ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ιδιομόρφη κατάσταση της πανδημίας και του lock down που ζούμε δεν επέτρεψε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε όλοι μαζί στη Γενική μας Συνέλευση το Αγωνιστικό πρόγραμμα
του 2021, αφού σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. δεν επιτρέπονται οι συναθροίσεις άνω των 7 ατόμων, ενώ με τροπολογία επίσης τα Αγωνιστικά προγράμματα και οι
προϋπολογισμοί ψηφίζονται εκτάκτως από τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών. Ωστόσο ,κι όταν όλα
όσα μας συμβαίνουν πάρουν ένα τέλος, μετά τις επικείμενες εκλογές, το νέο Δ.Σ. θα συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. ,ώστε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της νέας εποχής που ξεκινά, να διορθωθεί, να εγκριθεί και να ψηφιστεί από τα σωματεία μας ,τα κύτταρα του αθλητισμού που με τις
ιδέες τους, τη στήριξή και τον αγώνα τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην περίοπτη θέση που
κατέχει η Ελληνική Ιστιοπλοϊα στην Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Κοινότητα.
Μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα 2017-2020 που κάθε χρόνο μας χάριζε 25-30 μετάλλια,
πολλές διακρίσεις , προκρίσεις και μία 2η θέση στο πρόγραμμα κατάταξης της Γ.Γ.Α. «ΧΙΛΩΝ» μεταξύ 28 Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων, η νέα τετραετία για την Ελληνική
Ιστιοπλοΐα ξεκινά με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ενίσχυση απ’ άκρη σ’ άκρη σε
όλη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, με έμφαση στη νεολαία, ώστε επιτέλους
να αναδειχθούν τα ταλέντα της και μέσα από αυτά οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και
πρωταθλήτριες και οι νέοι Ολυμπιονίκες.
Εισάγονται νέοι καινοτόμοι θεσμοί οι οποίοι θα δώσουν τεράστια ώθηση στον τομέα
της ανάπτυξης στις νεαρές ηλικίες και πολλές ευκαιρίες για την ανάδειξη νέων αθλητριών και αθλητριών που αξίζουν την απέραντη προσοχή μας και την αξιοποίησή
τους.
Οι θεσμοί αυτοί ένας συνδυασμός προπονήσεων και αγώνων υψηλού επιπέδου, θεωρητικής κατάρτισης και επιστημονικής υποστήριξης με την καθοδήγηση της Ομοσπονδιακής προπονητικής ομάδας που θα ανεβάσουν ακόμα ψηλότερα την Ελληνική
ιστιοπλοΐα.
Αυτό είναι το όραμα και η προσδοκία όλων μας.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
1.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 12χρονων – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ 11Χρονων
2.ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ OPTIMIST 12χρονων & U16
3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMP OPTIMIST-LASER 4.7. με διακεκριμένους προπονητές .
4.ΤΑ CAMP ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
5.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
6.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ CAMP OPTIMIST ΚΑΙ ΣΤΟ LASER 4.7 (Athens International Sailing Center) με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους προπονητές και ομάδες.
7.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ LASER 4.7 ΚΑΙ OPTIMIST ΜΕ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή.
8.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την ανάπτυξη Ολυμπιακών κατηγοριών
και την ανάδειξη ταλέντων στην Περιφέρεια.
9.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ U19 που συμμετέχουν στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ WORLD SAILING
10.ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ U25 που θα ανανεώνεται
και θα εμπλουτίζεται με στόχο την πλήρη ανανέωση των Ολυμπιακών κλάσεων.
11.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
12.ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ eSailing σε συνεργασία με την κορυφαία πλατφόρμα ψηφιακής
ιστιοπλοΐας Virtual Regatta της World Sailing.
14.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ U19ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. Συμμετοχή
στην Παγκόσμια Γιορτή “Steering the Course” που θεσμοθετεί το 2021 η World Sailing με
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς της
ιστιοπλοΐας. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ
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Το παρόν Αγωνιστικό Πρόγραμμα θα τροποποιείται για να αντιμετωπίζει απρόβλεπτα
προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας από τον κορονοϊό
SARS-CoV-2
Κεφάλαιο Α΄
ΚΛΑΣΕΙΣ
1. Διεθνείς κλάσεις ανάπτυξης
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάσεις : Laser 4.7 (U18,U16), Optimist
Στις ανωτέρω κατηγορίες διεξάγονται περιφερειακά – πανελλήνια πρωταθλήματα – προκρίσεις και συγκροτούνται εθνικές ομάδες.
Α.1. Περιφερειακά Πρωταθλήματα
Μέχρι τέλος Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ένα περιφερειακό πρωτάθλημα ανά περιφέρεια
από το οποίο θα προκύψουν οι προεθνικές ομάδες. Στα περιφερειακά πρωταθλήματα
συμμετέχουν οι αθλητές/αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2006 και μετά για την κατηγορία Optimist και από το 2004 και μετά για την κατηγορία Laser 4.7.
Στα περιφερειακά πρωταθλήματα παρίστανται ως συντονιστής ο έφορος της περιφέρειας,
καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος ή παρατηρητής της ΕΙΟ για τη διασφάλιση της άρτιας
διεξαγωγής τους.
Τρόπος επιλογής των προ εθνικών ομάδων :
Ισχύει ό,τι και στο Αγωνιστικό πρόγραμμα 2020 (Κεφ. Γ΄ Κατηγορίες OPTIMIST &
Laser 4.7, 2.3.
Η ΑΛΛΑΓΗ
Αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής των αθλητών /τριών των περιφερειών (εξαιρείται των Αθηνών) στην προεθνική ομάδα σε 144 για την κλάση Optimist και σε 92
για την κλάση Laser 4.7.
Πώς;
Συμμετέχουν στην προεθνική ομάδα οι δυο επόμενοι (στα τελικά αποτελέσματα
των περιφερειακών πρωταθλημάτων) αθλητές και δυο αθλήτριες στην κλάση Optimist και ένας αθλητής και μια αθλήτρια στην κλάση Laser 4,7.
Α.2. Προπονητικά camp κατηγορίας Optimist 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. Η ΕΙΟ θα συνεργαστεί με περιφερειακούς προπονητές για κάθε μία από τις 6 περιφέρειες (εξαιρείται η περιφέρεια Αθηνών).
Τα Camp, διάρκειας τεσσάρων ημερών, θα πραγματοποιούνται την προηγουμένη 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 ΕΙΟ, τον περιφερειακό προπονητή
και τον διοργανωτή Όμιλο, θα αναλάβει την ευθύνη του προπονητικού Camp με
πρόγραμμα που θα έχει εγκρίνει η ΕΙΟ και το οποίο θα αποσταλεί στους κατά τόπους
ομίλους της περιφέρειας και στους προπονητές τους. Το camp θα plaisi;vsei γυμναστής με καθημερινό πρόγραμμα εκγύμνασης. Η ΕΙΟ θα καλύψει όλα τα λειτουργικά έξοδα του Camp.
Α.3. Προπονητικά Camp Οptimist & Laser 4,7 στο Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας Athens
International Sailing Center.
Η ομάδα αθλητών/τριών που θα συμμετάσχει στα 3 camp θα αποτελείται:
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α. Aπό τους επτά (7) πρώτους αθλητές και τις πέντε (5) πρώτες αθλήτριες των τελικών
αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Optimist & Laser 4,7 2020.
β. Aπό τα τρία (3) πρώτα αγόρια και τα τρία (3) πρώτα κορίτσια της κατηγορίας U13 των
τελικών αποτελεσμάτων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist.
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 & Laser 4,7 2020.
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 ΕΙΟ για τα παραπάνω camp θα συνεργαστεί με διακεκριμένους προπονητές των
κατηγοριών Optimist & 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 φουκωτά.
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 & Laser 4,7.
α. Η Εθνική Ομάδα Optimist θα προκύψει από την πανελλήνια πρόκριση 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
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 και Laser 4.7
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα η οποία θα αποτελείται
από τους πέντε (5) πρώτους αθλητές/αθλήτριες.
Σε περίπτωση διάκρισης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αθλητές/αθλήτριες θα αποζημιώνονται ως εξής:
 1η έως 3η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 3000 ευρώ.
 4η έως 6η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 1500 ευρώ.
 7η έως 10η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 1000 ευρώ.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα η οποία θα αποτελείται
από τους επτά (7) επόμενους αθλητές/αθλήτριες στα αποτελέσματα της γενικής κατάταΣελίδα 5

ξης της πανελλήνιας πρόκρισης, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα είναι του ιδίου φύλου.
Σε περίπτωση διάκρισης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αθλητές/αθλήτριες θα αποζημιώνονται ως εξής:
 1η έως 3η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 3000 ευρώ.
 4η έως 6η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 1500 ευρώ.
 7η έως 10η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 1000 ευρώ
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 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.
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 Laser 4,7.
Η ΕΙΟ ανάλογα με τα οικονομικά της προτίθεται να καλύψει για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό η το Παγκόσμιο πρωτάθλημα με το ποσό των 3000 ευρώ τους δυο πρώτους αθλητές
και τις δυο πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης της πανελλήνιας πρόκρισης.
Σε περίπτωση διάκρισης στο Παγκόσμιο ή το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αθλητές/αθλήτριες θα αποζημιώνονται ως εξής:
 1η έως 3η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 3000 ευρώ.
 4η έως 6η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 1500 ευρώ.
 7η έως 10η θέση αποζημίωση για έξοδα αγώνων με το ποσό των 1000 ευρώ.
Α.5. Πανελλήνια πρωταθλήματα Optimist U16 - U13 δωδεκάχρονων & Laser 4,7 U18
α. Καταργείται ο θεσμός του Πανελλήνιου Κυπέλου Optimist 11χρονων και στη θέση
του διοργανώνεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist 12χρονων (U13).
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 12χρονων συμμετέχουν αθλητές- αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2009 και μετά. Από το πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist 12χρονων θα προκύψει εθνική ομάδα η οποία θα αποτελείται από τα πέντε (5) πρώτα αγόρια και τα
πέντε (5) 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 ανάλογα με τα οικονομικά της ΕΙΟ θα γίνει κάθε προσπάθεια να
συμμετέχει στο ιταλικό πρωτάθλημα ως εθνική ομάδα.
β. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U16 δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές- αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2006 έως το 2008 με τουλάχιστον ενός έτους δελτίο, καθώς επίσης και οι 12χρονοι αθλητές/τριες που θα προκριθούν από τα περιφερειακά πρωταθλήματα στην προ εθνική ομάδα.
γ. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4,7 U18 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.
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A.6. Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist.
Ισχύει ό,τι στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 (Κεφ. Δ.4.)
Α.7. Αποζημιώσεις Ομίλων
Ισχύει ό,τι στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 (Κεφ. ΣΤ΄-1,2,3,4)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
B.1. Διεθνείς Κλάσεις U19
Skiff 29er (Π[/Κ U17- Ε/Ν U19)
BicTechno 293 (Π/Κ U15-Ε/Ν U17/U13)
Bic Techno Plus (ΝΑ/ΝΓ U19 - Α/Γ)
Laser Rdl (Ε U17- ΝΑ U19 - Α)
420 (Ε/Ν U17- ΝΑ/ΝΓ 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 εγκρίθηκε ως Ολυμπιακό αγώνισμα στο Παρίσι 2024.
Στις ανωτέρω κλάσεις ανάπτυξης- οι οποίες είναι κλάσεις που συμμετέχουν στο Youth
Sailing World Championships της World Sailing- διεξάγονται 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.
Youth Sailing World Championships 2021
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 ΕΙΟ.
B.2. Ανάπτυξη WINDSURFING
Πιλοτικό Πρόγραμμα διασυλλογικών αγώνων για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Η νέα κατηγορία απευθύνεται στα παιδιά από 7 έως 15 ετών, περιλαμβάνει 3 στόλους και
θα αγωνίζονται μαζί αγόρια και κορίτσια.
 Open 3.5m (δηλαδή με πανί μέχρι 3.5τμ)
 Open 4.5m (δηλαδή με πανί μέχρι 4.5τμ)
 Open 5.8m (δηλαδή με πανί μέχρι 5.8τμ)
Οι αγώνες: οι ιστιοδρομίες θα έχουν διάρκεια το πολύ 15’ λεπτά.
Διαδρομές: όρτσα-πρίμα ή άλλοι διασκεδαστικοί/τεχνικοί και βατοί στίβοι για παιδιά, όπως
π.χ. μικρά σλάλομ.
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B.3. Διεθνείς κλάσεις
J24, Star, Tornado, Bug, Europe, Lightning, Yngling, Open bic, Laser master, Platu
25, Dragon, Catamaran, Formula Windsurfing, Orc.
α. Στις κλάσεις J24, Star, Tornado διεξάγονται 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. Για να προκηρυχθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις κατηγορίες Europe, Bug , Open bic,
Yngling Lightning, , Laser master, Dragon, Catamaran, Platu 25, Formula Windsurfing, Orc, θα πρέπει απαραιτήτως να διοργανωθούν προηγουμένως τουλάχιστον δύο (2)
διασυλλογικοί αγώνες οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στο επίσημο Αγωνιστικό Πρόγραμμα
της Ε.Ι.Ο. Στην αντίθετη περίπτωση προκηρύσσονται μόνο Πανελλήνια Κύπελλα.
Γ. Ολυμπιακές κλάσεις
Γ.1 Πρώτη φάση (Αγωνιστικό πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο 01/01- 31/08/2021)
Ανδρών: Ιστιοσανίδα RS:X, Μονοθέσιο Laser, Μονοθέσιο Finn. Διθέσιο 470, Skiff 49er,
Γυναικών: Skiff 49er:FX, Ιστιοσανίδα RS:X, Μονοθέσιο Laser, Διθέσιο 470
Μικτό: Nacra17 foiling,
Στις ανωτέρω κλάσεις διεξάγονται Πανελλήνια πρωταθλήματα/προκρίσεις και συγκροτούνται εθνικές ομάδες.
Σημείωση: Λόγω της έκτακτης ανάγκης και των περιορισμών (Lock down, SARSCoV-2) που περιήλθε η χώρα μας, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί το
Athens international sailing week, καθώς και τα Πανελλήνια πρωταθλήματα 2020
Ολυμπιακών κατηγοριών από τα οποία θα προέκυπτε η εθνική ομάδα 2021. Ως εκ
τούτου οι εθνικές ομάδες παραμένουν οι ίδιες.
Συμμετοχή Εθνικής ομάδας σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Ολυμπιακών κλάσεων.
α. Η ΕΙΟ ,ανάλογα με τα οικονομικά της, 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 η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
β. Εάν ο αγώνας αποτελεί εσωτερική πρόκριση αθλητών-αθλητριών για τους Ολυμπιακούς αγώνες Τόκυο 2020, η ΕΙΟ θα καλύψει με πλήρη αποζημίωση τους δυο
πρώτους της Εθνικής ομάδας.
γ. Εάν ο αγώνας αποτελεί πρόκριση της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, η ΕΙΟ θα καλύψει με πλήρη αποζημίωση ως εξής:
 Τον πρώτο της Εθνικής ομάδας στις κλάσεις Nacra 17 Μικτό & 49er.
 Τους τρεις πρώτους της Εθνικής ομάδας της κλάσης Laser Ανδρών.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ – ΤΟΚΥΟ 2020



Στις κλάσεις RSX Ανδρών & RSX Γυναικών έχει κριθεί για την χώρα η συμμετοχή του
αθλητή και της αθλήτριας.
Για τις κλάσεις που έχουν κερδίσει την πρόκριση της χώρας στους Ολυμπιακούς αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/αθλήτριες που θα κερδίσουν τις εσωτερικές προκρίσεις.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ένας αγώνας εσωτερικής πρόκρισης (Athens International
Sailing Week 2019) και υπολείπονται δυο αγώνες, οι οποίοι θα ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους 2020.
Η βαθμολογία προκύπτει από την κατάταξη των θέσεων στα αποτελέσματα των αγώνων.
Ο αθλητής/αθλήτρια-πλήρωμα ,με τους λιγότερους βαθμούς κατάταξης θέσεων, θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο αθλητής/αθλήτρια-πλήρωμα με το καλύτερο αποτέλεσμα στον τελευταίο αγώνα πρόκρισης.


Για τις κλάσεις που δεν έχουν κερδίσει την πρόκριση της χώρας στους Ολυμπιακούς
αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020, θα συμμετάσχει ο αθλητής/αθλήτρια-πλήρωμα που θα κερδίσει με την καλύτερη θέση στα αποτελέσματα, την πρόκριση της χώρας στον αγώνα
που θα ανακοινώσει η WS (Annex 1 - Qualification System Olympic Games Tokyo
2020 - World Sailing).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Όλοι οι αθλητές/αθλήτριες που διεκδικούν την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες μέσω μίας των ανωτέρω προκρίσεων, θα ενημερώσουν μέσω των ομίλων τους έως
το τέλος Ιανουαρίου 2021, το Γραφείο Αθλητισμού της ΕΙΟ με το ημερολογιακό πρόγραμμά προετοιμασίας τους έως τέλος Μαΐου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία προπονητικής περιόδου, υλικά, camp στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αγώνες,
στόχους και τυχόν συνεργασίες (προπονητής, γυμναστής ,διατροφολόγος, ψυχολόγος.)
Γ.2.Δεύτερη φάση (Αγωνιστικό πρόγραμμα για την χρονική περίοδο 01/09-31/12/2021)
Υπό την προϋπόθεση ότι η Δ.Ο.Ε. θα έχει επικυρώσει τον Δεκέμβριο τις νέες κλάσεις που έχει προτείνει η World Sailing.
Ανδρών: Skiff 49er, Ιστιοσανίδα IQFoil, Μονοθέσιο Laser,
Γυναικών: Skiff 49er:FX, Ιστιοσανίδα IQFoil, Μονοθέσιο Laser,
Μικτό: Nacra17 foiling, Διθέσιο 470, Kiteboarding (Formula Kite)
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».
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.
Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τις Εθνικές ομάδες Ολυμπιακών κλάσεων με
στόχο την ανάλυση προγραμμάτων προετοιμασίας και προπονήσεων για την νέα
χρονιά.
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Οι αθλητές/αθλήτριες - πληρώματα θα καταθέσουν προηγουμένως μέσω των Ομίλων τους
ημερολογιακό πρόγραμμα προετοιμασίας με πλήρη στοιχεία της νέας προπονητικής περιόδου, camp στην Ελλάδα η το εξωτερικό, αγώνες που θα συμμετάσχουν, στόχους και
τυχόν συνεργασίες.
Η Ε.Ι.Ο. θα ζητήσει πιστοποιητικό αγωνιστικής καταλληλόλητας, καθώς και Doping control.
Το γραφείο αθλητισμού και ο υπεύθυνος Εθνικών ομάδων Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ με
γνώμονα τον πίνακα που ακολουθεί ο οποίος διαχωρίζει τους αθλητές /αθλήτριες–
πληρώματα σε επίπεδα Α-Β-Γ, θα αξιολογήσει τα προγράμματα και τα προφίλ των
αθλητών και με βάση τις επιδόσεις τους θα καταθέσει στο Δ.Σ. της ΕΙΟ πρόταση για
την ένταξη τους σε πρόγραμμα υποστήριξης της προετοιμασίας τους.
Μόνιμη Προολυμπιακή Ομάδα Ολυμπιακών Κλάσεων U25
Με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί να επιλέξει αθλητές/αθλήτριες-πληρώματα U25 λαμβάνοντας υπόψη, ανάλογα με την κλάση, επαρκή σωματικά προσόντα και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η ομάδα θα έχει τις ίδιες παροχές με την Ολυμπιακή ομάδα και θα συμμετέχει στα
ίδια προγράμματα προετοιμασίας
Και από την Ομάδα αυτή θα ζητείται πιστοποιητικό αγωνιστικής καταλληλόλητας,
καθώς και Doping control.
Πίνακας αξιολόγησης
Αγώνες κατάταξης

Α επίπεδο

Β επίπεδο
έως

Γ επίπεδο

Οlympic test event ’19

Βάθρο

4η

Παγκόσμια ’18 ’19 ’20

Βάθρο

4η έως 8η

9η έως 15η

Ευρωπαικα’18 ’19 ’20
Ολυμπιακοί αγώνες ΤΟΚΥΟ
2020
Παγκόσμια κατ. ανάπτυξης

Βάθρο

4η έως 6η

7η έως 10η

Βάθρο

4η έως 6η

7η έως 8η

Βάθρο

4η έως 10η

11η έως 20η

Ευρωπαϊκά κατ. Ανάπτυξης

Βάθρο

4η

έως

6η

7η έως 10η

7η

8η έως 15η

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΙΟ με τους αθλητές/αθλήτριεςπληρώματα για να τους γνωστοποιηθούν λεπτομερώς οι δυνατότητες ένταξής τους στο
πρόγραμμα υποστήριξης με οικονομική ενίσχυση που θα τους δοθεί ανάλογα με τα οικονομικά της Ε.Ι.Ο.
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 2021
Ο Διεθνής Αγώνας αποτελεί και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ολυμπιακών κατηγοριών
και κατηγοριών ΑΜΕΑ. Επίσης από αυτά συγκροτούνται οι Εθνικές ομάδες 2022. Ο διεθνής αγώνας θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2021.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Την νέα αγωνιστική χρονιά 2021 θα προκηρυχθεί για πρώτη φορά το περιφερειακό
πρωτάθλημα Ολυμπιακών κατηγοριών.
Ο αγώνας εντάσσεται στο νέο σχεδιασμό της ΕΙΟ για την ανάπτυξη Ολυμπιακών
κλάσεων στις περιφέρειες.
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Θα διοργανωθεί από όμιλο της περιφέρειας και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αθλητές/αθλήτριες- πληρώματα των ομίλων όλων των περιφερειών, εκτός της περιφέρειας των Αθηνών.
Στόχος της ΕΙΟ 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.
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ eSailing
Σε συνεργασία με την κορυφαία πλατφόρμα ψηφιακής ιστιοπλοΐας Virtual Regatta της
World Sailing .
4. 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΄
AMEA
Κλάσεις: Hansa 2,3 & 303 - 2,4mR
Στο νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που υποστηρίζεται από τη
χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 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. Έχει διάρκεια 3 ετών (με δυνατότητα επέκτασης) και στόχος είναι η ενεργοποίηση 5 ομίλων κάθε έτος και η ανάπτυξη της ενασχόλησης ΑΜΕΑ με την ιστιοπλοΐα τοπικά. Με βάση τον αριθμό των ενδιαφερομένων μαθητών με αναπηρίες, για την πρώτη χρονιά έχουν επιλεγεί όμιλοι σε Αλεξανδρούπολη,
Βόλο, Ηράκλειο, Πάτρα και Χίο.
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 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 διεξάγονται Πανελλήνια πρωταθλήματα/προκρίσεις και συγκροτούνται εθνικές ομάδες.
Κεφάλαιο Δ΄
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021
Ισχύει ό,τι στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 (Κεφ. Ε.1.)
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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: 4.000 ευρώ
(2.000 ανά αθλητή/τρια)
 1η έως 3η θέση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 2500 ευρ
 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας : 5.000 ευρώ
(2.500 ανά αθλητή/τρια)
 4η έως 6η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διθέσιας κατηγορίας :2.000 ευρώ
(1.000 ανά αθλητή/τρια)
 1η έως 3η σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 3.500 ευρώ
 4η έως 6η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιας κατηγορίας: 1500 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 R:SX Ε-Ν, OPTIMIST ,
TECHNO293 Ε-Ν, TECHNO293 PLUS, LASER RDL Ε-Ν, LASER STD U21, LASER 4.7
Ε-Ν, 420 Ε-Ν-μικτ οι 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.

Όλες οι επιβραβεύσεις (παρ.1,2) προϋποθέτουν τουλάχιστον 30 συμμετοχές και 10
χώρες σε κάθε αγώνα. Σε περίπτωση διπλής διάκρισης (Ευρωπαϊκό – Παγκόσμιο)
επιβραβεύεται η ανώτερη διάκριση.
Κεφάλαιο ΣΤ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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,
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Κεφάλαιο Ζ΄
Αποζημιώσεις Κριτών – Επιτροπών Αγώνων κ.λ.π.
Ισχύει ό,τι στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 (Κεφ. ΣΤ.5.)
Κεφάλαιο H’
Προπονητές/τριες
Ισχύει ό,τι στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 (Κεφ. Η.)
Κεφάλαιο Θ΄
Προϋποθέσεις ανάληψης διεξαγωγής Πανελληνίων και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων
2021
Ισχύει ό,τι στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 (Κεφ. Θ.)
Υπενθυμίζεται ότι 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 Αθλητικό νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Υποχρέωση του διοργανωτή ομίλου πριν την έναρξη του αγώνα είναι να έχει ελέγξει και ταυτοποίησει τα παραπάνω (πληροφορίες στο site της Ε.Ι.Ο).
Κεφάλαιο Ι΄
Οι ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.eio.gr ενέχουν θέση επίσημου εγγράφου της.
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