4 (Laser 4.7)
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάσεις : Optimist , ILCA 4 (Laser 4.7)
(U18,U16),
Στις ανωτέρω κλάσεις διεξάγονται camp – περιφερειακά πρωταθλήματα – πανελλήνια πρωταθλήματα
– προκρίσεις, και συγκροτούνται εθνικές ομάδες.
Α.1. Περιφερειακά Πρωταθλήματα
Από 26/11/2021 έως 23/01/2022 θα πραγματοποιηθεί ένα περιφερειακό πρωτάθλημα ανά περιφέρεια
(εξαιρείται η περιφέρεια Αθηνών λόγω μεγάλου αριθμού συμμετοχών στην οποία θα διεξαχθούν δύο)
από το οποίο θα προκύψουν οι προεθνικές ομάδες. Στα περιφερειακά πρωταθλήματα συμμετέχουν οι
αθλητές/αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2007 και μετά για την κατηγορία Optimist και από το 2005
και μετά για την κατηγορία ILCA 4 (Laser 4.7).
Τρόπος επιλογής των προ εθνικών ομάδων : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α.2. Προπονητικά camp κατηγοριών Optimist και ILCA 4 (Laser 4.7)
στις Περιφέρειες.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης ικανοτήτων και τεχνικής των αθλητών/τριών και της επικαιροποιημένης
ενημέρωσης των προπονητών της περιφέρειας ,εισάγεται ο θεσμός των περιφερειακών
προπονητικών camp τα οποία θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 18/11/2021 έως
06/01/2022. Η Ε.Ι.Ο. θα συνεργαστεί με περιφερειακούς προπονητές για κάθε μία από τις 6 περιφέρειες
(εξαιρείται η περιφέρεια Αθηνών).
Τα camp, διάρκειας τεσσάρων ημερών, θα πραγματοποιούνται την εβδομάδα πριν το
περιφερειακό στον Όμιλο που θα διοργανώσει το περιφερειακό πρωτάθλημα .
Διακεκριμένος εν ενεργεία προπονητής της κατηγορίας με την προσωπική του ομάδα (4
αθλητές/τριες), σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο., τον περιφερειακό προπονητή και τον διοργανωτή
Όμιλο, θα αναλάβει την ευθύνη του προπονητικού camp με πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει το τεχνικό
επιτελείο της ΕΙΟ και το οποίο θα αποσταλεί στους κατά τόπους ομίλους της περιφέρειας και στους
προπονητές τους. Η ΕΙΟ θα καλύψει όλα τα λειτουργικά έξοδα του camp.
Α.3. Προπονητικά Camp Οptimist & ILCA 4 (Laser 4.7)
(10/02/2022 έως 13/03/2022) στο Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας Athens International Sailing
Center.
Η ομάδα αθλητών/τριών που θα συμμετάσχει στα δύο (2) camp θα αποτελείται:
α. Από τους επτά (7) πρώτους αθλητές και τις πέντε (5) πρώτες αθλήτριες των τελικών αποτελεσμάτων
των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Optimist & ILCA 4 (Laser 4,7) 2021.
β. Από τα τρία (3) πρώτα αγόρια και τα τρία (3) πρώτα κορίτσια της κατηγορίας U13 των τελικών
αποτελεσμάτων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist 2021.
γ. Από το πρώτο (1ο) αγόρι και το πρώτο (1ο) κορίτσι της κάθε περιφέρειας (εξαιρείται η περιφέρεια
Αθηνών), όπως προκύπτει από τα τελικά αποτελέσματα των Πανελληνίων πρωταθλημάτων Optimist &
ILCA 4 (Laser 4,7) 2021.
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Σε περίπτωση που αθλητής / αθλήτρια της περιφέρειας που προηγείται δεν δικαιούται
πρόσκληση για συμμετοχή στην προπονητικό camp λόγω ηλικίας, αντικαθίσταται από τον επόμενο
αθλητή/αθλήτρια των αποτελεσμάτων της ίδιας περιφέρειας.
Σε περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια της περιφέρειας συμπεριλαμβάνεται στις παρ. Α.3.α. ή
Α.3.β. , αυτό σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την παρ. Α.3.γ. με αποτέλεσμα η συμμετοχή των
αθλητών και αθλητριών από την Περιφέρεια να αυξάνεται.
Η Ε.Ι.Ο για τα παραπάνω camp θα συνεργαστεί με διακεκριμένους προπονητές των κατηγοριών
Optimist & ILCA 4 (Laser 4,7).
Το πρόγραμμα των camp θα περιλαμβάνει σεμινάρια φυσικής κατάστασης και διατροφής από ειδικούς
επιστήμονες και θα διαρκεί τρεις ημέρες.
Η ΕΙΟ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής-διατροφής των συμμετεχόντων αθλητών/τριών,
προπονητών τους και θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει σκάφη και φουσκωτά.
Επίσης, ανάλογα με τα οικονομικά της προγραμματίζει την αγορά σκαφών Optimist τα οποία θα έχουν
έδρα το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό κέντρο Athens International Sailing Center για να διευκολύνει τη μετακίνηση
των αθλητών/τριών από την Περιφέρεια στα προπονητικά camp της Αθήνας με μοναδικό εξοπλισμό τα
πανιά τους.
Α.4. Πανελλήνια πρόκριση για την συγκρότηση εθνικών ομάδων Optimist & ILCA 4 (Laser 4,7).
α. Η Εθνική Ομάδα Optimist θα προκύψει από την πανελλήνια πρόκριση η οποία θα πραγματοποιηθεί
από 23 έως 27/03/2022 και θα αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη.
Μετά την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist U16 η Εθνική Ομάδα θα ανανεώνεται.
Προπονήσεις και Camp εθνικής ομάδας Optimist την περίοδο από 01/04/2022 έως 30/06/2022
Εθνικός προπονητής της κλάσης σε συνεργασία με τον Γενικό προπονητή θα εκπονήσει ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συναντήσεων των αθλητών/αθλητριών της Εθνικής, με τουλάχιστον δυο
προπονήσεις την εβδομάδα για προετοιμασία.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τις Ομοσπονδίες οι οποίες συμμετέχουν
στο Group D, θα οργανωθούν προπονητικά camp με τις εθνικές ομάδες τους στο πλαίσιο
ανταλλαγών.
Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Οptimist.
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα η οποία θα αποτελείται από τους πέντε
(5) πρώτους αθλητές/αθλήτριες.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα η οποία θα αποτελείται από τους επτά
(7) επόμενους αθλητές/αθλήτριες στα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης της πανελλήνιας πρόκρισης,
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα είναι του ιδίου φύλλου.
Η ΕΙΟ θα καλύψει με το ποσό των 1.500 ευρώ όλους τους αθλητές της εθνικής ομάδας Optimist για
τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και τα πλήρη έξοδα των
προπονητών.
β. Η Εθνική Ομάδα Laser 4.7 θα προκύψει από πανελλήνια πρόκριση και θα αποτελείται από είκοσι
(20) μέλη, στα οποία θα περιλαμβάνονται τα δέκα (10) πρώτα αγόρια και τα δέκα (10) πρώτα
κορίτσια των τελικών αποτελεσμάτων της πανελλήνιας πρόκρισης.
Μετά την διεξαγωγή του πανελληνίου πρωταθλήματος ILCA 4 (Laser 4,7) η Εθνική Ομάδα θα
ανανεώνεται.
H ΕΙΟ θα συνεργαστεί με Εθνικό προπονητή της κλάσης, οι οποίος σε συνεργασία με τον Γενικό
προπονητή θα εκπονήσουν, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συναντήσεων των αθλητών/αθλητριών της
Εθνικής, με τουλάχιστον δυο προπονήσεις την εβδομάδα για προετοιμασία.
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Ταυτόχρονα ,και με βάση την καλή συνεργασία με τις Ομοσπονδίες οι οποίες συμμετέχουν στο
Group D, θα οργανωθούν προπονητικά camp με τις εθνικές ομάδες τους στο πλαίσιο
ανταλλαγών.
Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 (Laser 4,7).
Η ΕΙΟ θα καλύψει για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ή το Παγκόσμιο πρωτάθλημα με το ποσό των 1.500
ευρώ τους οκτώ πρώτους αθλητές και τις τέσσερις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης της
πανελλήνιας πρόκρισης.
Α.5. Open Πανελλήνια πρωταθλήματα Optimist U16-U13 & ILCA 4 (Laser 4,7) U16-U18
α. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U13 συμμετέχουν αθλητές- αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2010
και μετά. Από το πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13 θα προκύψει εθνική ομάδα η οποία θα
αποτελείται από τα έξι (6) πρώτα αγόρια και τα έξι (6) πρώτα κορίτσια.
Η εθνική ομάδα U13 θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U16, θα
συμμετέχει στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας U16, σε προπονητικά camp και θα συμμετάσχει σε
ένα υψηλού επιπέδου διεθνή αγώνα ως εθνική ομάδα.
β. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U16 δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές- αθλήτριες που
έχουν γεννηθεί από το 2007 έως το 2009 με τουλάχιστον ενός έτους δελτίο, καθώς επίσης και οι U13
αθλητές/τριες που θα προκριθούν από τα περιφερειακά πρωταθλήματα στην προ εθνική ομάδα.
γ. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ILCA 4 (Laser 4,7) U18 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλητές/αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2005 και μετά.
A.6. Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist.
Το ομαδικό πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα της πανελλήνιας πρόκρισης για την
συγκρότηση της εθνικής ομάδας η οποία θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα .
Α.7. Αποζημιώσεις Ομίλων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
B.1.

Διεθνείς κλάσεις ανάπτυξης U19

Nacra 15 (U21-U19) ,Skiff 29er ( U17- U19) ,Techno 293 (U13-U15- U17), Techno 293 Plus ( U19 Α/Γ) ,ILCA 6 (Laser Rdl) ( U17- U19 - Α) ,420 ( U17- U19 - Α/Γ- ΜΙΚΤΟ)
Η Ε.Ι.Ο. εισάγει στο αγωνιστικό πρόγραμμα την κατηγορία μικτών πληρωμάτων στη κλάση 420,
με στόχο την προετοιμασία πληρωμάτων για την κατηγορία 470 μικτό που αποτελεί πλέον
Ολυμπιακή κλάση.
Στις ανωτέρω κλάσεις ανάπτυξης- οι οποίες είναι κλάσεις που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Νεότητας Youth Sailing World Championships της World Sailing- διεξάγονται Open
Πανελλήνια πρωταθλήματα και συγκροτούνται εθνικές ομάδες.
Η Εθνική ομάδα κάθε κλάσης συγκροτείται ανάλογα με τις συμμετοχές τής κάθε ηλικιακής κατηγορίας
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ως εξής:





Από 1 έως 5 συμμετοχές ο πρώτος στα τελικά αποτελέσματα.
Από 6 έως 10 συμμετοχές οι δυο πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα.
Από 11 έως 20 συμμετοχές οι τρεις πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα.
Από 21 και άνω συμμετοχές οι τέσσερις πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα.

Εκτός της Εθνικής ομάδας, εάν κριθεί αναγκαίο, προβλέπεται και μία (1) θέση στην προ εθνική ομάδα
για κάθε ηλικιακή κατηγορία της κάθε κλάσης η οποία θα ορίζεται μετά από πρόταση του ομοσπονδιακού
προπονητή προς τον Έφορο Εθνικών Ομάδων και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ι.Ο. και έγκριση από το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας.
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Youth Sailing World Championships 2022
Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής θα έχει ο πρώτος αθλητής-αθλήτρια - πλήρωμα U19
της Εθνικής ομάδας. Για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών/τριών που θα συμμετέχουν στο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα η ΕΙΟ θα συνεργαστεί με προπονητές των κλάσεων και θα διοργανώσει δύο
προπονητικά camp της εθνικής ομάδας. Επίσης θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για συμμετοχή στα
camp Εθνικών ομάδων από τις χώρες του Group D.
Τα έξοδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος και των προπονητικών camp θα καλυφθούν από την Ε.Ι.Ο.
B.2.
Ανάπτυξη WINDSURFING
Θα διεξαχθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Windsurfing U13
Η νέα κατηγορία απευθύνεται στα παιδιά από 7 έως 13 ετών, περιλαμβάνει 3 στόλους και αγωνίζονται
μαζί αγόρια και κορίτσια.

Open 3.5m (πανί μέχρι 3.5τμ)

Open 4.5m (πανί μέχρι 4.5τμ)

Open 5.8m (πανί μέχρι 5.8τμ)

Οι αγώνες: οι ιστιοδρομίες θα έχουν διάρκεια το πολύ 15’ λεπτά. Οι διαδρομές είναι όρτσα-πρίμα ή
άλλοι διασκεδαστικοί/τεχνικοί και βατοί στίβοι για παιδιά, όπως π.χ. μικρά σλάλομ.
Β.3 Διεθνείς κλάσεις
J24, Star, Finn, Tornado, Bug, Europe, Lightning, Yngling, Laser master, Platu 25, Dragon,
Catamaran, Waszp, Formula Windsurfing.
α. Στις κλάσεις J24, Finn, Star, Tornado διεξάγονται Open Πανελλήνια πρωταθλήματα και
συγκροτούνται εθνικές ομάδες ως εξής:





Από 1 έως 5 συμμετοχές ο πρώτος στα τελικά αποτελέσματα.
Από 6 έως 10 συμμετοχές οι δυο πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα.
Από 11 έως 20 συμμετοχές οι τρεις πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα
Από 21 και άνω συμμετοχές οι τέσσερις πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα

β. Στις κατηγορίες Europe, Bug ,Yngling Lightning , Laser master, Catamaran, Platu 25, Formula
Windsurfing διοργανώνονται Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εφόσον απαραιτήτως διοργανωθούν
προηγουμένως τουλάχιστον δύο (2) διασυλλογικοί αγώνες που θα περιλαμβάνονται στο επίσημο
Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο. Σε αντίθετη περίπτωση προκηρύσσονται μόνο Πανελλήνια Κύπελλα.
Πανελλήνια Κύπελλα προκηρύσσονται στις κατηγορίες Dragon και Waszp
Γ. Ολυμπιακές κλάσεις
Ανδρών: Skiff 49er, Windsurfing IQFoil, Μονοθέσιο ILCA 7, Kiteboarding (Formula Kite)
Γυναικών: Skiff 49er:FX, Windsurfing IQFoil, Μονοθέσιο ILCA 6, Kiteboarding (Formula Kite)
Μικτό: Nacra17 foiling, 470
Στις ανωτέρω κλάσεις διεξάγονται Open Πανελλήνια πρωταθλήματα/προκρίσεις και συγκροτούνται εθνικές
ομάδες.
Γ.1. Με την εισαγωγή των νέων κλάσεων το άθλημα μπαίνει σε μία νέα εποχή που απαιτεί
ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση. Για την επιτυχημένη επανεκκίνηση της Ελληνικής ιστιοπλοΐας η Ε.Ι.Ο.
θα συνεργαστεί με Εθνικούς προπονητές για μονοθέσιες και διθέσιες κατηγορίες οι οποίοι μαζί με τον
Γενικό Προπονητή θα σχεδιάσουν την «επόμενη ημέρα».
Όλοι οι αθλητές/αθλήτριες που θα δραστηριοποιηθούν με τις νέες Ολυμπιακές κλάσεις, θα πρέπει
έως το τέλος Νοεμβρίου 2021, να ενημερώσουν μέσω των ομίλων τους το Γραφείο Αθλητισμού της
ΕΙΟ . Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τις ομάδες Ολυμπιακών κλάσεων με στόχο την ανάλυση
προγραμμάτων προετοιμασίας και προπονήσεων για την νέα χρονιά.
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Η Εθνική ομάδα των Ολυμπιακών κλάσεων θα καταρτίζεται, ανάλογα με τις συμμετοχές τής κάθε
ηλικιακής κατηγορίας της κλάσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα/πρόκριση και θα συγκροτείται ως εξής:

Από 1 έως 5 συμμετοχές ο πρώτος στα τελικά αποτελέσματα

Από 6 έως 10 συμμετοχές οι δυο πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα

Από 11 έως 20 συμμετοχές οι τρεις πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα.

Από 21 και άνω συμμετοχές οι τέσσερις πρώτοι στα τελικά αποτελέσματα

Εκτός της Εθνικής ομάδας, εάν κριθεί αναγκαίο, προβλέπεται και 1 (μία) θέση στην προ εθνική ομάδα για
κάθε ηλικιακή κατηγορία της κάθε κλάσης η οποία θα ορίζεται μετά από πρόταση του ομοσπονδιακού
προπονητή προς τον Έφορο Εθνικών Ομάδων, τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ι.Ο. και έγκριση από το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
Συμμετοχή Εθνικής ομάδας σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Ολυμπιακών κλάσεων.
Η ΕΙΟ προτίθεται να καλύψει τη συμμετοχή αθλητών/αθλητριών των Εθνικών ομάδων στο
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα ως εξής:
Με πλήρη αποζημίωση των εξόδων στον πρώτο αθλητή/αθλήτρια-πλήρωμα της Εθνικής Ομάδας.
Με πλήρη αποζημίωση των εξόδων σε αθλητή/αθλήτρια-πλήρωμα της Εθνικής Ομάδας με την προϋπόθεση
να διακριθεί σε βάθρο σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Με 50% αποζημίωση των εξόδων σε αθλητή/αθλήτρια-πλήρωμα της Εθνικής Ομάδας με την προϋπόθεση
να διακριθεί στις θέσεις 4 έως 6 σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Με 30% αποζημίωση των εξόδων σε αθλητή/αθλήτρια-πλήρωμα της Εθνικής Ομάδας με την προϋπόθεση
να διακριθεί στις θέσεις 7 έως 10 σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Γ.2. ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Oι αθλητές/αθλήτριες που θα συμπεριληφθούν στην προ ολυμπιακή ομάδα θα πρέπει να ενημερώσουν
μέσω των ομίλων τους έως το τέλος του έτους 2021, το Γραφείο Αθλητισμού της ΕΙΟ με το ημερολογιακό
πρόγραμμά προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική χρονιά 2022. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πλήρη
στοιχεία προπονητικής περιόδου, υλικά, camp στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αγώνες, στόχους και
τυχόν συνεργασίες (προπονητής, γυμναστής ,διατροφολόγος, ψυχολόγος.)
Το γραφείο αθλητισμού σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, τον Έφορο Εθνικών ομάδων και
τους συμβούλους επί των αθλητικών της Προέδρου , με γνώμονα τον πίνακα που ακολουθεί ο οποίος
διαχωρίζει τους αθλητές /αθλήτριες– πληρώματα σε επίπεδα Α-Β-Γ, θα αξιολογήσουν τα προγράμματα
και τα προφίλ των αθλητών/τριών, και με βάση τις επιδόσεις τους θα καταθέσουν στο Δ.Σ. της ΕΙΟ
πρόταση για την ένταξη τους στην προ ολυμπιακή ομάδα ,καθώς και σε πρόγραμμα υποστήριξης της
προετοιμασίας τους.
Η Ε.Ι.Ο. θα ζητήσει πιστοποιητικό αγωνιστικής καταλληλόλητας, καθώς και doping control.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Ολυμπιακοί Αγώνες Paris 2024
Η διαδικασία των εσωτερικών προκρίσεων η οποία παραμένει ίδια τα τελευταία (20) είκοσι χρόνια
και εφαρμόζεται στα περισσότερα προηγμένα ιστιοπλοϊκά έθνη (USA,AUS, κ.λ.π.) έχει ως εξής:
Δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν οι πρώτοι/πρώτες στα αποτελέσματα
αθλητές/αθλήτριες σε όλες τις κλάσεις, που θα προκύψουν από δύο εσωτερικές προκρίσεις ανά
κατηγορία, ανεξαρτήτως ποιοι έχουν κερδίσει τη θέση της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Γ.3. ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ U25
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Η ομάδα αυτή ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με στόχο την ριζική ανανέωση των Ολυμπιακών
κλάσεων.
Σ’ αυτήν επιλέγονται αθλητές/αθλήτριες-πληρώματα U25, αφού ληφθούν υπόψιν (ανάλογα με την
κλάση), επαρκή σωματικά προσόντα και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η ομάδα έχει τις ίδιες παροχές με την προ Ολυμπιακή ομάδα και συμμετέχει στα ίδια προγράμματα
προετοιμασίας
Και από την Ομάδα αυτή ζητείται πιστοποιητικό αγωνιστικής καταλληλόλητας, καθώς και doping control.

Πίνακας αξιολόγησης
Αγώνες κατάταξης

Α επίπεδο

Β επίπεδο

Γ επίπεδο

6η

7η έως 10η

Olympic test event ’19

Βάθρο

4η

έως

Παγκόσμια ’18 ’19 ’20 ’21

Βάθρο

4η έως 8η

9η έως 15η

Ευρωπαικα’18 ’19 ’20 ’21
Ολυμπιακοί αγώνες ΤΟΚΥΟ
2021
Παγκόσμια
κλάσεων
ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά
κλάσεων
Ανάπτυξης

Βάθρο

4η έως 6η

7η έως 10η

Βάθρο

4η έως 6η

7η έως 8η

Βάθρο

4η έως 10η

Βάθρο

4η έως 7η

11η έως 20η
8η έως 15η

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΙΟ με τους αθλητές/αθλήτριες- πληρώματα για
να τους γνωστοποιηθούν λεπτομερώς οι δυνατότητες ένταξής τους στο πρόγραμμα υποστήριξης με
οικονομική ενίσχυση που θα τους δοθεί.
Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθεί η συμπλήρωση ενός ειδικού εντύπου που θα περιλαμβάνει δήλωση
δέσμευσης για τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα που τους έχει εγκριθεί και θα υπογράφεται από
τον αθλητή/αθλήτρια-πληρώματα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει.
Κεφάλαιο B΄
1.

ATHENS INTERNATIONAL SAILING WEEK 2022

Ο Διεθνής Αγώνας αποτελεί και open Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ολυμπιακών κατηγοριών και
κατηγοριών ΑμεΑ. Επίσης από αυτά συγκροτούνται οι Εθνικές ομάδες 2023. Ο διεθνής αγώνας θα
διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2022.
2.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ο αγώνας εντάσσεται στο νέο σχεδιασμό της ΕΙΟ για την ανάπτυξη Ολυμπιακών κλάσεων στις
περιφέρειες.
Θα διοργανωθεί από όμιλο της περιφέρειας και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αθλητές/αθλήτριεςπληρώματα των ομίλων όλων των περιφερειών, εκτός της περιφέρειας των Αθηνών και της
Θεσσαλονίκης .
Στόχος της Ε.Ι.Ο. είναι να προσελκύσει περισσότερους αθλητές στις Ολυμπιακές κλάσεις, και
ανάλογα με τα οικονομικά της, να διαθέσει πόρους για την ανάπτυξη των Ολυμπιακών κλάσεων
με ένα γενικό σχέδιο περιφερειακής ενίσχυσής. Η περιφερειακή ενίσχυση θα περιλαμβάνει
παρεμβάσεις με υλικοτεχνική υποστήριξη υπέρ των ομίλων και των αθλητών/αθλητριών που
διακρίθηκαν στο περιφερειακό πρωτάθλημα, συνεχή εποπτεία των δραστηριοτήτων των ομίλων
από το τεχνικό επιτελείο της ΕΙΟ και επιλογή αθλητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε
προπονήσεις και camp των Εθνικών ομάδων.
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3.

STEERING THE COURSE- ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ

Με την υποστήριξη της World Sailing και του Ταμείου Ανάπτυξης της ΔΟΕ το φεστιβάλ στοχεύει να
προσελκύσει γυναίκες και κορίτσια από όλο τον κόσμο στο άθλημα της ιστιοπλοΐας, καθώς και να
ενθαρρύνει την συμμετοχή σε εναλλακτικές οδούς για όσες γυναίκες ασχολούνται ήδη με το άθλημα,
όπως προπονητική ή διεύθυνση αγώνων.
Η Ε.Ι.Ο. ,για την γιορτή αυτή διάρκειας 10 ημερών , θα συνεργαστεί με τους Ομίλους της σε όλη την
Ελλάδα.
Κεφάλαιο Γ΄ AμεA
Κλάσεις: Hansa 2,3 & 303 - 2,4mR

Στο νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ειδικό βάρος δίνεται στη κατηγορία
Hansa 303 και έχει στόχο την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας ατόμων με αναπηρίες στην περιφέρεια,
μετά την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. To Πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 ετών και στόχος είναι η
ενεργοποίηση 5 ομίλων κάθε έτος (μέχρι 10 Όμιλοι ) και η ανάπτυξη της ενασχόλησης Αθλητών με
Αναπηρία με την ιστιοπλοΐα τοπικά αλλά και από τις κοντινές πόλεις. Ήδη το 2021 επελέγησαν ο
Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης, ο Ν.Ο. Βόλου & Αργοναύτες, ο Ι.Ο. Ηρακλείου, ο Ι.Ο. Πατρών και ο Ν.Ο.
Χίου. Οι επόμενοι 5 Όμιλοι που έχουν επιλεγεί είναι ο Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη, ο Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, ο Ν.Ο.
Σαντορίνης, ο Ν.Ο. Μεσολογγίου και ο Ι. Ο. Κερκύρας.
Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους επιλεγμένους ομίλους να γίνουν αυτάρκεις τόσο σε υλικό ειδικό
για ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ (σκάφη, γερανάκια για την μεταφορά των ΑμεΑ μαθητών στα σκάφη), καθώς
και σε σχετική εκπαίδευση των προπονητών και των αθλητών τους.
Τέλος, στόχος είναι και η ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης σε αυτούς, φιλικών στους ΑμεΑ. Το
πρόγραμμα θα λειτουργεί στη λογική train the trainers. Εκπαιδευτής της ΕΙΟ, εξειδικευμένος στην
ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ θα εκπαιδεύσει τους κατά τόπους προπονητές, ώστε οι εκπαιδεύσεις να γίνονται
με ασφάλεια και αποδοτικά και θα παρακολουθεί την πρόοδο του προγράμματος και των
μαθητών στους ομίλους. Αυτό θα γίνεται τόσο με τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων στους ομίλους
όσο και με εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις με όλους.
Στις ανωτέρω κατηγορίες και στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑμεΑ, διεξάγονται Open Διεθνή και
Πανελλήνια πρωταθλήματα/προκρίσεις και συγκροτούνται εθνικές ομάδες.
Κεφάλαιο Δ΄
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022
Για το 2022 το Πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ελλάδα. Η Ε.Ι.Ο., διαπιστώνοντας
την με τον καιρό αλλοίωση του πνεύματος και της ποιότητας των αγώνων , στοχεύει στην αναβάθμισή του
σε συνεννόηση με τους Βαλκάνιους εταίρους της και την διεύρυνσή του με την πρόσκληση επιπλέον, εκτός
Βαλκανίων, κρατών.
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Κεφάλαιο Ε΄
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ
1. Σε περίπτωση διάκρισης στις ολυμπιακές και διεθνείς κατηγορίες ανδρών/γυναικών οι
αθλητές/τριες θα επιβραβεύονται ως εξής:
 1η έως 3η θέση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας: 5.000 ευρώ (2.500 ανά αθλητή/τρια)
 1η έως 3η θέση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 2.500 ευρώ
 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας : 6.000 ευρώ (3.000 ανά αθλητή/τρια)
 4η έως 6η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας :3.000 ευρώ (1.500 ανά αθλητή/τρια)
 1η έως 3η σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 3.000ευρώ
 4η έως 6η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 1.500 ευρώ
Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής καλυφθούν εξολοκλήρου από την Ε.Ι.Ο., οι αθλητές θα
επιβραβευτούν με 1.500 € ανά αθλητή, ανεξαρτήτως κατηγορίας (διθέσιο ή μονοθέσιο), για τις θέσεις 1η
έως 3η σε ευρωπαϊκά και 2000 € σε παγκόσμια.
2. Σε περίπτωση διάκρισης στις κατηγορίες ανάπτυξης OPTIMIST , TECHNO293 Ε-Ν, TECHNO293
PLUS, ILCA 6 (LASER RDL Ε-Ν), ILCA 7 (LASER STD) U21, ILCA 4 (LASER 4.7) Ε-Ν, 420 Ε-Ν-μικτό
470 Μικτό U21, αθλητές/τριες θα επιβραβεύονται ως εξής:
 1η έως 3η θέση σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα με το ποσό των 1500 ευρώ σε μονοθέσιες
κατηγορίες και τα 2.000 ευρώ στις διθέσιες κατηγορίες (1.000 ανά αθλητή/τρια)..
Όλες οι επιβραβεύσεις (παρ.1,2) προϋποθέτουν τουλάχιστον 30 συμμετοχές και 10 χώρες στη
γενική κατάταξη κάθε αγώνα. Σε περίπτωση διπλής διάκρισης (Ευρωπαϊκό – Παγκόσμιο)
επιβραβεύεται η ανώτερη διάκριση.
Κεφάλαιο ΣΤ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
To ATHENS INTERNATIONAL SAILING CENTER αποτελεί την έδρα των Εθνικών ομάδων
Ιστιοπλοΐας, στο οποίο συγκεντρώνονται και προπονούνται οι Εθνικές Ομάδες και φυλάσσονται
τα σκάφη και τα υλικά.
Αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών που πρόκειται
να
συμμετάσχουν σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Παγκόσμιο Κύπελλο ή άλλους
διεθνείς αγώνες, λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 Υπογράφουν την ετήσια σχετική φόρμα-δήλωση συμμετοχής στις εθνικές ομάδες της Ε.Ι.Ο.
 Σε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις τους (συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες, παρελάσεις, απονομές, άλλες
εκδηλώσεις Ε.Ι.Ο. κλπ.) φορούν την ενδυμασία της Εθνικής Ομάδας.
 Είναι κάτοχοι έγκυρου αθλητικού δελτίου σε ισχύ και έγκυρης κάρτας υγείας σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
 Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία δεν κάνει οργανωμένη αποστολή σε αγώνα στο εξωτερικό, με
έγγραφο των Ομίλων τους ζητούν την έγκριση συμμετοχής τους, δίνοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
(ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, στοιχεία διαμονής, συνοδός, προπονητής που συνοδεύει κλπ.)
τριάντα ήμερες πριν την έναρξη του αγώνα. Για αθλητές/αθλήτριες που τελικά δεν θα συμμετάσχουν στον
αγώνα, ενώ έχουν ζητήσει έγκριση μετάβασης, θα πρέπει ο όμιλος του να ενημερώνει έγκαιρα και
εγγράφως την ομοσπονδία αναφέροντας το λόγο της μη συμμετοχής.
Η ΕΙΟ αποστέλλει το αίτημα στη ΓΓΑ, όπως και κάθε άλλο αίτημα που αφορά οποιονδήποτε αθλητή
ή αθλήτρια που θέλει να συμμετάσχει σε αγώνα στο εξωτερικό. Η Γ.Γ.Α, δίνει την τελική έγκριση.
 Σε περίπτωση ύπαρξης χορηγίας αθλητή/αθλήτριας ή Ομίλου, ο Όμιλος αποστέλλει εντός τριών (3)
μηνών, ως ο νόμος ορίζει, συνημμένα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έγκριση της χορηγίας από
την Ομοσπονδία, ώστε ο αθλητής/αθλήτρια να δύναται να φέρει σχετικό λογότυπο στο ιστίο ή και στο
σκάφος.
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 Εάν οι αθλητές/αθλήτριες έχουν ιδιωτικούς προπονητές, αυτοί απαιτείται να πληρούν όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις (π.χ. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητού κλπ.). Οι αθλητές/αθλήτριες
πρέπει να συμπληρώνουν στην ειδική φόρμα τα πλήρη στοιχεία των προπονητών και να ζητούν την
έγκριση της Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή των ιδιωτικών προπονητών.
 Οι αθλητές/αθλήτριες, εφόσον κληθούν από την Ε.Ι.Ο., υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε όλες τις
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, (Αγώνες προετοιμασίας, επίσημοι αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
camp προετοιμασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκδηλώσεις Ομοσπονδίας και χορηγών για την
προβολή του αθλήματος και των χορηγών και λοιπές εκδηλώσεις).
Σε περίπτωση μη τήρησης οιουδήποτε εκ των ανωτέρω ισχύει ο κανονισμός Εθνικών ομάδων, καθώς και
ο πειθαρχικός κανονισμός,
Κεφάλαιο Ζ΄
Αποζημιώσεις Κριτών – Επιτροπών Αγώνων κ.λ.π.
1. Οι διεθνείς και εθνικοί πιστοποιημένοι κριτές, ο αριθμός των οποίων θα αποφασίζεται ανάλογα με τις
ανάγκες των διοργανώσεων, που θα στελεχώνουν την Επιτροπή Ενστάσεων με έγκριση της Ε.Ι.Ο
σε Πανελλήνια και Περιφερειακά Πρωταθλήματα, καθώς και σε αγώνες πρόκρισης εθνικών ομάδων, θα
αμείβονται με το ποσό των 50 ευρώ ημερησίως από την Ε.Ι.Ο μέσω του διοργανωτή ομίλου με
γραμμάτιο είσπραξης και εφ όσον υπάρχει συνεχής φυσική παρουσία κατά την διάρκεια των αγώνων.
2. Τα έξοδα διαμονής διατροφής και μετακίνησης των κριτών και των μελών των Επιτροπών
Αγώνων, καθώς και οι αμοιβές των μελών των Επιτροπών Αγώνων καλύπτονται αποκλειστικά από
τον εκάστοτε διοργανωτή Όμιλο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Στελεχών Αγώνων.
3. Στα Περιφερειακά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα δύνανται να παρίστανται ως συντονιστής το μέλος
του Δ.Σ.- έφορος της περιφέρειας, καθώς και ως παρατηρητής ο τεχνικός σύμβουλος ή ο αρμόδιος
ομοσπονδιακός προπονητής της ΕΙΟ για τη διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής τους. Οι μετακινήσεις
αποζημιώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί μετακινήσεων του δημοσίου από το νόμο .
4. Αποζημιώσεις μετακινήσεων Προέδρου, μελών Δ.Σ. και μελών Επιτροπών Ε.Ι.Ο.
Για τις ανωτέρω μετακινήσεις απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας . Οι
μετακινήσεις αποζημιώνονται σύμφωνα τα προβλεπόμενα περί μετακινήσεων του δημοσίου από το νόμο
.
Κεφάλαιο H’
Προπονητές/τριες: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κεφάλαιο Θ΄
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Πρωταθλημάτων 2022

και

ανάληψης

διεξαγωγής

Πανελληνίων και

Περιφερειακών

1.Αυστηρή προϋπόθεση για την συμμετοχή στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο επίσημο Αγωνιστικό
πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο. είναι οι αθλητές και αθλήτριες να έχουν έγκυρο δελτίο Ε.Ι.Ο. σε ισχύ.
Επίσης, στα Περιφερειακά και Πανελλήνια πρωταθλήματα απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι
συμμετέχοντες όμιλοι να έχουν την απαραίτητη από τον νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ.
Υποχρέωση του διοργανωτή ομίλου πριν την έναρξη του αγώνα είναι να έχει ελέγξει και
ταυτοποιήσει τα παραπάνω (πληροφορίες στο site της Ε.Ι.Ο.).
2. Για την ανάληψη αγώνων απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ειδική αθλητική αναγνώριση, η
απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό δραστηριότητα ,καθώς και η συμμετοχή στις τακτικές και
έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.
Για την διεκδίκηση των ανωτέρω αγώνων απαραίτητη είναι για μεν τα περιφερειακά πρωταθλήματα η
συμπλήρωση του έντυπου ανάληψης αγώνων, για δε τα πανελλήνια η υποβολή φακέλου έως τον
Φεβρουάριο του 2022.
Ο αρμόδιος έφορος της περιοχής θα βεβαιώνει την καταλληλόλητα των εγκαταστάσεων και την
τήρηση όλων όσα αναφέρονται στον φάκελο υποψηφιότητας .
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Κεφάλαιο Ι΄ :Οι ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.eio.gr ενέχουν θέση επίσημου
εγγράφου της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τρόπος επιλογής των προεθνικών ομάδων στις κατηγορίες OPTIMIST & LASER 4.7
Το άθροισμα των αθλητών/τριών της κάθε περιφέρειας που τερμάτισαν στο 60%
των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των αθλητών/τριών
που θα συγκροτούν την προεθνική ομάδα, διαιρούμενο με το άθροισμα των
αθλητών/τριών όλων των περιφερειών που έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής και έχουν
τερματίσει στο 60% των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν.
Παράδειγμα 1: Κατηγορία OPTIMIST
Δηλώσεις συμμετοχής περιφέρειας Αθηνών: 200 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι
στο 60% των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν)
Προεθνική ομάδα : 120 αθλητές/τριες
Δηλώσεις συμμετοχής όλων των περιφερειών:600 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι
στο 60% των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν)
200 X 120 = 24000 : 600 = 40 αθλητές/τιες της γενικής κατάταξης των αποτελεσμάτων.
Παράδειγμα 2: Κατηγορία LASER 4.7
Δηλώσεις συμμετοχής περιφέρειας Αθηνών: 85 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι
στο 60% των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν
Προεθνική ομάδα : 80 αθλητές/τριες
Δηλώσεις συμμετοχής όλων των περιφερειών:250 αθλητές/τριες (έχουν τερματίσει όλοι
στο 60% των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν)
85 X 80 = 6800 : 250 = 27 αθλητές/τιες της γενικής κατάταξης των αποτελεσμάτων.
Στη περίπτωση που στο τελικό αποτέλεσμα κάποιας περιφέρειας προκύψει δεκαδικός
αριθμός θα δίνεται έξτρα θέση από το 0.5 και άνω. Πχ
( 201 Χ 120 =24120 : 600 = 40,2 = 40)
( 203 Χ 120 =24360 : 600 = 40,5 = 41)
Σε περίπτωση που πάρα τα ανωτέρω δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 120 για τα
OPTIMIST ή 80 για τα LASER 4.7 η θέση η οι θέσεις που υπολείπονται μέχρι το 120 η το
80 θα δίνονται στις Περιφέρειες που προκύπτει μεγαλύτερο δεκαδικό νούμερο, κάτω
από το 0,5 (σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας στον τελικό αριθμό των 120 ή 80 των
συμμετοχών θα προκρίνονται οι ισοβαθμούντες πέραν των 120 ή 80).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αποζημιώσεις
1. Η ΕΙΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Πρωταθλημάτων
στην κατηγορία Optimist, θα ενισχύσει οικονομικά τους έξι (6) πρώτους Ναυτικούς
Ομίλους κάθε Περιφέρειας ,καθώς και τον Πρωταθλητή Όμιλο της Περιφέρειας ως εξής:
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 1η θέση, 600 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 2η θέση, 400 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 3η θέση, 300 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 4η θέση, 200 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 5η θέση, 200 ευρώ
Ναυτικός όμιλος που ο αθλητής του κατέλαβε την 6η θέση, 200 ευρώ
Σε περίπτωση που Ναυτικός Όμιλος κερδίσει περισσότερες από μια θέση στην πρώτη
εξάδα των αποτελεσμάτων θα δικαιούται την πρώτη καλύτερη εξ αυτών, ενώ τη θέση του
θα καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο σωματείο στα αποτελέσματα.
2. Ο πρωταθλητής όμιλος κάθε περιφέρειας που θα προκύψει από τα τελικά
αποτελέσματα του περιφερειακού πρωταθλήματος Optimist θα αποζημιώνεται με το
ποσό των 1000 ευρώ.
Οι δέκα πρώτοι αθλητές από τα τελικά αποτελέσματα του περιφερειακού
πρωταθλήματος θα βαθμολογούντα ως εξής:
Ο πρώτος αθλητής/τρια των αποτελεσμάτων με 10 βαθμούς
Ο δεύτερος αθλητής/τρια των αποτελεσμάτων με 9 βαθμούς
Ο δέκατος αθλητής/τρια των αποτελεσμάτων με 1 βαθμό.
Ο Όμιλος που θα συγκεντρώσει τους περισσοτέρους βαθμούς από την τελική κατάταξη
των αθλητών του θα είναι ο πρωταθλητής Όμιλος της περιφέρειας.
Σε περίπτωση ισοβάθμιας λύνεται υπέρ του σωματείου που ο αθλητής του είναι στην
καλύτερη θέση των τελικών αποτελεσμάτων.
3. Η αποζημίωση για τη διοργάνωση Πανελληνίων και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων,
Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος OPTIMIST, πρόκρισης εθνικών
ομάδων
OPTIMIST
& LASER 4.7 και ATHENS INTERNATIONAL SAILING WEEK έχει ως εξής:
Διοργάνωση με συμμετοχές έως 30 σκάφη αποζημιώνεται με το ποσόν των 1.000 ευρώ
συν τα δικαιώματα συμμετοχής (Entry fees).
Διοργάνωση με συμμετοχές από 31 έως 100 σκάφη αποζημιώνεται με το ποσόν των
2.000 ευρώ συν τα δικαιώματα συμμετοχής.
Διοργάνωση με συμμετοχές από 101 σκάφη και άνω αποζημιώνεται με το ποσόν
των 3.000 ευρώ συν τα δικαιώματα συμμετοχής.
Εάν το περιφερειακό πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο φάσεις , το ποσόν της
αποζημίωσης μοιράζεται στους διοργανωτές.
Το ποσόν του δικαιώματος συμμετοχής θα αποφασίζεται μετά από πρόταση προς
έγκριση του διοργανωτή Ομίλου προς την ΕΙΟ.
4. Μετακινήσεις κατηγορίας OPTIMIST για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την
πρόκριση της Εθνικής Ομάδας και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα και μετακινήσεις
κατηγορίας LASER 4.7 για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας.
Για τις ανωτέρω μετακινήσεις το σωματείο θα αποζημιώνεται για ένα τρέιλερ με σκάφη
και ένα τρέιλερ με φουσκωτό προς 0,50 ευρώ ανά χλμ. έκαστο. Αποζημίωση δεύτερου
τρέιλερ με σκάφη προϋποθέτει μεταφορά και τρέιλερ με φουσκωτό.
Επίσης, θα αποζημιώνονται οι Όμιλοι για μετακινήσεις με πλοία ή άλλα μεταφορικά
μέσα με τα πραγματικά έξοδα Γ΄ θέσης για αθλητή και προπονητή, καθώς και για τρέιλερ
και αυτοκίνητο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Προπονητές
1. Δικαίωμα δήλωσης σε αγώνες πρόκρισης , περιφερειακά, πανελλήνια και ομαδικά
πρωταθλήματα, καθώς και διασυλλογικούς αγώνες που περιλαμβάνονται στο επίσημο
πρόγραμμα της ΕΙΟ, θα έχουν οι προπονητές οι οποίοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και σύμφωνα με τον Νόμο 4809/2021 έγκυρη ταυτότητα
προπονητή ιστιοπλοΐας από τον ΠΑ.Σ.Π.Ι. και δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωμα ή χρήση απαγορευμένων ουσιών.
2. Ένας προπονητής με φουσκωτό είναι υπεύθυνος για όχι περισσότερα από 10
(δέκα σκάφη).
3. Σε περίπτωση που προπονητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση όρων του
αγωνιστικού προγράμματος και των διεθνών κανονισμών του αθλήματος παραπέμπεται με
απόφαση του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο. στην Πειθαρχική επιτροπή για
τα περαιτέρω. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πειθαρχική διαδικασία , ο
προπονητής δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του παρόντος αγωνιστικού
προγράμματος. Σε περίπτωση τυχόν επιβολής ποινής αποκλεισμού από την Πειθαρχική
επιτροπή αυτή ως προς το χρόνο διάρκειάς της συμψηφίζεται με το χρονικό διάστημα μη
συμμετοχής στις εκδηλώσεις του παρόντος αγωνιστικού προγράμματος λόγω
παραπομπής.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ
Δ.Σ., ΕΦΟΡΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 1030 , Ν4336/2015) ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΙΟ

Ο/Η ______________________________________________________________
ΓΕΓΟΝΟΣ _________________________________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ από __________ έως _______________________

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ :
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ : ____________________________________________
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ : ________________________________________________
ΚΑΥΣΙΜΑ : _________________________ Χ0,15= ________________________
ΔΙΟΔΙΑ : __________________________________________________________

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ‐ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ :
ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ________________ x80= ________________________
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : _________________________ x60= ________________________
ΔΙΑΤΡΟΦΗ :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: ___________________________ x40= ________________________

ΣΥΝΟΛΟ : ___________________________
ΔΙΑΦΟΡΑ :___________________________
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : _____________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

