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Χαληά 08 Απγνχζηνπ 2018 
 
 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΞΙΦΑΚΙΑ ΠΑΘΗ 2018 
 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

 ΚΤΠΔΛΛΟΤ  ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ 
 

 ΚΤΠΔΛΛΟΤ  ΔΦΗΒΩΝ – ΝΔΑΝΙΓΩΝ   
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

 
Η Αζιεηηθή Λέζρε Ξηθαζθίαο Χαλίσλ θαη ε Ειιεληθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο 

δηνξγαλψλνπλ: 
 
 

 Αγώνερ Ανάπηςξηρ 

 Κύπελλο Παμπαίδων – Παγκοπαζίδων 

 Κύπελλο Δθήβων – Νεανίδων  

  

 
Σηνπο Αγψλεο ζα εθαξκνζηνχλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε γεληθή πξνθήξπμε ηεο Αγσληζηηθήο Πεξηφδνπ 2018 – 2019 ηεο Ειιεληθήο 
Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο θαη ε παξνχζα πξνθήξπμε. 

 
 
 
1. Σόπορ και σπόνορ διεξαγωγήρ ηων Αγώνων 

 
Ωο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ Αγψλσλ νξίδεηαη ε Αίθοςζα ηος Γημοηικού  

Γςμναζηηπίος ούδαρ. (800 m από ηην πλαηεία ηηρ ούδαρ/πποβλήηα λιμανιού) 

 
Ωο ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ Αγψλσλ νξίδεηαη ην άββαηο 08 και η Κςπιακή 09 

επηεμβπίος 2018. 
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2. Όπλο και Καηηγοπίερ Αθληηών 

 
Οη αγψλεο ζα αθνξνχλ ηε πάθη: 

 
Αλαπηπμηαθνί αγψλεο                                νθηψ έσο δέθα εηψλ 
Κχπειιν Πακπαίδσλ – Παγθνξαζίδσλ  έληεθα έσο δεθαηξηψλ εηψλ 
Κχπειιν Εθήβσλ – Νεαλίδσλ                 άλσ ησλ δεθαηξηψλ εηψλ. 
(ζύμθωνα με ηη γενική πποκήπςξη ηηρ Δ.Ο.Ξ.) 
 
 
 
3. Ππόγπαμμα Αγώνων 
 
άββαηο 08/09/2018 Κύπελλο Παμπαίδων – Παγκοπαζίδων.   

Σπάζε Πακπαίδσλ       09:00  
Σπάζε Παγθνξαζίδσλ 14:00  
 
άββαηο 08/09/2018 Αγώνερ Ανάπηςξηρ Παμπαίδων – Παγκοπαζίδων. 

Σπάζε Πακπαίδσλ         09:00  
Σπάζε Παγθνξαζίδσλ  14:00 
 
Κςπιακή 09/09/2018 Κύπελλο Δθήβων - Νεανίδων  
Σπάζε Εθήβσλ             09:00  
Σπάζε Νεαλίδσλ           14:00 
 
 
 
4. Όποι ςμμεηοσήρ 

 
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη φζνη έρνπλ έγθπξν Δειηίν Αζιεηή ηεο 

Ε.Ο.Ξ.  
 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ηφπν δηεμαγσγήο ησλ 
αγψλσλ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ Αγψλσλ θαη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζηε Δηεχζπλζε ησλ Αγψλσλ έγθπξν Δειηίν Αζιεηηθήο 
 

Οη αζιεηέο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο επζχλε. Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νη 
δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία επζχλε. Η Αζιεηηθή Λέζρε Ξηθαζθίαο Χαλίσλ 
έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ηαηξηθή θάιπςε ησλ αζιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
Αγψλσλ. 
 

Οη δηνξγαλσηέο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα ή θαη ηηο 
θαηεγνξίεο ησλ αγψλσλ αλαιφγσο ησλ ζπκκεηνρψλ. 

 
 
 
5. Τλικό-ηολή 

 
Οη αζιεηέο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ αηνκηθφ ηνπο εμνπιηζκφ 

ζχκθσλα κε ηελ Γεληθή Πξνθήξπμε ηεο Ε.Ο.Ξ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε αζθάιεηα ηνπο 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζαδνζεί ζην επηζηήζην ην νπνίν πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα 800 
Newton. Οη αγψλεο αλάπηπμεο ζα γίλνπλ κε Σπάζε Νν 2 

 
 
 



6. Κανονιζμοί Αγώνων 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Αγψλσλ ζα εθαξκφδεηαη ν επίζεκνο Δηεζλήο Καλνληζκφο 

ηεο FIE ε γεληθή αγσληζηηθή πξνθήξπμε ηεο Ε.Ο.Ξ. 2018 -2019 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ε 
παξνχζα πξνθήξπμε. 
Οη αηνκηθνί αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ κε ην ζχζηεκα ησλ νκίισλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
αγψλεο επζέσο απνθιεηζκνχ κέρξη ηνλ ηειηθφ. 

 
 
 
7. Κόζηορ ςμμεηοσήρ 

 Αηνκηθνί Αγψλεο: 10 Επξψ 
Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζα θαηαβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ησλ αγψλσλ 
θαηά ηε δήισζε ησλ αζιεηψλ. 

 
 
8. Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ 

 
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνπλ ειεθηξνληθά κέρξη ηελ Τεηάξηε 05 

Σεπηεκβξίνπ 2018 email: leohatz59@gmail.com, info@xifaskia.net  
Τν ηέινο ζπκκεηνρήο ζα θαηαβιεζεί ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ αγψλσλ. 
 
 
9. Πληποθοπίερ Γιακίνηζηρ και Γιαμονήρ 

 
Επίζεκνο κεηαθνξέαο γηα ηνπο εθηφο Κξήηεο αζιεηέο είλαη ε αθηνπιντθή εηαηξεία 

ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES. 

 
Η Αζιεηηθή Λέζρε Ξηθαζθίαο Χαλίσλ έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηνπο Αζιεηέο θαη ηνπο 

ζπλνδνχο ηνπο εηδηθή έθπησζε ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο απφ 
Πεηξαηά πξνο Χαληά ηελ πεξίνδν ησλ αγψλσλ. 

 
Η ρνξεγία ζηα εηζηηήξηα ηεο ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES 

πεξηιακβάλεη: 
 

 Έθπησζε 50%, ζε  επηβάηεο πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά ηνπο 
αγψλεο, ζηελ δηαδξνκή Πεηξαηά – Κξήηε – Πεηξαηά. 

 Η ρνξεγία πεξηιακβάλεη θακπίλεο αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα. 
 
Πποζοσή: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχζνπλ νη παξνρέο είλαη ε έγκαιπη 

απνζηνιή αλαιπηηθήο ιίζηαο κε ηα νλφκαηα θαη ηηο εκεξνκελίεο κεηάβαζεο θαη 
επηζηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα ηαμηδέςνπλ γηα ηνπο αγψλεο θαη ηνλ ηχπν ησλ 
εηζηηεξίσλ πνπ επηζπκνχλ απφ θάζε ζσκαηείν μερσξηζηά  θαη κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο 
επζχλε ζηα e-mail: booking@anek.gr , prcha@anek.gr. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Πξέπεη λα δειψζηε θαηά ηελ θξάηεζε ηο ORDER NO: 
18/953/O50/AKL θαη ηα εηζηηήξηα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνληαη απφ : 

 
 ANEK LINES, Πεηξαηάο, Αθηή Κνλδχιε 24, ηει.: 210 4197510-12 e-mail: pr- 

pir@anek.gr 
 Gelasakis Shiping & Travel, Πεηξαηάο, Αξηζηείδνπ 6, Τει. 210 4222440 e-mail: 

info@letstour.gr 
 

mailto:leohatz59@gmail.com
mailto:info@xifaskia.net
mailto:pir@anek.gr


Επεηδή βξηζθφκαζηε αθφκα ζηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν , νη ζπκκεηέρνληεο 
πνπ επηζπκνχλ, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ κφλνη ηνπο γηα ηελ εχξεζε θαηαιχκαηνο 

 
 
Με Αζιεηηθνχο ραηξεηηζκνχο 

 


