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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο παρών αποτελεί τον Εθνικό Κανονισμό Αγώνων για το άθλημα του της Όρθιας 
Σανιδοκωπηλασίας (εν συντομία SUP) και εφαρμόζεται σε: 
Α. Πανελλήνια Πρωταθλήματα SUP όλων των κατηγοριών  
Β. Πανελλήνιες Διοργανώσεις Κυπέλλων SUP 
Γ. Διασυλλογικές Διοργανώσεις SUP υπό την έγκριση και εποπτεία της Ε.Ο.Κ-Κ  
Δ. Αγώνες τύπου open υπό την έγκριση και εποπτεία της Ε.Ο.Κ.-Κ. 
Κάθε εμπλεκόμενος με οποιανδήποτε ιδιότητα, που συμμετέχει σε αυτές τις 
διοργανώσεις, που διεξάγονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, έχει υποχρέωση 
να αποδέχεται χωρίς εξαίρεση και επιφύλαξη την εφαρμογή τους. Οι Κανονισμοί αυτοί και 
όσα αναφέρονται είναι σύμφωνοι με το πνεύμα των Διεθνών Κανονισμών της I.C.F. για το 
άθλημα, προσαρμοσμένοι στην ελληνική πραγματικότητα  με βάση το Καταστατικό της 
Ε.Ο.Κ-Κ και τους εκάστοτε ισχύοντες Αθλητικούς Νόμους και διατάξεις της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις ή άλλες συνθήκες δεν 
επιτρέπουν την πιστή εφαρμογή τους, εκδίδονται Εγκύκλιοι από την Ε.Ο.Κ-Κ που ορίζουν 
τις τροποποιήσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν ανάλογα. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
Ελληνική Ορολογία Αγγλική 

Ορολογία 
Επεξήγηση 

ΑΘΛΗΜΑ Sport Το άθλημα είναι το SUP  

Σωματείο Club Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. 

Κλάδος Άθλησης Discipline Ο κλάδος άθλησης είναι ένα σύνολο 
συνδυασμού ενός ή παραπάνω 
αγωνισμάτων  

Αγώνας Competition Ο αγώνας αναφέρεται από την έναρξη 
μέχρι τη λήξη όλων των αγωνισμάτων 
όλων των κατηγοριών, δεν 
περιλαμβάνονται η Τελετή Έναρξης και 
Λήξης. 

Αθλητής Athlete Ο αθλητής ή η αθλήτρια 

Φύλο Gender Άνδρας ή Γυναίκα 

Σανίδα board Σανίδα νοείται ως οποιαδήποτε τύπου 
σανίδα για SUP: 
o Σανίδα για πλήρωμα (crew board):  μια 

σανίδα με περισσότερες θέσεις για 

κάθε αθλητή (πχ τετραθέσιο SUP) 

Ηλικιακή Κατηγορία Age Group Κατηγορία με βάσει την ηλικία Πχ Εφήβων, 
κάτω του 21νος, κάτω των 23ων , Μάστερ,    

Κατηγορία Category Μια κατηγορία καθορίζεται από το σκάφος 
και το φύλο του αθλητή 

Κλάση Class Η κλάση καθορίζεται από την κατηγορία 
και τον αριθμό των θέσεων μέσα στο 
σκάφος (πχ τετραθέσιο SUP ανδρών) 

Αγώνισμα Event Ένα αγώνισμα είναι μια υποδιαίρεση σε 
έναν κλάδο άθλησης που καταλήγει σε 
απονομή μεταλλίων.  
Ένα αγώνισμα καθορίζεται από 
τουλάχιστον μια κλάση και εξαρτάται από 
τον αγώνα και τον κλάδο άθλησης με τις 
επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες: μια  
απόσταση και/ή η ηλικιακή κατηγορία (πχ 
τετραθέσιο sup Γυναικών κάτω των 23ων)  

Τύπος Αγωνίσματος Type of Event  Ατομικά Αγωνίσματα: μία σανίδα 

με έναν ή περισσότερους αθλητές 

που αγωνίζεται ενάντια σε άλλες 

αντίστοιχες σανίδες 

 Ομαδικά Αγωνίσματα: δύο ή 

περισσότερες σανίδες που 

αγωνίζονται ως μια ομάδα ενάντια 

σε άλλες ομάδες. 

Φάση Αγωνίσματος Event Phase Μία φάση του αγώνα (πχ. Προκριματικοί, 
Ημιτελικός, Τελικός) 
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Διαδρομή ή Κούρσα Run or Race or 
match 

Η βασική διαδικασία μιας φάσης 
αγωνίσματος (πχ 1η προκριματική 
διαδρομή, Ημιτελικός, Τελικός) 

Αγωνιστικό Πρόγραμμα  Competition 
Programme 

Η λίστα των αγωνισμάτων που 
περιλαμβάνονται σε έναν αγώνα 

Αγωνιστικό Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα (ή 
πρόγραμμα αγώνων) 

Competition 
Schedule 

Η ολοκληρωμένη λίστα των αγωνισμάτων 
και οι διαφορετικές φάσεις τους μαζί με 
την ώρα που θα διεξαχθούν 

Διαιτητής/Κριτής Official  Επιβλέπει τις λειτουργίες ενός αγώνα  
 

Διοργανωτής  
 

Host Organizing 
Committee (HOC) 

Ο διοργανωτής μπορεί να είναι είτε η 
Εθνική Ομοσπονδία ή τα σωματεία ή άλλοι 
φορείς που εξειδικεύονται στην 
διοργάνωση αγώνων 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Ε.Ο.Κ.-Κ. HCKF Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, 
Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και 
Κυματολίσθησης με Σανίδα 

ICF ICF Διεθνής Ομοσπονδία Κάνοε 
 

NTO 
ITO 

NTO 
ITO 

 Εθνικός Διαιτητής/Κριτής (National 

Technical Official)  

 Διεθνής Διαιτητής/Κριτής (International 

Technical Official) 

ΔΤ/ΑΝ DNF ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ/ΑΝΕΤΡΑΠΗ 

ΔΕ DNS ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ 

ΑΔ DSQ ΑΚΥΡΩΣΗ  

ΑΑ DQB ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ω Ν 

1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.1.1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

1.1.1.1. Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανάπτυξης, 
Πανελλήνια Κύπελλα Τεχνικών Αγώνων, Αγώνων Μεγάλων Αποστάσεων, Σπριντ και 
Αγώνων με Φουσκωτές Σανίδες που προκηρύσσονται από την Ομοσπονδία και 
διοργανώνονται με έγκριση της ή με εντολή ανάθεσης σε άλλους. 
1.1.1.2. Διασυλλογικοί αγώνες που προκηρύσσονται και διοργανώνονται από Σωματεία-
μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. με την έγκρισή της. 
1.1.1.3. Αγώνες που προκηρύσσονται από φορείς και Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ. και 
διοργανώνονται με την έγκριση της ή και από την ίδια και αγώνες που προκηρύσσονται 
από φορείς και Σωματεία και διοργανώνονται με την άδεια της. 
1.1.1.4. Ένας αγώνας χαρακτηρίζεται επίσημος, όταν διαιτητεύουν Εθνικοί Διαιτητές 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις και Εγκυκλίους της Ε.Ο.Κ.-Κ.  

1.1.2. Διεθνείς Συναντήσεις 

1.1.2.1. Όλοι οι αγώνες που προκηρύσσονται ως Διεθνείς θα γίνονται σύμφωνα με τους 
Διεθνείς Κανονισμούς. Οι αγώνες που διοργανώνονται από μια Ομοσπονδία και τα 
Σωματεία που υπάγονται σε αυτήν, θεωρούνται ως διεθνείς, εάν προσκαλούνται και 
συμμετέχουν ξένοι αθλητές. 
1.1.2.2. Ένας Διεθνής αγώνας πρέπει να  επιβλέπεται από τουλάχιστον ένα Διεθνή 
Διαιτητή, κάτοχο έγκυρης κάρτας διεθνούς Διαιτητή SUP. 
1.1.2.3. Διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις που προκηρύσσονται και διοργανώνονται 
από Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ., πρέπει πριν από την προκήρυξη να έχουν λάβει την 
άδεια της Ε.Ο.Κ.-Κ. για τη διοργάνωση. Οι διοργανώσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με την 
1.5. 

1.2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ  

1.2.1. Οι αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. κατηγοριοποιούνται σε 4 επίπεδα: 
 

 Τύπος Αγώνα Αγώνας 

Επιπέδου 1 

 
Αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

Επιπέδου 2 Πανελλήνια Κύπελλα 

Επιπέδου 3 Αγώνες Κατάταξης 

Επιπέδου 4 
Αγώνες υπό την αιγίδα της 

Ε.Ο.Κ.-Κ. 

 

 Διασυλλογικοί Αγώνες 

 Masters ή Ανοικτοί Αγώνες 

 Αγώνες με πρόσκληση 
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1.2.2. Μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, η Ε.Ο.Κ.-Κ. αποφασίζει τις ημερομηνίες των 
Πανελληνίων διοργανώσεων του επομένου έτους που προκηρύσσει και τις κοινοποιεί 
στα Σωματεία-μέλη (Καλεντάρι Πανελληνίων Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ.-Κ.). 
1.2.3. Μέχρι την 15 Δεκεμβρίου όσα από τα Σωματεία-μέλη επιθυμούν να διοργανώσουν 
διασυλλογικούς αγώνες θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε.Ο.Κ.-Κ., γνωστοποιώντας την 
ημερομηνία τέλεσης και την επωνυμία της διοργάνωσης. Μέχρι την 20 Δεκεμβρίου θα 
κοινοποιηθεί ένα προσωρινό Καλεντάρι Διασυλλογικών Διοργανώσεων. Στο διάστημα 
από 20–30 Δεκεμβρίου τα Σωματεία, μπορούν να δηλώσουν τις πιθανές αλλαγές τους. 
Μετά την 1 Ιανουαρίου το Καλεντάρι γίνεται οριστικό, κοινοποιείται και δεν επιτρέπεται 
καμία μεταβολή του, εκτός περιπτώσεων διαφοροποίησης ημερομηνίας αγώνων για 
λόγους ανωτέρας βίας και με την προϋπόθεση ύπαρξης κενής ημερομηνίας για την 
μεταφορά της διοργάνωσης. 

1.3.  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ  (Αθλητές)  

1.3.1. ¨Αθλητής¨ νοείται ο ερασιτέχνης αθλητής όπως αυτός καθορίζεται από την Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό και σε Εγκυκλίους και προκηρύξεις 
αναφέρονται αθλητές, νοούνται και οι αθλήτριες, εκτός αν αναφέρονται ειδικά. 
1.3.2. Οι μικρού ύψους παροχές για δαπάνες κινήσεως, βελτίωση διατροφής, αθλητικό 
εξοπλισμό κ.α. δεν θεωρούνται αμοιβές. 
1.3.3. Η ιδιότητα του αθλητή αποδεικνύεται με την κατοχή Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας 
που εκδίδεται από την Ε.Ο.Κ-Κ βάσει του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών και της 
αθλητικής νομοθεσίας. Ο αθλητής λογίζεται την επομένη από την ημέρα έκδοσης του 
Δελτίου που σημαίνει και την εγγραφή του στα Μητρώα Αθλητών της Ε.Ο.Κ-Κ. 
1.3.4. Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας εκδίδεται και ανανεώνεται από την Ε.Ο.Κ-Κ με 
ευθύνη του Σωματείου-μέλους.  Η ισχύς του Δελτίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
έτους, μπορεί όμως να ανανεωθεί από το Σωματείο για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τη 
συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και η κάρτα υγείας 
αθλητή, η οποία εκδίδεται με ευθύνη του Σωματείου του και εκδίδεται και θεωρείται με 
βάση την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.  
1.3.5. Μόνο αθλητές Σωματείων-μελών της Ε.Ο.Κ-Κ, έχουν το δικαίωμα να 
συμμετάσχουν σε Πανελλήνιες και επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις. Σε 
περιπτώσεις διακρατικών συμφωνιών, σε Πανελλήνιες διοργανώσεις μπορεί να 
επιτραπεί και συμμετοχή ξένων αθλητών άνευ συναγωνισμού. 
1.3.6.Για τη συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις που δεν συμμετέχουν οι 
Εθνικές Ομάδες και συμμετοχή σε ανεπίσημες διοργανώσεις, απαιτείται άδεια από την 
Ε.Ο.Κ-Κ.  
1.3.7. Κάθε σωματείο πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αθλητές του είναι υγιείς, σε καλή 
φυσική κατάσταση και το επίπεδό τους επιτρέπει να αγωνιστούν σε αγώνες ανάλογων 
απαιτήσεων. Τα σωματεία έχουν την ευθύνη για τον εξοπλισμό των αθλητών τους και 
για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.  
1.3.8. Σε κάθε περίπτωση, οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και η Ελληνική 
Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ όπως και οι διοργανωτές γενικά δεν έχουν ευθύνη για 
ατυχήματα ή ζημίες σε υλικό που συμβαίνουν στον στίβο κατά την διάρκεια των αγώνων.  
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1.4. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (παλαιό 3.2-3.4) 

1.4.1. Οι αθλητές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες για τις  Πανελλήνιες και τις 
επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις: 

1.4.1.1 Προαγωνιστική Αγοριών – Κοριτσιών: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 8ων 
γενεθλίων έως και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 10ου έτους του 
αθλητή (8-10 χρόνων) 

1.4.1.2. Παίδων  Αρχαρίων - Κορασίδων  Αρχαρίων:  ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος 
των 11ων γενεθλίων και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 12ου έτους του 
αθλητή (11-12 χρόνων).           

1.4.1.3. Παμπαίδων – Παγκορασίδων : ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 13ων 
γενεθλίων και ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 14ου έτους του αθλητή 
(13-14χρόνων).   

1.4.1.4. Παίδων – Κορασίδων : ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 15ων  γενεθλίων 
και ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 16ου έτους του  αθλητή (15 χρόνων)  

1.4.1.5. Εφήβων – Νεανίδων: ο πρώτος ημερολογιακός χρόνος των 17ων γενεθλίων και 
ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους του  αθλητή (17-18 χρόνων). 

1.4.1.6. Νέων Ανδρών – Γυναικών κάτω του 21νος έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 21ων γενεθλίων του αθλητή. 

1.4.1.7. Νέων Ανδρών – Γυναικών κάτω των 23ων έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 23ων γενεθλίων του αθλητή. 

1.4.1.8. Ανδρών – Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή (18 
χρόνων και άνω). 

1.4.1.9. Βετεράνων Ανδρών - Γυναικών : ο ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 
35ου  έτους ηλικίας1.   

1.4.2. Οι ηλικιακές κατηγορίες για τις διεθνείς διοργανώσεις, που διεξάγονται με  τους 
Διεθνείς  Κανονισμούς είναι: 

1.4.2.1. Εφήβων – Νεανίδων: ο ημερολογιακός χρόνος των 15ων γενεθλίων και ο 
ημερολογιακός χρόνος συμπλήρωσης του 18ου έτους (15-18 χρόνων) . 

1.4.2.2. Νέων Ανδρών – Γυναικών κάτω του 21νος έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 21ων γενεθλίων του αθλητή. 

1.4.2.3. Νέων Ανδρών – Γυναικών κάτω των 23ων έως το ημερολογιακό έτος 
συμπλήρωσης των 23ων γενεθλίων του αθλητή. 

1.4.2.4. Ανδρών – Γυναικών: μετά το 18ο έτος κατατάσσεται στην κατηγορία  αυτή (18 
χρόνων και άνω). 

 
1.4.3. Για τις δοκιμασίες επιλογής αθλητών για τις Εθνικές Ομάδες ισχύουν οι  διεθνείς 

ηλικιακές κατηγορίες, εκτός ειδικών περιπτώσεων,  που θα αναφέρονται σε σχετικές 
Εγκυκλίους της Ε.Ο.Κ-Κ. 

 
* Σε όλα τα παραπάνω άρθρα ως χρόνος συμπλήρωσης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του 

έτους που συμπληρώθηκε το έτος της ηλικίας του αθλητή. 

                                                
1 Έχει τεθεί ερώτημα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία  
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1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (παλαιό + 16+ 17) 

1.5.1.  Δυνατότητα συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.Ο.Κ.-Κ., σε επίσημες 
διοργανώσεις των Σωματείων-μελών και φορέων με την έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ., έχουν 
όλα τα Σωματεία-μέλη με απεριόριστο αριθμό αθλητών, εκτός αν υπάρχουν 
περιοριστικές διατάξεις για τον αριθμό συμμετοχής στις προκηρύξεις των αγώνων, για 
όλες τις κατηγορίες αθλητών.   

1.5.2. Δυνατότητα συμμετοχής σωματείων-μελών σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
επιτρέπεται μόνο εφόσον τα σωματεία-μέλη έχουν λάβει την απαιτούμενη, από τις 
οικείες περί αθλητισμού διατάξεις, Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και ότι επιπλέον 
προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

1.5.3. Δυνατότητα συμμετοχής σε μη επίσημες  διοργανώσεις, των Σωματείων-μελών και 
των αθλητών τους υπάρχει, όταν μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου Σωματείου-
μέλους δοθεί άδεια από την Ε.Ο.Κ-Κ. 

1.5.4. Δυνατότητα συμμετοχής στις διοργανώσεις έχουν όλοι οι αθλητές των Σωματείων-
μελών που έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Ε.Ο.Κ-Κ ανανεωμένο για το έτος των 
αγώνων καθώς και κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύ για το διάστημα που 
πραγματοποιούνται οι διοργανώσεις. Τα Σωματεία που συμμετέχουν είναι 
υποχρεωμένα να προσκομίζουν το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την κάρτα υγείας 
των αθλητών, πριν από την έναρξη του προγράμματος. 

1.5.5. Ξένοι υπήκοοι ή ομογενείς αθλητές Σωματείων-μελών μπορούν να συμμετάσχουν 
στις διοργανώσεις με τις προϋποθέσεις που θέτει η αθλητική νομοθεσία και οι 
εκάστοτε διατάξεις της Γ.Γ.Α. και ο Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών της Ε.Ο.Κ.-
Κ. 

1.5.6. Σε διεθνείς διοργανώσεις που προκηρύσσονται από την Ε.Ο.Κ.-Κ. ή Σωματεία-μέλη 
της, επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείων και αθλητών τους, που είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την 
προκήρυξη και τους διεθνείς αγωνιστικούς κανονισμούς. 

1.5.7. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε διοργανώσεις με διαφορετικά Σωματεία 
το ίδιο ημερολογιακό έτος. 

1.5.8. Απαγορεύεται γενικά η συμμετοχή αθλητών των κατηγοριών Παίδων–Κορασίδων 
σε αγωνίσματα των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών. 
 1.5.9. Απαγορεύεται γενικά η συμμετοχή αθλητών των κατηγοριών Παμπαίδων–
Παγκορασίδων, Παίδων Αρχαρίων–Κορασίδων Αρχαρίων και Προαγωνιστική Αγοριών-
Κοριτσιών σε αγωνίσματα άλλων κατηγοριών. 
1.5.10. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών της κατηγορίας Master 40+ στην κατηγορία 

Master 50+. 
1.5.11 Επιτρέπεται η συμμετοχή της κατηγορίας Master 40+ και Master 50+ στην 

κατηγορία ανδρών. 
1.5.12 Η κατηγορία Master μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε μία κατηγορία σε κάθε 

διοργάνωση. 
1.5.13.Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ισχύουν οι τυχόν περιορισμοί της 

Προκήρυξης. 
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1.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (+ παλαιό 13) 

1.6.1 – Αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. (επίπεδο 1 έως επίπεδο 3)  
1.6.1.α Οι δηλώσεις συμμετοχής για αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. θα γίνονται δεκτές μόνο από 
Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ.  
1.6.1.β Μια δήλωση πρέπει να περιέχει:  
• Όνομα του Σωματείου στο οποίο ανήκουν οι αθλητές.  
• Όνομα και επώνυμο αθλητή(-ών).  
• Το φύλο των αθλητών.  
• Ημερομηνία γέννησης του/των αθλητή/ών.  
• Ο αριθμός μητρώου της Ε.Ο.Κ.-Κ. του αθλητή(ών)  
• Τα αγωνίσματα στα οποία επιθυμεί να λάβει μέρος ο αθλητής ή η ομάδα.  
• Το όνομα, το επώνυμο(α) και η διεύθυνση e-mail του Αρχηγού Αποστολής της Ομάδας.  
1.6.1.γ Οι ονομαστικές δηλώσεις πρέπει να γίνονται είτε έντυπα όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 1.6Β είτε με το online σύστημα δηλώσεων της Ε.Ο.Κ.-Κ. όπως κάθε φορά θα 
προβλέπεται στην προκήρυξη του αγώνα.  
1.6.1.δ Αν οι δηλώσεις είναι ηλεκτρονικές τότε μια απόδειξη για την ονομαστική 
συμμετοχή θα είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού συστήματος εισόδου της Ε.Ο.Κ.-
Κ..  Αν οι δηλώσεις είναι έγγραφες τότε αποδεικτικό αποτελεί το  έντυπο που έχει 
παραληφθεί από τη γραμματεία της Ε.Ο.Κ.-Κ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.6Β  
1.6.1.στ Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις θα πρέπει να 
αποστέλλονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις προκηρύξεις, με 
όλα τα ζητούμενα στοιχεία και με την υπογραφή του αρμοδίου του Σωματείου και 
σφραγίδα. Οι δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται μόνο εγγράφως, με φαξ ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το πρωτότυπο του οποίου θα πρέπει να κατατεθεί 
πριν τον αγώνα.  
1.6.1.ε Σε έκτακτες περιπτώσεις και εντός 24ων ωρών μετά την καταληκτική ημερομηνία 
των ονομαστικών δηλώσεων συμμετοχής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση προς την 
Οργανωτική Επιτροπή για αποδοχή καθυστερημένων ονομαστικών συμμετοχών από 
Σωματεία-Μέλη. Οι καθυστερημένες δηλώσεις συμμετοχής και οι καθυστερημένες 
αποσύρσεις θα επιβαρύνουν με χρέωση 100 ευρώ ανά αθλητή επιπλέον του παραβόλου 
συμμετοχής.  
1.6.2 – Αγώνες υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Κ.-Κ. (επίπεδο 4)  
1.6.2.α Οι δηλώσεις συμμετοχής για αγώνες επίπεδου 4 θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά 
από άτομα ή Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ..  
1.6.2.β Οι δηλώσεις συμμετοχής για διοργανώσεις Σωματείων ή φορέων πρέπει να 
αποστέλλονται με τα ζητούμενα στοιχεία στον διοργανωτή εντός των οριζόμενων 
προθεσμιών. Οι ονομαστικές δηλώσεις πρέπει να αποστέλλονται και στην Ε.Ο.Κ.-Κ για 
να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος δικαιώματος συμμετοχής των αθλητών κατά κατηγορία 
και ηλικία. Προφορικές και τηλεφωνικές δηλώσεις απαγορεύονται. 
1.6.2.γ Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι έγγραφες ή ηλεκτρονικές σύμφωνα με 
τους όρους που δίνονται από την διοργάνωση 
1.6.2.δ. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στα ειδικά έντυπα της Ε.Ο.Κ.-Κ.  
1.6.2.ε Μια δήλωση συμμετοχής πρέπει να περιέχει:  

• Όνομα και επίθετο του αθλητή.  
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• Το φύλο του αθλητή.  

• Ημερομηνία γέννησης του αθλητή.  

• Τα αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν οι αθλητές ή οι ομάδες. 

 Αν πρόκειται για άτομα με αθλητική ιδιότητα τον αριθμό μητρώου της Ε.Ο.Κ.-Κ. 

1.6.2.ε. στους αγώνες επιπέδου 4 ισχύουν και τυχόν Εγκύκλιοι που εκδίδονται από την 
Ε.Ο.Κ.-Κ. για τη δυνατότητα συμμετοχής και τις διαδικασίες έγκρισης 
1.6.3. Ο διοργανωτής μπορεί να καθορίσει παράβολο συμμετοχής σε αγώνα. Το 

παράβολο, όταν υπάρχει, θα πρέπει σαφώς να αναφέρεται στην προκήρυξη και θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις παροχές και απαιτήσεις του αγώνα.  Η Ομοσπονδία 
έχει αρμοδιότητα να ζητήσει αιτιολόγηση του ύψους του παραβόλου κατά την 
έγκριση της προκήρυξης  

1.6Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (παλαιό 25) 

1.6Β.1. Όλα τα έγγραφα που αφορούν στη διεξαγωγή των αγώνων εκδίδονται από την 
Ε.Ο.Κ.-Κ. και οι διοργανωτές και συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν. 
1.6Β.2. Για όλες τις Πανελλήνιες διοργανώσεις, λειτουργεί μηχανογραφημένο σύστημα 
διεξαγωγής αγωνιστικών διοργανώσεων, με τα αντίστοιχα προγράμματα κληρώσεων, 
γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης αποτελεσμάτων. 
1.6Β.3. Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις ισχύουν τα παρακάτω: 

 Μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής, συντάσσεται κατάσταση 
αριθμητικών δηλώσεων ανά αγώνισμα και κατηγορία. 

 Ακολουθεί διαδικασία κληρώσεων των σειρών και των ομάδων. Τα έγγραφα των 
κληρώσεων υπογράφονται από τους παριστάμενους εκπροσώπους και τους 
ορισμένους για τον αγώνα Διαιτητές. 

 Μετά την κλήρωση, συντάσσονται φύλλα αγώνα στα έντυπα της Ε.Ο.Κ.-Κ. και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Αγώνων ή τον Προϊστάμενο σε τουλάχιστον τρία 
αντίτυπα και κοινοποιούνται στα συμμετέχοντα Σωματεία. Τα φύλλα αγώνων, 
κοινοποιούνται τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος 
των αγώνων. 

 Με το τέλος της διοργάνωσης, τα φύλλα των αγώνων υπογράφονται από την 
Επιτροπή Αγώνων και τον αρμόδιο του διοργανωτή και αποτελούν έγγραφα των 
επισήμων αποτελεσμάτων των αγώνων.  

 Ο διοργανωτής, έχει υποχρέωση να αποστείλει τα επίσημα αποτελέσματα στην 
Ε.Ο.Κ.-Κ. εντός επτά ημερών. Αντίγραφο κρατά η Επιτροπή και αντίγραφο 
παραμένει στο αρχείο του διοργανωτή. Ο διοργανωτής υποχρεούται να 
κοινοποιήσει τα αποτελέσματα συνολικά στους συμμετέχοντες. 

1.6Β.4. Για διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις, τα έντυπα των αγώνων μπορεί να 
διαφοροποιούνται προς τη μορφή, πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία. 
1.6Β.5. Στα φύλλα αγώνων των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει οπωσδήποτε να 
αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των αθλητών. 
1.6Β.5.1 Στις δηλώσεις συμμετοχής των διασυλλογικών διοργανώσεων πρέπει να 
αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των αθλητών για να γίνεται εύκολα ο έλεγχος 
συμμετοχής ανά κατηγορία. 



Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ 
Κανονισμός Αγώνων Όρθιας Σανιδοωπηλασίας (Stand Up Paddle) 2022 – προς σωματεια για παρατηρήσεις 

 

 - 13 - 

1.7. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 

Για να θεωρηθεί έγκυρος ένας αγώνας πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 
σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ..  

1.8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) 

1.8.1. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οργανώνονται αποκλειστικά κάτω από την 
επίβλεψη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας και μόνο για τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται 
στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα. 
1.8.2 - Το αγωνιστικό πρόγραμμα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ.-
Κ..  
1.8.3 - Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων είναι ευθύνη της Ε.Ο.Κ.-Κ.. Η Ε.Ο.Κ.-Κ. θα 
εξετάσει τις ανάγκες μετάδοσης ή/και άλλους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
το πρόγραμμα.  
1.8.4 – Η Αγωνόδικος Επιτροπή  
1.8.4.α Κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, η ανώτατη αρχή είναι η 
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.  
1.8.4.β Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) άτομα.  
1.8.4.γ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ.-Κ. διορίζει τα μέλη της Αγωνοδίκου 
Επιτροπής.  
1.8.4.δ Ένα από αυτά τα μέλη ορίζεται Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής.  
1.8.5 - Απονομές  
1.8.5.α Οι Απονομές γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου της Ε.Ο.Κ.-Κ.  
1.8.5.β Τα μετάλλια απονέμονται ως εξής:  
• 1η θέση: χρυσό μετάλλιο  
• 2η θέση: ασημένιο μετάλλιο  
• 3η θέση: χάλκινο μετάλλιο  
1.8.5.γ Στους αγώνες με πληρώματα ή στα ομαδικά, κάθε αθλητής θα λάβει το ανάλογο 
μετάλλιο.  
1.8.5.δ Για να διατηρηθεί η τυπικότητα της τελετής, οι αθλητές που λαμβάνουν μετάλλια 
πρέπει να φορούν τις στολές της ομάδας τους. 
 
1.8.6 – Απονομή Κυπέλλου  
1.8.6.α Το Κύπελλο του Πρωταθλητή Ομίλου θα απονεμηθεί στο Σωματείο με την 
καλύτερη συνολική επίδοση.  
1.8.6.β Η λίστα κατάταξης θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το σύστημα που ορίζεται για 
κάθε διοργάνωση και αναφέρεται την Προκήρυξη της. 

1.9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MASTERS (Επιπέδου 4) 

1.9.1 - Παγκόσμια Πρωταθλήματα Masters μπορούν να διοργανωθούν σε κάθε κλάδο 
άθλησης.  
1.9.2 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ.Κ-Κ. αποφασίζει τα αγωνίσματα για τις 
κατηγορίες MASTER 
1.9.3 – Μόνο Σωματειακές δηλώσεις γίνονται δεκτές. 
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1.10 ΑΝΤΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

1.10.1 Το ντόπινγκ όπως ορίζεται στον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της φαρμακοδιέγερσης 
απαγορεύεται αυστηρά.  
1.10.2 Το πρόγραμμα αντιντόπινγκ πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
ελέγχου της καταπολέμησης του ντόπινγκ υπό την επίβλεψη της ιατρικής επιτροπής 
αντιντόπινγκ.  

1.11  ΈΦΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ  

1.11.1. Ένα σωματείο που συμμετέχει σε επίσημο αγώνα της Ε.Ο.Κ.-Κ. μπορεί να 
υποβάλλει Έφεση προς το ΔΣ όταν νέα δεδομένα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
απόφαση έγιναν γνωστά μετά τη λήξη του αγώνα. 
1.11.2. Θέματα που αφορούν γεγονότα κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας Έφεσης στο ΔΣ. 
1.11.3. Μια Έφεση στο ΔΣ της Ε.Ο.Κ.-Κ. πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο που 
καθορίζει το ΔΣ κάθε φορά και πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Ο.Κ.-Κ. το αργότερο 30 ημέρες 
μετά τη λήξη του αγώνα.  Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η Έφεση.  
1.11.4. Η απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται εγγράφως στο σωματείο. 

1.12 ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

1.12.1. Ένας αθλητής που προσπαθεί να κερδίσει έναν αγώνα χρησιμοποιώντας άνομα 
μέσα, οικειοθελώς παραβιάζει τους κανονισμούς ή αθλητής που έχει ανάρμοστη 
συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, την οργανωτική επιτροπή και τους θεατές 
μπορεί να ακυρωθεί από τον αγώνα. 
1.12.2. Για ακύρωση μετά τον αγώνα που προήλθε από παραβίαση των κανονισμών αντι-
ντόπινγκ θα εφαρμοστούν τα παρακάτω: 
* Διαγραφή του αποτελέσματος και εκ νέου κατάταξη των σκαφών 
* Επανυπολογισμός όλων των αποτελεσμάτων ανάλογα 
* Αναπαραγωγή όλων των διορθωμένων αποτελεσμάτων (αποτελέσματα, σύνολα, 
μετάλλια) 

1.13 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (παλαιό 11) 

1.13.1.  Γενικά τα περί Διαιτητών καθορίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας. 
1.13.2. Για τον ορισμό υποψηφίων νέων Διεθνών Διαιτητών η Ελληνική Ομοσπονδία 
Κάνοε-Καγιάκ εξετάζοντας την αναγκαιότητα, αποφασίζει τον αριθμό και επιλέγει τους 
υποψηφίους Διεθνείς Διαιτητές από τον προτεινόμενο κατάλογο αξιολόγησης Εθνικών 
Διαιτητών της Κ.Ε.Δ. Βασικά και απαράβατα κριτήρια για την υποψηφιότητα Διαιτητή ως 
Διεθνή είναι η άριστη γνώση μιας των επισήμων γλωσσών της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
και η πενταετής αξιόλογη θητεία του ως Εθνικού Διαιτητή. Τα γενικά για υποψηφιότητα 
Διεθνή, καθορίζονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ (παλαιό 1) 

2.1.1. Σκοπός ενός αγώνα SUP είναι ο μεταξύ ατόμων αγώνας σε έναν καθορισμένο στίβο 
είτε σε ανοικτά νερά είτε στη θάλασσα.  
2.1.2 - Οι όροι που ισχύουν την ημέρα του αγώνα πρέπει να γίνονται δεκτοί. Έμφαση θα 
δοθεί στη δοκιμή των ικανοτήτων των αθλητών να χρησιμοποιούν δύσκολες συνθήκες 
προς όφελός τους για να είναι οι ταχύτεροι στην καθορισμένη διαδρομή. 
 

2.2 ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΩΝ  

2.2.1.α. Αγώνες της ΕΟΚΚ 

 Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

 Πανελλήνια Κύπελλα 

 Διεθνείς αγώνες υπό την έγκριση της ICF 
2.2.1.β. Αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. και των Σωματείων-Μελών της 

 Διασυλλογικοί Αγώνες 

 Διεθνείς Διασυλλογικοί Αγώνες σωματείων 

 Αγώνες ανοιχτοί στο ευρύ κοινό (τύπου open) 
2.2.1.γ. Αγώνες υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Κ.-Κ. 

 Αγώνες ανοιχτοί στο ευρύ κοινό (τύπου open)  
2.2.2. Όλοι οι παραπάνω αγώνες πρέπει να επιβλέπονται από τουλάχιστον έναν 

επίσημο εθνικό (ή διεθνή διαιτητή όταν πρόκειται για διεθνή αγώνα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΝΙΔΩΝ 

ΣΑΝΙΔΕΣ 

ΣΣ Σκληρές Σανίδες 

ΜΣ Μαλακές Σανίδες 

ΦΣ Φουσκωτές Σανίδες 

 

Σανίδες (ΣΣ/ΜΣ) Έως 14 ft Έως 12.6 ft Έως 11 ft 

Μέγιστο μήκος 
(cm) 427 cm 384 cm 335 cm 

Ελάχιστο Βάρος 
( kg) 10.0 kg TBD* TBD* 

 
* θα καθοριστούν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και θα κοινοποιηθούν με Εγκύκλιο.  
 

3.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (παλαιό 8). 

3.2.1 - Το σχήμα, η μέθοδος κατασκευής, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι χωρίς 
περιορισμούς.  
3.2.2 - Όλες οι σανίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες συμμετρικά στον άξονα του 
μήκους τους.  
3.2.3 - Κανένα μέρος της σανίδας δεν πρέπει να έχει κινούμενα μέρη που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην προώθηση της σανίδας με τρόπο που θα έδινε 
στους αθλητές αθέμιτο πλεονέκτημα. 
3.2.4 - Το μήκος της σανίδας πρέπει να μετράται από τα άκρα της μύτης μέχρι την ουρά.  
3.2.5 - Δεν επιτρέπονται τα πηδάλια. Το πηδάλιο είναι ένα πτερύγιο ή υδροπτέρυγο (foil) 
που μπορεί να περιστρέφεται και να συμβάλλει στην οδήγηση της σανίδας.  
3.2.6 - Τα πτερύγια μπορούν να στερεωθούν μόνο στο πίσω τρίτο της σανίδας. Τα 
πτερύγια μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκους, μορφής και πλάτους, εφόσον δεν 
ενισχύουν με κανέναν τρόπο την υδροδυναμική, δίνοντας στον αγωνιζόμενο ένα αθέμιτο 
πλεονέκτημα. Το πτερύγιο πρέπει να στερεωθεί σφιχτά και δεν επιτρέπεται να 
μετακινηθεί ή να ρυθμιστεί με τρόπο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν πηδάλιο. 
3.2.7 - Η σανίδα πρέπει να έχει μόνο μία γάστρα  
3.2.7.α Δεν επιτρέπονται τα στυλ πολλαπλής γάστρας και καταμαράν. Ένα καταμαράν 
ορίζεται όταν μια σανίδα έχει περισσότερες από μία (1) γάστρα ή έχει ένα κοίλο κέλυφος 
με το βαθύτερο σημείο της στη μέση να είναι βαθύτερο από πέντε (5) cm μεταξύ των 
κορυφών.  
3.2.8 - Όλες οι σανίδες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα (1) ενισχυμένο σημείο για 
τη στερέωση λουριού (leash).  
3.2.9 – Τα υδροπτέρυγα foils δεν επιτρέπονται (εκτός εάν πρόκειται για συγκεκριμένο 
αγώνα Hydrofoil). Τα foils είναι πτερύγια συγκεκριμένου σχήματος ή είναι τοποθετημένα 
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σε συγκεκριμένη γωνία που δημιουργεί υδροδυναμική ανύψωση και ένα αθέμιτο 
πλεονέκτημα. 

3.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

3.3.1 - Απαιτούνται προσωπικές συσκευές επίπλευσης (PFD) από όλους τους αθλητές 
στους Τεχνικούς Αγώνες, Αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων και Αγώνες με Φουσκωτά. Η 
διοργάνωση μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένους κανονισμούς των PFD για να πληρούν τα 
τοπικά πρότυπα. Η διοργάνωση μπορεί επίσης να απαιτεί τα PFD να είναι 
κατασκευασμένα από φωτεινό έγχρωμο υλικό.  
3.3.2 - Οι διοργανωτές μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτικό μέρος ή εξ ολοκλήρου τον 
ακόλουθο εξοπλισμό:  
3.3.2.α Ένα λουρί (leash), εγκεκριμένο από τους διοργανωτές, που στερεώνει τον αθλητή 
στη σανίδα του.  
3.3.2.β Μία σφυρίχτρα και ένα καθρέπτη σηματοδότησης.  
3.3.2.γ Πυροτεχνικές συσκευές όπως φωτοβολίδες χειρός ή εναέριες.  
3.3.2.δ Μια συσκευή επικοινωνίας όπως κινητό τηλέφωνο ή ασύρματο vhf.  
3.3.2.ε Βοηθήματα πλοήγησης όπως πυξίδα ή GPS.  
3.3.2.στ Στρογγυλό λευκό φως εάν ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει πριν την ανατολή 
ή να συνεχιστεί μετά τη δύση του ηλίου.  
3.3.2.ζ Ένα λουρί/ιμάντας στην πλώρη για ρυμούλκηση. 

3.4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 

3.4.1. Σε περιπτώσεις που η Ε.Ο.Κ-Κ συνάψει συμφωνία με χορηγούς, οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης που έχει γίνει και οι 
οποίες αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο.  Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις η Ε.Ο.Κ.-Κ 
μπορεί να εκδίδει Παραρτήματα της προκήρυξης, που καθορίζουν συγκεκριμένα τις 
προϋποθέσεις για τη διαφήμιση στον εξοπλισμό και στον ρουχισμό των αθλητών που 
συμμετέχουν στους αγώνες που σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζουν τις βασικές αρχές 
που διέπουν τον αθλητισμό και τις παγκόσμιες οδηγίες. 
3.4.2. Κάθε σανίδα, ο εξοπλισμός και η ένδυση που δεν συμμορφώνεται με τους 
παραπάνω όρους, θα απορρίπτεται για χρήση κατά τη διάρκεια των Αγώνων.   
3.4.3. Οι αθλητές και οι Ομάδες είναι υπεύθυνες για τον εξοπλισμό τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  

4.1.1. Αποστάσεις  
Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του στίβου για τους εθνικούς και διεθνείς αγώνες.  
Για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Κύπελλα, Διασυλλογικές διοργανώσεις 
οι προτεινόμενες αποστάσεις είναι: 
4.1.2. Για τις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων και 
Masters:  
4.1.2.α. Σπριντ – έως 250μ 
4.1.2.β Μεγάλες Αποστάσεις – μεταξύ 5km και 35km 
4.1.2.γ Τεχνικοί Αγώνες: μεταξύ 800m και 5km 
 
4.1.3. Για τις κατηγορίες Παμπαίδων/Παγκορασίδων:  
4.1.3.α. Σπριντ – έως 200m 
4.1.3.β Μεγάλες Αποστάσεις – μεταξύ 2000m και 5000m 
4.1.3.γ Τεχνικοί Αγώνες: 500 έως 800m  
 
4.1.4 Για τις κατηγορίες Παίδων Αρχαρίων/Κορασίδων Αρχαρίων:  
4.1.4.α. Σπριντ – έως 200m 
4.1.4.β Μεγάλες Αποστάσεις – από 500m έως 2000m 
4.1.4.γ Τεχνικοί Αγώνες: 300 έως 500m  
 
4.1.5.Για τις κατηγορίες Προαγωνιστική Αγοριών/Προαγωνιστική Κοριτσιών:  
4.1.5.α. Σπριντ – έως 200m 
4.1.5.β Μεγάλες Αποστάσεις – έως 500m  
4.1.5.γ Τεχνικοί Αγώνες: έως 300m  

4.2 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Α-SUP  
(Ανδρών/Εφήβων/Παίδων/Παμπάιδων/  

Παίδων Αρχαρίων/Προαγωνιστική Αγοριών)  
SUP 

Σπριντ 

Μεγάλων Αποστάσεων  

Τεχνικός Αγώνας 

Αγώνες Φουσκωτών Σανίδων 

Γ-SUP 
(Γυναικών/Νεανίδων/Κορασίδων/Παγκορασίδων

/ Κορασίδων Αρχαρίων/Προαγωνιστική 
Κοριτσιών)  

SUP 

Σπριντ 

Μεγάλων Αποστάσεων  

Τεχνικός Αγώνας 

Αγώνες Φουσκωτών Σανίδων 
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Ειδικά για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα: 

4.3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Competition Program) 

4.3.1 - Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων θα πρέπει να οργανωθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή της E.O.K.-K. με τρόπο που να επιτρέπει τον διαχωρισμό των αγωνισμάτων. 
4.3.2 - Τα πρωταθλήματα περιορίζονται στα ακόλουθα αγωνίσματα: 

ΣΠΡΙΝΤ 

Ανδρών/Γυναικών, 
Masters 

SUP Σκληρή Σανίδα έως 14' 

Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων 

SUP Φουσκωτά έως 14' 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

Ανδρών/Γυναικών, 
Masters SUP Σκληρή Σανίδα έως 14' 

Ανδρών/Γυναικών, 
Masters ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων 

SUP Φουσκωτά έως 14' 
Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων 
ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ 

Ανδρών/Γυναικών, 
Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων, 
Masters 

SUP Φουσκωτά έως 14' 

* Στις κατηγορίες Ανάπτυξης, Παμπαίδων/Παγκορασίδων, Παίδων 
Αρχαρίων/Κορασίδων Αρχαρίων και Προαγωνιστική Αγοριών/Κοριτσιών δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στα αγωνίσματα και στον τύπο σανίδας.  
4.3.3 - Τα ομαδικά αγωνίσματα για τους αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων θα περιοριστούν 
μόνο στις συμμετοχές του Σωματείου-Μέλους. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει 
με έως και τέσσερις (4) αθλητές οι οποίοι και θα δηλώνονται χωριστά. Οι βαθμολογίες 
των τριών (3ων) κορυφαίων αθλητών θα υπολογίζονται στα αποτελέσματα της ομάδας. 
4.3.4 - Τα ομαδικά αγωνίσματα για τον Τεχνικό αγώνα θα περιοριστούν μόνο στις 
συμμετοχές Σωματείων-Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με 
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έως τρεις (3) αθλητές. οι οποίοι και θα δηλώνονται χωριστά. Και οι τρεις (3) βαθμολογίες 
αθλητών θα μετρούν στα αποτελέσματα της ομάδας.  
4.3.5 - Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων θα πρέπει να καθοριστεί από την αρμόδια 
Επιτροπή της Ε.Ο.Κ.-Κ. και θα βασίζεται ότι το πρόγραμμα επιτρέπει τον διαχωρισμό των 
αγωνισμάτων όταν είναι απαραίτητο ώστε να επιτυγχάνεται ένας δίκαιος αγώνας και τη 
μείωση της κόπωσης των αθλητών.  
4.3.6 - Η ακριβής σειρά και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 
4.3.7 – Στους διασυλλογικούς αγώνες δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής εκτός και αν 
προβλέπεται διαφορετικά στην προκήρυξη του αγώνα. 

4.4 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (competition schedule) 

4.4.1 - Το τελικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον τρεις 
(3) ημέρες πριν από το Πρωτάθλημα και πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:  
4.4.1.α Την ώρα εκκίνησης κάθε αγωνίσματος.  
4.4.1. β Τα ονόματα και τα Σωματεία των αθλητών σε κάθε αγώνα.  
4.4.1.γ Τα ονόματα των αθλητών που έχουν δηλωθεί από το Σωματείο τους για τα 
ομαδικά αγωνίσματα με το όνομα του Σωματείου.  
4.4.1.δ Πλήρεις οδηγίες σχετικά με την διαδρομή του αγώνα και τις διαθέσιμες 
προπονήσεις. 
 

Ειδικά για τα Πανελλήνια Κύπελλα: 

4.5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.5.1 - Το πρόγραμμα του Πανελληνίου Κυπέλλου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δύο (2) από τις τρεις (3) κατηγορίες: Σπριντ, Μεγάλων Αποστάσεων ή Τεχνικό Αγώνα.  
4.5.2. - Άλλοι αγώνες (όπως αγώνες διθέσιου SUP ή τετραθέσιου (4) SUP) μπορούν να 
προστεθούν ως αγώνες επίδειξης αφού εγκριθούν από την Ε.Ο.Κ.-Κ.. 
4.5.3 – Για τα υπόλοιπα ισχύει ότι προβλέπεται για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ 

5.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΑ (FORMAT)  

5.1.1 – Τα αγωνίσματα μπορούν να διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες όπου είναι 
δυνατόν, ώστε να αποφεύγεται η κούραση των αθλητών.  
5.1.2 - Ένα αγώνισμα διεξάγεται ακόμη και με μία συμμετοχή. 
5.1.3 - Οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν:  
5.1.3.α Σε ένα (1) στάδιο ή  
5.1.3.β Σε πολλά στάδια σε μία (1) ή περισσότερες ημέρες. Το τελικό αποτέλεσμα 
βασίζεται στον συνολικό χρόνο.  
5.1.4 - Σε περίπτωση που οι αθλητές συναντήσουν ρηχά νερά, επιτρέπεται η αποβίβαση 
στο νερό και το σύρσιμο ή η μεταφορά της σανίδας σε βαθύτερα νερά.  
5.1.5 - Τα σημεία στροφής πρέπει να διασχίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες.  
5.1.6 – Τα αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με την καθορισμένη μορφή του αγώνα είτε 
με προκριματικούς/ημιτελικούς/τελικούς ή με τους ταχύτερους χρόνους.  
5.1.7 Σε κάθε περίπτωση κάθε αγώνισμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 
εκκίνηση του επόμενου αγωνίσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αθλητές που δεν θα 
έχουν τερματίσει πρέπει να αποχωρούν από τον στίβο κατόπιν ενημέρωσης από τον 
διαιτητή και θα θεωρούνται ότι εγκατέλειψαν. 
5.1.8. - Αν γίνουν αλλαγές κατά την Τεχνική Σύσκεψη που μειώνουν τον τελικό αριθμό 
των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο αγώνισμα και αλλάζουν τον αριθμό των 
προκριματικών, τότε πραγματοποιείται νέα κλήρωση. 
5.1.9 - Αθλητής που δεν έλαβε μέρος σε προκριματικό όπως κληρώθηκε, δεν επιτρέπεται 
να αγωνισθεί στον Τελικό. Προκριματικοί, ημιτελικοί και Τελικοί πρέπει να γίνουν στον 
ίδιο στίβο. Για αγώνες άνω των 1000μ., δεν γίνονται προκριματικοί και όλα τα 
συμμετέχοντα σκάφη ξεκινούν ταυτόχρονα.  

5.2 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΠΡΙΝΤ  

5.2.1 - Εάν ο αριθμός των συμμετοχών σε ένα αγώνισμα είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των διαδρομών, οι προκριματικές Σειρές είναι απαραίτητες.  
5.2.2 - Η τοποθέτηση των σανίδων σε Σειρές θα πρέπει να καθορίζεται με κλήρωση, είτε 
με δοκιμασίες χρονομετρήσης ή με κατάταξη που καθορίζεται με Εγκύκλιο από την 
Ε.Ο.Κ.-Κ.. Το σύστημα των Σειρών και ο τρόπος πρόκριση καθορίζονται στο Παράρτημα 
1. 
5.2.3 - Κατά την κλήρωση, οι Σειρές θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό αθλητών ή το 
πολύ έναν (1) επιπλέον αθλητή σε κάθε Σειρά (π.χ. σειρά 1 – 8 αθλητές, σειρά 2 – 7 
αθλητές). 

5.3 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  

5.3.1 - Ένας αγώνας Μεγάλων Αποστάσεων είναι μια μαζική εκκίνηση με όλους τους 
αθλητές να συμμετέχουν, ξεκινώντας ταυτόχρονα.  
5.3.2 - Εάν το πλάτος του νερού ή άλλες συνθήκες δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη 
εκκίνηση, επιτρέπεται η εκκίνηση σε διάταξη (Grid Start) ή οι εκκινήσεις σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 
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5.4 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

5.4.1 - Εάν ο αριθμός των συμμετοχών σε ένα αγώνισμα είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των αθλητών που μπορούν να συμμετέχουν σε ένα αγωνιστικό στίβο τότε οι 
προκριματικές Σειρές είναι απαραίτητες.  
5.4.2 - Η τοποθέτηση των σανίδων σε Σειρές θα πρέπει να καθορίζεται με κλήρωση, είτε 
με δοκιμασίες χρονομέτρησης ή με κατάταξη που καθορίζονται με Εγκύκλιο από την 
Ε.Ο.Κ.-Κ.. Το σύστημα των Σειρών και ο τρόπος πρόκρισης καθορίζονται στο Παράρτημα 
1.  
5.4.3 - Κατά την κλήρωση, οι Σειρές θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό αθλητών ή το 
πολύ έναν (1) επιπλέον αθλητή σε κάθε Σειρά (π.χ. σειρά 1 – 8 αθλητές, σειρά 2 – 7 
αθλητές). 
5.4.3.α Οι Τεχνικοί Αγώνες μπορεί να περιλαμβάνουν περάσματα/καβατζες portages.  
5.4.4 - Όλοι οι αθλητές πρέπει να αποβιβαστούν στην προκαθορισμένη περιοχή, να 
κουβαλήσουν τη σανίδα τους και να κωπηλατήσουν γύρω από το πέρασμα/καβάτζα 
portage και να επιβιβαστούν στην καθορισμένη περιοχή.  
5.4.5 - Οι αθλητές μπορούν να καβατζάρουν (portage) μόνο σε σημεία που ορίζονται από 
τους διοργανωτές του αγώνα ή αλλιώς θα αποκλειστούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (παλαιό 12) 

6.1.1. Οι προκηρύξεις των Πανελληνίων διοργανώσεων κοινοποιούνται και 
αποστέλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις ημερομηνίες των διοργανώσεων. 
6.1.2. Οι προκηρύξεις των διοργανώσεων Σωματείων-μελών ή άλλων φορέων με την 
έγκριση της Ε.Ο.Κ.-Κ. κοινοποιούνται και αποστέλλονται στους προσκαλούμενους, στην 
Ε.Ο.Κ.-Κ. και την Κ.Ε.Δ. (μέσω Ε.Ο.Κ.-Κ.), τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν την 
ημερομηνία της διοργάνωσης. Οι προκηρύξεις των διοργανώσεων των Σωματείων-
Μελών αποστέλλονται προηγουμένως στην Ε.Ο.Κ.-Κ. η οποία εγκρίνει ότι το περιεχόμενο 
πληροί τους Αγωνιστικούς Κανονισμούς τέλεσης των επίσημων αγωνισμάτων.  
6.1.3. Στις επίσημες προκηρύξεις αγώνων είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται και 
αγωνίσματα που δεν υπάγονται στις επίσημες κατηγορίες των αγωνισμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 με τον περιορισμό ότι πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην 
προκήρυξη ως «ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ» του προγράμματος.   
6.1.4.. Για όλους τους αγώνες χρειάζεται απαραίτητα η έγγραφη έγκριση της 
Ομοσπονδίας οπότε και καταρτίζεται το Καλεντάρι και περιλαμβάνονται σε αυτό 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.   
* αφορά τους αγώνες open σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία 
6.1.5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ακύρωση της διοργάνωσης ή αλλαγή ημερομηνίας 
πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Ο.Κ.-Κ. και τους προσκαλούμενους, 
τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία. 
6.1.6. Οι προκηρύξεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 
α. ημερομηνία, τόπο και ώρα έναρξης 
β. πρόγραμμα αγωνισμάτων και ώρα έναρξης αγωνισμάτων 
γ. κατηγορίες αθλητών, τύπο σκαφών, αποστάσεις αγωνισμάτων, ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχής για τέλεση αγωνίσματος, καθώς και πιθανούς περιορισμούς συμμετοχής 
αθλητών 
δ. χρονικό όριο υποβολής δηλώσεων, τόπος και χρόνος κληρώσεων σειρών 
ε. πληροφορίες στίβου, σήμανση, ασφάλεια, άλλες πληροφορίες 
στ. τόπο και χρόνο ελέγχου σανίδων και Τεχνικής Σύσκεψης 
ζ. πιθανές διευκολύνσεις συμμετεχόντων (πχ διαμονής, διατροφής κ.α.) 
η. το ύψος του παράβολου συμμετοχής αν προβλέπεται 
θ. τυχόν κριτήρια πρόκρισης (μόνο για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα) 
ι. τυχόν χρηματικά έπαθλα 
6.1.7. Για τις προκηρύξεις της Ε.Ο.Κ.-Κ., παράρτημα της προκήρυξης αποτελούν οι όροι 
οικονομικών και άλλων πληροφοριών αποζημιώσεων. Το παράρτημα αυτό μπορεί να 
κοινοποιείται ανεξάρτητα από την προκήρυξη χρονικά, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της και κοινοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την διοργάνωση. Επίσης όταν 
πρόκειται για διοργανώσεις που ισχύει βαθμολογία, παράρτημα της προκήρυξης 
αποτελεί και ο τρόπος βαθμολόγησης της διοργάνωσης ενώ όταν υπάρχουν όρια 
πρόκρισης παράρτημα της προκήρυξης αποτελούν και τα όρια πρόκρισης. 
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6.1.8. Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις, το πρόγραμμα πρέπει να γνωστοποιείται 
στους συμμετέχοντες τουλάχιστον ως προς τις συμμετοχές και το πρόγραμμα των 
αγωνισμάτων. 

6.2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.2.1 - Λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα έντυπα δηλώσεων συμμετοχής 
περιγράφονται στο άρθρο 1.6 
6.2.2 - Παρόμοιες λεπτομέρειες θα πρέπει να παρέχονται για τους αναπληρωματικούς, 
εάν υπάρχουν ομαδικά αγωνίσματα.  
6.2.3 – Οι συμμετέχοντες αθλητές που απαρτίζουν τις ομάδες ή/και τα πληρώματα 
πρέπει να έχουν ομοιόμορφες στολές  
6.2.4 – Ο διοργανωτής θα αποδεχτεί τις συμμετοχές σύμφωνα με τους όρους/όρους 
συμμετοχής. Ως εκ τούτου, η διοργάνωση μπορεί να απορρίψει ή να διαγράψει την 
εγγραφή του/των συμμετέχοντα/ών που δεν τηρούν τους όρους/όρους συμμετοχής.  
 

Ειδικά για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα: 

6.3. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ( παλαιό 18) 

6.3.1 - Σε περίπτωση που απαιτείται η κλήρωση για τον καθορισμό της θέσης των 
αθλητών, αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός μέλους του σώματος 
διαιτησίας της Ε.Ο.Κ-Κ. 
6.3.2α Για τους απευθείας τελικούς οι αθλητές θα τοποθετηθούν σε σειρά όταν 
χρησιμοποιείται η προηγούμενη κατάταξη της αντίστοιχης διοργάνωσης ως εξής: οι 
αθλητές με την καλύτερη κατάταξη θα βρίσκονται στο καλύτερο σημείο για να 
ξεκινήσουν, οι αθλητές που δεν έχουν κατάταξη θα είναι με σειρά που καθορίζεται με 
τυχαία κλήρωση.  
6.3.2β Η κατανομή σε σειρές όταν χρησιμοποιείται η προηγούμενη κατάταξη της 
αντίστοιχης διοργάνωσης γίνεται ως εξής:  Οι αθλητές που έχουν κατάταξη θα 
ταξινομούνται αυτόματα. Οι αθλητές που δεν έχουν κατάταξη θα τοποθετηθούν σε 
σειρά στις Σειρές με τυχαία κλήρωση. 

Ειδικά για τα Πανελλήνια Κύπελλα: 

6.4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

6.4.1 - Οι αγώνες του Πανελληνίου Κυπέλλου SUP διοργανώνονται υπό την αιγίδα της 
Ε.Ο.Κ.-Κ..  
6.4.2 - Οι αγώνες του Πανελληνίου Κυπέλλου SUP διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες 
Αγώνων SUP.  
6.4.3 – Για να θεωρηθεί έγκυρη η διοργάνωση του Πανελληνίου Κυπέλλου Θα πρέπει  να 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) αγώνες Πανελληνίου Κυπέλλου ανά έτος. Οι 
βαθμοί – όπου προβλέπεται- θα απονέμονται στον αθλητή ανά αγώνα σύμφωνα με το 
σύστημα πόντων που εκδίδεται με εγκύκλιο από την Ε.Ο.Κ.-Κ. και θα καθορίζεται ο 
Κυπελλούχος Όμιλος από το σύνολο των αγώνων του Πανελληνίου Κυπέλλου..  
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6.4.4 - Κάθε Σωματείο-Μέλος μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε διοργάνωση με όσους 
αθλητές επιθυμεί.  
6.4.5 - Οι συμμετοχές σε αγώνες Πανελληνίου Κυπέλλου πρέπει να γίνονται μέσω των 
Σωματείων ή απευθείας από τους αθλητές με εξουσιοδότηση των Σωματείων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

7.1. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (OFFICIALS) (παλαιό 10) 

7.1.1 Οι διοργανώσεις εποπτεύονται από τους: 

 Διευθυντή Αγώνα (Race Director) 

 Μάνατζερ Αγώνων (Competition Manager) 

 Προϊστάμενος Αγώνα (Competition Secretary) 

 Αφέτη/τες (Starter/s) 

 Ευθυγραμμιστή/τες (Aligner/s) 

 Διαιτητή/τες διαδρομής (Course Umpire/s) 

 Διαιτητή/τες στροφής (Turning point Umpire/s) 

 Κριτή/τες τερματισμού (Finishing Line Judge/s) 

 Προϊστάμενος Κριτών Τερματισμού (Chief Finish Line Judge) 

 Χρονομέτρης/ες  (Timekeeper/s) 

 Ελεγκτής/ες Εξοπλισμού (Scrutineer/s) 

 Προϊστάμενος Ασφαλείας (Safety Officer)* 

 Εκφωνητής προγράμματος και διαδικασιών (Announcer)* 

 Υπεύθυνο τύπου (Media Officer)* 

 Υπεύθυνος Αθλητικών Παρουσιάσεων (Sports Presentation Officer)* 

 Αρμόδιος Επικοινωνίας με τους Αθλητές  (Athletes Communication Officer)* 
 
* μπορεί να μην είναι μέλος της ΚΕΔ 
 
7.1.2. Εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, ένα πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει σε δύο ή 
περισσότερες από τις παραπάνω θέσεις.  
7.1.3. Ο αριθμός των διαιτητών μπορεί να μειωθεί ή να αλλάξει ανάλογα με τα 
διαθέσιμα τεχνολογικά συστήματα του αγώνα.  Επίσης τα καθήκοντα και οι διαδικασίες 
που περιγράφονται στο 7.3 μπορούν να διαφοροποιηθούν αναλόγως.   
 
7.1.4. Τα καθήκοντα των officials είναι: 
7.1.4.α Να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.-Κ.. 
7.1.4.β Κάθε κριτής έχει την υποχρέωση να ελέγξει ότι ο εξοπλισμός που είναι 
απαραίτητος για την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια έλλειψη, αναφέρεται στον Διευθυντή Αγώνα ή στον 
Μάνατζερ Αγώνων.  
7.1.4.γ Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν πρέπει να εισέρχονται σε κανέναν χώρο των 
officials, εκτός εάν κληθούν είτε από την Επιτροπή Αγώνα είτε από την Αγωνόδικο 
Επιτροπή. 

7.2. Επιτροπή Αγώνων (Competition Committee) : 

7.2.1. Οι Αγώνες διευθύνονται από μια Επιτροπή Αγώνων που περιλαμβάνει: 

 Διευθυντή Αγώνα 

 Μάνατζερ Αγώνα 

 Υπεύθυνο Ασφαλείας 



Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ 
Κανονισμός Αγώνων Όρθιας Σανιδοωπηλασίας (Stand Up Paddle) 2022 – προς σωματεια για παρατηρήσεις 

 

 - 27 - 

7.2.2. Τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα πρέπει να είναι εν ισχύ Εθνικοί 
Διαιτητές. 

 
7.2.3. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αγώνων είναι:  
 

7.2.3.α. να κατευθύνει οργανώσει και να επιβλέψει αγωνιστικά τους αγώνες 
7.2.3.β. σε περίπτωση κακοκαιρίας ή κάποιας απρόβλεπτης αιτίας, που απαγορεύει 

τη διεξαγωγή του αγώνα, η μετάθεση (αναβολή) του αγώνα και η απόφαση άλλου 
χρόνου πιθανής διεξαγωγής του. 

7.2.3.γ. να αποφασίσει για θέματα που αφορούν ακυρώσεις σε περιπτώσεις 
παραβίασης των Κανονισμών κατά τη διάρκεια των αγώνων 

7.2.3.δ. να ακούσει τις όποιες διαμαρτυρίες-ενστάσεις υπάρξουν και να τακτοποιήσει 
τις όποιες διαφορές προκύψουν 

7.2.3.ε.. να λάβει αποφάσεις που βασίζονται στους Αγωνιστικούς Κανονισμούς της 
E.O.K.-K. 

7.2.3.στ Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και από τους εγκεκριμένους Κανονισμούς 
της Ε.Ο.Κ.-Κ. ή το Καταστατικό της E.O.K.-K. 

7.2.3.ζ.  μπορεί να ακυρώσει αθλητή που συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή με τον τρόπο 
που μιλά δείχνει περιφρόνηση για το άθλημα, για τους officials, τους συναθλητές 
του ή τους θεατές  

7.2.3.η. πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που αφορά πιθανή παράβαση των 
Κανονισμών, να ακούσει την γνώμη του Διαιτητή που έλεγχε τον αγώνα στον οποίο 
λέγεται ότι έγινε η παράβαση. Η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει την άποψη άλλων 
Διαιτητών που ελέγχουν τον αγώνα, εάν το θεωρεί σημαντικό, για να ξεκαθαρίσει 
την πιθανή παράβαση. 

7.2.4 - Ένα μέλος της Επιτροπής Αγώνων δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια κρίση που 
σχετίζεται με τον αποκλεισμό ενός/μιας  αθλητή/τριας από τo δικό του/της 
Σωματείο-Μέλος της Ε.Ο.Κ.-Κ.. 

7.3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (OFFICIALS). (παλαιό 10) 

 
7.3.1. O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: που είναι και Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων, αποφασίζει 
για όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και δεν προβλέπονται 
στον παρόντα Κανονισμό. Ο αγώνας πρέπει να διεξάγεται κάτω από τις οδηγίες του 
Προϊστάμενου Αγώνων ο οποίος έχει οριστεί από την Κ.Ε.Δ., όπως και οι άλλοι διαιτητές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1. 
 
7.3.2. Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΑΓΩΝΩΝ είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή 
του αγώνα. 
7.3.3. O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ:  
7.3.3.α. σε στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Αγώνων και τον Μάνατζερ των Αγώνων, 
διαχειρίζεται τα διοικητικά (διαχειριστικά) θέματα των αγώνων. 
7.3.3.β. Εάν κριθεί αναγκαίο, θα ελέγξει τα προσωπικά έγγραφα των αγωνιζομένων 
καθώς και την ηλικία τους. 
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7.3.3.γ. Σε περίπτωση ύπαρξης μηχανογραφικού συστήματος βρίσκεται σε επαφή με τον 
υπεύθυνο του συστήματος. 
7.3.3.δ. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ελέγχει όλα τα αποτελέσματα και προετοιμάζει 
την κατάσταση όσων προκρίνονται στην επόμενη φάση. Θα διαμορφώσει – συντάξει την 
απόφαση της επιτροπής για θέματα ενστάσεων και θα φροντίσει να καταγραφούν.  
7.3.3.ε. Θα συλλέξει τα απαραίτητα έντυπα και έγγραφα για τη διοίκηση της 
διοργάνωσης και τη γραμματεία. 
7.3.3.στ Διατηρεί γραπτό αρχείο των αποφάσεων της Επιτροπής Αγώνα που ελήφθησαν 
σε σχέση με τυχόν ενστάσεις και είναι υπεύθυνος για την καταγραφή τους.  
7.3.3.ζ Παρέχει στον Υπεύθυνο Τύπου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη 
διεξαγωγή του αγώνα ή τα αποτελέσματα.   
7.3.3.η Συγκεντρώνει από του αρχηγούς των αποστολών και πριν από την σύσκεψη των 
αρχηγών των αποστολών (τεχνική σύσκεψη) τις αλλαγές των αθλητών και τις ταξινομεί 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, καταγράφει τις αλλαγές 
που ανακοινώνονται από τον Διευθυντή των Αγώνων. 
Για να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της 
Γραμματείας. 
 
7.3.4. Ο ΑΦΕΤΗΣ:  
7.3.4.4.α  αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τις εκκινήσεις των αγώνων 
7.3.4.4.β  είναι ο μόνος υπεύθυνος για αποφάσεις άκυρων εκκινήσεων.  
7.3.4.4.γ  ελέγχει  τον εξοπλισμό  της άφεσης για να διαπιστώσει ότι είναι σε καλή 
κατάσταση.  
7.3.4.4.δ  Σε διεθνείς αγώνες επίσημη γλώσσα του Αφέτη είναι η αγγλική. 
7.3.4.4.ε  επικοινωνεί με την Επιτροπή Αγώνων και αφού λάβει σήμα από αυτή ότι όλα 
είναι έτοιμα, καλεί τους αγωνιζόμενους να λάβουν τις θέσεις τους και εκτελεί τη 
διαδικασία της άφεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς 
7.3.4.4.στ όλες οι αποφάσεις του Αφέτη είναι τελεσίδικες.  
 
7.3.5. Ο ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ:  
7.3.5.α  το καθήκον του Ευθυγραμμιστή είναι να φέρει τα σκάφη στη γραμμή εκκίνησης 
με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.  
7.3.5.β  Σε διεθνείς αγώνες επίσημη γλώσσα του Αφέτη είναι η αγγλική. 
 
7.3.6. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:  
7.3.6.α επιβλέπει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί.  
Εάν υπάρξει παράβαση Κανονισμών, ο Διαιτητής διαδρομής θα αναφέρει άμεσα την 
παράβαση στην Επιτροπή Αγώνων. 
7.3.6.β Ορίζει τους διαιτητές που θα επιβλέψουν τα σημεία ελέγχου κατά μήκος της 
διαδρομής και διατηρεί επαφή με όλους αυτούς τους διαιτητές καθ' όλη τη διάρκεια του 
αγώνα.  
7.3.6.γ Αποφασίζει, σε συζήτηση με τους αρμόδιους διαιτητές, τυχόν κυρώσεις που είναι 
κατάλληλες για την αντιμετώπιση μικροπαραβάσεων και τις κοινοποιεί στους διαιτητές 
που είναι υπεύθυνοι για τη επιβολή κυρώσεων.  
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7.3.6.δ Αναφέρει οποιεσδήποτε σημαντικές παραβάσεις στον Διευθυντή Αγώνα, εάν οι 
κανονισμοί παραβιάζονται με τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό.  Ο 
Διευθυντής Αγώνων με τη σειρά του θα πρέπει να το παραπέμψει στην Επιτροπή 
Αγώνων.  
7.3.6.ε Η Επιτροπή Αγώνων θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσει εάν κάποιος από 
τους εμπλεκόμενους αθλητές θα πρέπει να αποκλειστεί ή όχι. 
 

 
7.3.7. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ/ΕΛΙΓΜΩΝ:  
7.3.7.α είναι σταθερός σε κάθε σημείο στροφής.  Ένας ή περισσότεροι Διαιτητές Στροφής 
χρησιμοποιούνται σε όλη τη διαδρομή όταν η διαδρομή έχει μια ή περισσότερα σημεία 
στροφών.  Πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημεία ώστε να έχουν την καλύτερη 
οπτική των στροφών. 
7.3.7.β ο Διαιτητής στροφής θα επιβλέπει τη στροφή των αθλητών για τυχόν παραβάσεις 
στους κανονισμούς, συγκρούσεις, παρεμποδίσεις. Αυτός που καταγράφει θα κάνει λίστα 
όλων όσοι πέρασαν το σημείο στροφής. 
7.3.7.γ αμέσως μετά τον αγώνα, ο Διαιτητής στροφής/ελιγμών θα αναφέρει στην 
Επιτροπή όσους έκαναν τη στροφή και αν υπήρξε παράβαση των Κανονισμών. 
 
7.3.8. Ο ΚΡΙΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:  
7.3.8.α Οι Κριτές πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε θέσεις όπου να μπορούν να βλέπουν 
τη γραμμή τερματισμού καθαρά. 
7.3.8.β αποφασίζει για τη σειρά με την οποία οι αθλητές πέρασαν την γραμμή 
τερματισμού όταν δεν χρησιμοποιείται αυτόματο σύστημα τερματισμού (Photo Finish 
System).  
7.3.8.γ Σε περίπτωση μη ύπαρξης φωτο φίνις, εάν οι Κριτές έχουν διαφορετική άποψη 
για την κατάταξη δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων, απλή πλειοψηφία θα αποφασίσει 
για τη διαφορά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προϊστάμενος Κριτών έχει την καθοριστική 
ψήφο. Η απόφαση των Κριτών Τερματισμού είναι οριστική. 
 
7.3.9. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:  
7.3.9.α Αναθέτει τα καθήκοντα στους Κριτές Τερματισμού και τους Χρονομέτρες 
7.3.9.β Στο τέλος κάθε αγώνα συγκρίνει τους επίσημους χρόνους με τους άλλους Κριτές 
Τερματισμού και ενημερώνει αμέσως τον Προϊστάμενο Αγώνα  γι αυτούς. 
7.3.9.γ Ο Προϊστάμενος Κριτών Τερματισμού είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι ο 
εξοπλισμός χρονομέτρησης λειτουργεί κανονικά.  
 
7.3.10. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ:  
7.3.10.α είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των χρόνων. Πριν από κάθε αγώνα, ο 
Επικεφαλής Χρονομέτρης θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα χρονόμετρα ή ο άλλος 
εξοπλισμός μέτρησης του χρόνου λειτουργούν ικανοποιητικά. 
7.3.10.β Κάθε αγώνας χρονομετρείται τουλάχιστον από δύο χρονόμετρα χειρός. Όταν τα 
χρονόμετρα δεν κατέγραψαν τον ίδιο χρόνο, ο μεγαλύτερος (χειρότερος) χρόνος θα 
ληφθεί ως σωστός. Τα χρονόμετρα χειρός θα ξεκινούν όταν ληφθεί το ηλεκτρονικό ή 
οπτικό σήμα από την εκκίνηση.  
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7.3.11. Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΑΝΙΔΩΝ:  
είναι υπεύθυνος μετά τον αγώνα να ελέγξει τις σανίδες για να βεβαιωθεί ότι 
συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Αγώνα SUP της Ε.Ο.Κ.-Κ.. Σε περίπτωση που 
κάποια σανίδα δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, τότε ο αθλητής θα 
παραπεμφθεί στην Επιτροπή Αγώνων για αποκλεισμό. 
 
7.3.12. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι αυτός που παρέχει συμβουλές στην επιτροπή 
του αγώνα για τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον στίβο, τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες, τον αριθμό των αθλητών και επιβλέπει αν αυτές εφαρμόζονται. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για την κίνηση των σωστικών σκαφών, ναυαγοσωστών και 
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις λιμενικές και λοιπές αρχές. 
 
7.3.13. Ο ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ,  
7.3.13.α κατά τη διάρκεια του αγώνα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Μάνατζερ Αγώνα, 
ανακοινώνει την έναρξη του κάθε αγωνίσματος, τη σειρά εκκίνησης, και την κατάταξη 
των αθλητών.  
7.3.13.β Μετά τη λήξη κάθε αγωνίσματος ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 
 
7.3.14. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους 
εκπροσώπους του Τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, για τον αγώνα και την 
πρόοδό του. Ο Υπεύθυνος Τύπου είναι εξουσιοδοτημένος να αναζητήσει αυτές τις 
πληροφορίες από τους διάφορους διαιτητές, οι οποίοι πρέπει να του παρέχουν, το 
συντομότερο δυνατόν, αντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων. 
 
7.3.15 - Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ είναι αρμόδιος να διασφαλίσει τα 
παρακάτω όταν χρειάζεται:  
• Σχολιασμό. 
• Εγκαταστάσεις ήχου.  
• Τηλεόραση και livestreaming.  
• Web και υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
• Δημόσια ανακοίνωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο σε 
συντονισμό με την ομάδα αποτελεσμάτων. 
 • Εγκαταστάσεις θεατών.  
• Μάρκετινγκ του αγώνα.  
• Εγκαταστάσεις/παροχές των ΜΜΕ.  
• Παροχή πληροφοριών στο Γραφείο της Ε.Ο.Κ.-Κ. πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
εκδήλωση. 
 
7.3.16. Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ:  
7.3.16.α Είναι το κύριο σημείο επαφής των αθλητών με την Επιτροπή Αγώνων πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.  
7.3.16.β Παραδίδει πληροφορίες και μηνύματα από τον Διευθυντή Αγώνα και την 
Επιτροπή Αγώνων στους αθλητές.  
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7.3.16.γ Παραδίδει μηνύματα, ερωτήσεις, προτάσεις και άλλα από τους αθλητές στον 
Διευθυντή Αγώνα και στην Επιτροπή Αγώνων. 
 
7.3.17 ΓΕΝΙΚΑ: Όλοι οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να επιτελούν τα καθήκοντα τους 
σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κάθε κριτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την 
επάρκεια του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση ελλείψεων ή 
ανεπάρκειας του εξοπλισμού θα ενημερώσει τον Προϊστάμενο ή τον Manager των 
αγώνων. Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα απαγορεύεται να βρίσκονται στον χώρο των 
κριτών εκτός αν έχουν κληθεί από την Επιτροπή αγώνων για την επίλυση κάποιου 
ζητήματος. 
7.3.18 Για τις Πανελλήνιες Διοργανώσεις είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι 
παραπάνω Διαιτητές στις αντίστοιχες θέσεις. Αυτό ισχύει και για Διεθνείς διοργανώσεις 
που πραγματοποιούνται με την έγκριση της Ε.Ο.Κ-Κ. Για τις επίσημες διασυλλογικές 
διοργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται Διαιτητές σε ορισμένες θέσεις και σε 
μικρότερο αριθμό, καλύπτοντας μια ή περισσότερες θέσεις ταυτόχρονα από το ίδιο 
πρόσωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ  

8.1. ΣΤΙΒΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ (παλαιό 22) 

8.1.1 – Οι στίβοι μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε περιοχή σε ανοικτά νερά 
ή ανοιχτή θάλασσα, σε διάφορες μορφές και συνθήκες. Οι στίβοι θα πρέπει να 
επιλέγονται για να ελέγχουν την ικανότητα των αθλητών και να χρησιμοποιούν τις 
συνθήκες προς όφελός τους.  
8.1.2 – Οι αγωνιστικοί στίβοι αποφασίζονται εκ των προτέρων όπου είναι δυνατόν, και 
δημοσιεύονται ή/και κοινοποιούνται.  
8.1.3 – Οι στίβοι μπορούν να τροποποιηθούν έως και την ημέρα του ώστε να 
προσαρμοστούν στις επικρατούσες συνθήκες. Τέτοιες τροποποιήσεις γνωστοποιούνται 
στην Τεχνική Σύσκεψη. 
8.1.4 – Οι αγωνιστικοί στίβοι για το Σπριντ πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή.  
8.1.5 – Οι αγωνιστικοί στίβοι για τους Τεχνικούς Αγώνες πρέπει να περιλαμβάνουν 
στροφές.  
8.1.6 – Οι αγωνιστικοί στίβοι για τους Αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων μπορεί να 
ποικίλουν σε μορφή (format) και συνθήκες. 

8.2. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΙΒΟΥ (παλαιό 22) 

8.2.1 - Θα πρέπει να υπάρχουν σημάνσεις στον στίβο  (γραμμή εκκίνησης, γραμμή 
τερματισμού, στροφές και άλλες σημάνσεις διαδρομής) που θα επεξηγούνται στις 
οδηγίες του αγώνα.  
8.2.2 - Συνιστάται οι σημάνσεις να είναι εύκολα ορατές και αναγνωρίσιμες και ικανού 
μεγέθους ώστε να είναι ευδιάκριτες. Και οι δύο γραμμές εκκίνησης και τερματισμού 
πρέπει να επισημαίνονται με σημαίες/σημαδούρες στα σημεία όπου αυτές οι γραμμές 
τέμνουν τα εξωτερικά όρια της διαδρομής.  
8.2.3 - Για τη σήμανση του στίβου στις στροφές και άλλες αλλαγές κατεύθυνσης, κατά 
προτίμηση να χρησιμοποιούνται δύο (2) διακριτές έγχρωμες σημαδούρες διαφορετικού 
χρώματος.  
8.2.4 - Τα υποχρεωτικά σημεία μεταφοράς πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με σημαίες. 
8.2.5. Στις διασυλλογικές διοργανώσεις ο στίβος οριοθετείται με κόκκινες ή όποιου 
άλλου χρώματος σημαίες στην γραμμή άφεσης και τερματισμού και αν είναι δυνατό με 
σημαντήρες κατά μήκος της απόστασης μεταξύ άφεσης και τερματισμού, στις εξωτερικές 
ευθείες του στίβου, αν οι διαστάσεις και οι αποστάσεις το επιτρέπουν.  
8.2.6. Ο στίβος πρέπει να παραδοθεί στην Επιτροπή Αγώνων τουλάχιστον μια ώρα πριν 
το πρώτο αγώνισμα του προγράμματος. 
 

Ειδικά για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα: 

8.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΝΙΔΩΝ 

Στο τέλος κάθε αγώνα οι τέσσερις (4) πρώτες σανίδες και άλλες τυχαία θα ελέγχονται 
από τους Ελεγκτές Σανίδας χρησιμοποιώντας ρυθμιζόμενο εξοπλισμό. 



Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ 
Κανονισμός Αγώνων Όρθιας Σανιδοωπηλασίας (Stand Up Paddle) 2022 – προς σωματεια για παρατηρήσεις 

 

 - 33 - 

8.4. Ο ΣΤΙΒΟΣ 

8.4.1 - Αγώνας σπριντ – ευθεία με διαδρομές για να δείχνει την κατεύθυνση. Δεν 
απαιτούνται αποκλειστικές διαδρομές ανά αθλητή, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σημαδούρες και γραμμές για να υποδείξουν την κατεύθυνση της διαδρομής.  
8.4.2- Αγώνας Μεγάλων Αποστάσεων: Μπορεί να είναι μια αγωνιστική διαδρομή από 
σημείο σε σημείο ή μπορεί να είναι μια διαδρομή κυκλική.  
8.4.3- Τεχνικός Αγώνας: Ο Τεχνικός στίβος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) 
δεξιές στροφές και δύο (2) αριστερές στροφές. Η διαφορά μεταξύ του αριθμού των 
αριστερών και δεξιών στροφών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία (1).  
8.4.4- Για αγώνες Σπριντ και τους Τεχνικούς Αγώνες, τελικοί Β και Γ μπορούν να 
διεξαχθούν για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης. Οι τελικοί Β θα διεξαχθούν μόνο 
όταν υπάρχουν περισσότεροι από 32 αθλητές στο συγκεκριμένο αγώνισμα και οι τελικοί 
Γ θα πραγματοποιηθούν μόνο όταν υπάρχουν περισσότεροι από 64 αθλητές στο 
συγκεκριμένο αγώνισμα. 
8.4.5. Για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανάπτυξης ο Τεχνικός στίβος καθορίζεται από 
την Προκήρυξη του Αγώνα. 

8.5. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

8.5.1 - Ένα σύστημα αυτόματης εκκίνησης αποδεκτό / εγκεκριμένο από την Ε.Ο.Κ-Κ και 
εξοπλισμένο με μεγάφωνα σε κάθε θέση εκκίνησης ή πλωτήρες Εκκίνησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες Sprint.  
8.5.2 - Εάν είναι απαραίτητο, βοηθοί κρατούν την ουρά των σανίδων και τις αφήνουν 
στο σήμα εκκίνησης.  
8.5.3 – Η διοργάνωση πρέπει να παρέχει ένα μεγάφωνο, το οποίο είναι στη διάθεση του 
Αφέτη.  
8.5.4 - Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα βίντεο με κάμερα με αργή επανάληψη σε κάθε 
θέση γραμμής εκκίνησης για τον έλεγχο της εκκίνησης των αθλητών. Το βίντεο θα είναι 
μόνο στη διάθεση του Αφέτη. 
 

Ειδικά για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα: 

8.6. PHOTO FINISH και ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

8.6.1 –Η σειρά των σκαφών που φτάνουν στη γραμμή τερματισμού αποφασίζεται από 
τους Διαιτητές Τερματισμού.  Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ένα σύστημα Photo Finish-  
8.6.2- Ο χρόνος πρέπει να καταγράφεται και να δημοσιεύεται σε 1/100 του 
δευτερολέπτου.  
8.6.3- Πρέπει να υπάρχει σύστημα βίντεο με κάμερα με αργή κίνηση που να δείχνει:  
8.6.3.α Τη σχετική θέση του αθλητή στη σανίδα του στη γραμμή τερματισμού 
(τερματισμός στο νερό).  
8.6.3.β Τον αθλητή που κρατά το κουπί στο χέρι, για τερματισμό στην ακτή.  
8.6.4 Όταν χρησιμοποιείται photo finish:  
8.6.4.α - Ένας Διαιτητής πρέπει να δει ότι έχει καταγραφεί με photo finish ο κάθε αθλητής 
(στις σειρές, στους ημιτελικούς και τελικούς).  
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8.6.4.β  - Το Σύστημα Photo Finish πρέπει να καταγράφει τον τερματισμό όλων των 
συμμετεχόντων σανίδων.  
8.6.4.γ - Το photo finish πρέπει να είναι στη διάθεση του Προϊσταμένου Τερματισμού, 
της Επιτροπής Αγώνων και της Αγωνοδίκου Επιτροπής.  
8.6.4.δ - Ο Προϊστάμενος Τερματισμού και η Επιτροπή Αγώνων πρέπει να συγκρίνουν τις 
αποφάσεις τους με τα αποτελέσματα του photo finish, με το τελευταίο να είναι 
καθοριστικό. Τα αποτελέσματα κάθε αγώνα θα εγκριθούν από την Επιτροπή Αγώνων.  
8.6.4.ε Εάν η ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου αποτύχει, ο χρόνος που έχει ληφθεί 
με χρονόμετρα χειρός από τους Κριτές Τερματισμού θα χρησιμοποιηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

9.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

9.1.1. Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή 
του αγώνα 

9.1.2. Συγκεκριμένα η Οργανωτική Επιτροπή: 
9.1.2.α Φροντίζει ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος αγωνιστικός στίβος και ο τεχνικός 

εξοπλισμός όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Αγώνων SUP 
9.1.2.β Καθορίζει την Ημερομηνία του αγώνα σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα 

της ΕΟΚΚ η οποία το εγκρίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1.2. 
9.1.2.γ Δημιουργεί και διανέμει το πρόγραμμα των αγώνων εγκαίρως στο οποίο 

περιγράφεται με ακρίβεια η ώρα και ημερομηνία της Τεχνικής Σύσκεψης και της 
Ενημέρωσης των Αθλητών (Athletes Briefing). 

9.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

9.2.1.α Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν το πρώτο 
αγώνισμα της διοργάνωσης, το πρόγραμμα θα μπορεί να είναι διαθέσιμο στο χώρο 
των αγώνων, είτε αναρτημένο στο website της διοργάνωσης είτε να αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, δίνοντας τα συμμετέχοντα Σωματεία και τα ονόματα των αθλητών και 
το αποτέλεσμα των κληρώσεων των σειρών. 

9.2.1.β Για τις διασυλλογικές διοργανώσεις, το πρόγραμμα πρέπει να κοινοποιείται 
στους συμμετέχοντες, είτε να είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονικά μέσα της 
διοργάνωσης (website, facebook κλπ) τουλάχιστον ως προς τις συμμετοχές και το 
πρόγραμμα των αγωνισμάτων.  Ο διοργανωτής στην περίπτωση ανάρτησης θα πρέπει 
εκ των προτέρων να έχει ενημερώσει τα συμμετέχοντα σωματεία για τα σχετικά 
link/μέσα που θα δημοσιεύονται οι πληροφορίες του αγώνα.  

9.2.2.α Τουλάχιστον πέντε ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων, οι παρακάτω 
πληροφορίες θα είναι είτε αναρτημένες, είτε θα διανεμηθούν στους Αρχηγούς 
Αποστολών ή/και στους Αθλητές: 

α. λεπτομερείς πληροφορίες του στίβου και των σημάνσεων του 
β. ώρα έναρξης – εκκίνησης και διαδικασίες εκκίνησης 
γ. γραμμή άφεσης  
δ. γραμμή τερματισμού 
ε. προσωπικούς αριθμούς αθλητών 
στ. υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας 
ζ. τυχόν παροχή μεταφοράς σανίδων και αθλητών από το διοργανωτή 
η. Συγκεκριμένες πληροφορίες-διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή των 

αγωνιστικών κανονισμών  
στ. χρόνο και τόπο τελετής απονομών 
 
9.2.2.β Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνεται από το διοργανωτή, τα παραπάνω της 

9.2.2.α μπορούν να τροποποιηθούν έως και την Τεχνική Σύσκεψη.  
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9.3.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ (Σύσκεψη Αρχηγών Αποστολών) : (παλαιό 19.2) 

9.3.α.1 Η Τεχνική Σύσκεψη διεξάγεται κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα των 
αγώνων, και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορεί να διεξαχθεί την ημέρα των 
αγώνων σύμφωνα με την Προκήρυξη. 

9.3.α.2 Στη συνάντηση αυτή, ανακοινώνονται τα ονόματα των αρχηγών Αποστολής.  
9.3.α.3 Ο διοργανωτής περιγράφει τον στίβο και όλες τις λεπτομέρειες που θα ισχύσουν 

για όλη τη διοργάνωση.  
9.3.α.4 Ο Προϊστάμενος Αγώνων εκφωνεί το πρόγραμμα και επιβεβαιώνει τις 

συμμετοχές και τις τυχόν αλλαγές, στις συμμετοχές και τις αποσύρσεις.  
9.3.α.5 Σε περίπτωση που ένα σωματείο αδυνατεί να παραβρεθεί στην Τεχνική Σύσκεψη 

για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως τον αναπληρωτή του που 
μπορεί να είναι εκπρόσωπος άλλου σωματείου.   

9.3.α.6 Η μη συμμετοχή στην Τεχνική Σύσκεψη ή σε άλλες έκτακτες συσκέψεις που 
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για την επίλυση προβλημάτων 
σημαίνει αυτομάτως και αποδοχή των αποφάσεων αυτής.   

9.3.α.7. Στις διασυλλογικές διοργανώσεις, η Τεχνική Σύσκεψη πραγματοποιείται 
τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη του προγράμματος των αγώνων. 

9.3.β ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: (παλαιό 19.3) 

9.3.β.1 - Η Ενημέρωση Αθλητών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και τριάντα λεπτά (30’)  
πριν από την πρώτη εκκίνηση. Η συνάντηση καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις τελικές 
λεπτομέρειες συμμετοχής, οδηγίες ασφαλείας, κανόνες αγώνων και επιβεβαιώνει τις 
λεπτομέρειες του στίβου και το χρονοδιάγραμμα. 
9.3.β.2.  Η ενημέρωση των αθλητών γίνεται από τον Διευθυντή των Αγώνων που είναι 
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή 
των Αγώνων πρόσωπο. 
9.3.β.3 - Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση ξαφνικών προειδοποιήσεων για τον 
καιρό), η διοίκηση του αγώνα επιτρέπεται να καλέσει μια Ενημέρωση Αθλητών σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

9.4. ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (παλαιό 20) 

9.4.1 Κάθε αθλητής που αναφέρεται στη δήλωση του Σωματείου, μπορεί να 
αντικαταστήσει οποιονδήποτε άλλον σε κάθε αγώνισμα (εκτός των περιορισμών του 
άρθρου 1.5). 
9.4.2 Αλλαγές και αποσύρσεις αθλητών γίνονται κατά την Τεχνική Σύσκεψη των Αρχηγών 
Αποστολών 
9.4.3 Ο Διευθυντής του Αγώνα, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για ιατρικούς λόγους, 
μπορεί να δεχθεί έγγραφες αντικαταστάσεις των αθλητών τουλάχιστον μια ώρα πριν 
από το πρώτο αγώνισμα του προγράμματος της ημέρας.  Οι γνωστοποιήσεις των 
αλλαγών αθλητών δίνονται γραπτώς στην Γραμματεία των αγώνων. Οι αθλητές που θα 
χρησιμοποιηθούν στις αλλαγές, πρέπει να είναι δηλωμένοι στην ονομαστική κατάσταση 
των αθλητών του Σωματείου. 
9.4.4 Η απόσυρση αθλητή θεωρείται οριστική. Δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του 
αθλητή αυτού σε άλλο αγώνισμα. 
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9.4.5 Σε διασυλλογικές διοργανώσεις, αποσύρσεις και αλλαγές γίνονται μια ώρα πριν 
την έναρξη του προγράμματος για όλα τα αγωνίσματα. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν 
δηλωθεί οι αλλαγές και οι ομάδες σκυταλοδρομίας παρουσιάζονται με διαφορετική 
σύνθεση από τη δηλωμένη, τότε ο Αφέτης έχει δικαίωμα αποβολής όλης της ομάδας του 
αθλητή από το πρόγραμμα των αγώνων. 

9.5. ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΚΑΦΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ (παλαιό 23)  

9.5.1 - Όλες οι σανίδες πρέπει να φέρουν έναν αριθμό σανίδας, ο οποίος θα πρέπει να 
βρίσκεται προσκολλημένος σε αυτές σύμφωνα με τις οδηγίες του διοργανωτή του 
αγώνα.  
9.5.2 - Πρέπει να τοποθετηθούν σημάνσεις για να αναγνωρίζονται οι σανίδες στη 
γραμμή εκκίνησης και στην πορεία. Αυτή η διαδικασία είναι για την ασφάλεια και την 
αναγνώριση του πληρώματος. 
9.5.3 - Οι σανίδες μπορεί να φέρουν σημάνσεις και στις δύο πλευρές αριθμό, γράμματα 
ή συνδυασμό των δύο (2), οι οποίες τυπώνονται με ευανάγνωστη γραμματοσειρά. Οι 
σημάνσεις θα πρέπει να είναι σε χρώμα σε αντίθεση με αυτό της σανίδας ή να 
εκτυπώνονται σε φόντο με αντίθεση.  
9.5.4 – Ολόκληρος ο αριθμός πρέπει να είναι ορατός.  
9.5.5 - Οι προσωπικοί αριθμοί (σαλοπέτα-ΒΙΒ) μπορούν να παρέχονται από την 
διοργάνωση και θα πρέπει να τοποθετούνται στην πλάτη ή/και στο μπροστινό μέρος του 
αθλητή, όπως απαιτείται από τον διοργανωτή. Ο τίτλος ή το όνομα του κύριου χορηγού 
μπορεί να εμφανίζεται στους προσωπικούς αριθμούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

10.1  ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (παλαιό 26) 

10.1.1 - Οι σανίδες που χρησιμοποιούνται για αγώνες SUP πρέπει να προωθούνται 
αποκλειστικά με κουπί μονής κουτάλας. Επιτρέπονται κουπιά με ρυθμιζόμενο μήκος.  
10.1.2 - Απαγορεύεται η χρήση υδροπτέρυγων και πανιών.  
10.1.3 - Ο αθλητής πρέπει να στέκεται στη σανίδα για όλη τη διάρκεια του αγώνα.  
Εξαιρούνται οι στιγμές εξάντλησης ή η φάση προσανατολισμού, οπότε ο αθλητής μπορεί 
να εκτελέσει έως και πέντε (5) κτυπήματα με κουπί γονατιστός ή καθισμένος στο σανίδι 
χωρίς να κερδίσει πλεονέκτημα ή/και θέση.  
10.1.4 - Η ενεργή γονατιστή στάση (επαφή του γονάτου με τη σανίδα) δεν επιτρέπεται 
πλην του άρθρου 10.1.3.. Σε περίπτωση παράβασης, ο Διευθυντής Αγώνων θα 
αποφασίσει εάν θα τιμωρήσει τον αγωνιζόμενο ή όχι. 

10.2  ΕΚΚΙΝΗΣΗ (παλαιό 27.1) 

10.2.1 - Η Γραμμή Εκκίνησης πρέπει να είναι σαφής, με σημάνσεις που περιγράφονται 
στους αθλητές στις οδηγίες του αγώνα.  
10.2.2 - Η Γραμμή Εκκίνησης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπει σε όλους 
τους αθλητές να παρατάσσονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, 
οι αθλητές θα οργανώνονται σύμφωνα με προηγούμενη κατάταξη της αντίστοιχης 
διοργάνωσης με τους αθλητές με την καλύτερη κατάταξη να τοποθετούνται στο 
καλύτερο σημείο για να ξεκινήσουν τον αγώνα.  Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει και τυχαία, 
σύμφωνα με την λίστα εκκίνησης. 
10.2.3 - Το σήμα εκκίνησης πρέπει να περιγράφεται στις οδηγίες του αγώνα.  
10.2.4 - Οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στην εκκίνηση την ώρα που καθορίζεται στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα. Η εκκίνηση θα δοθεί χωρίς αναφορά σε τυχόν απόντες.  
10.2.5 - Η εκκίνηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη, δίνοντας σε όλους τους 
αθλητές ίσες ευκαιρίες. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να παραγγελθεί επανεκκίνηση.  

10.3  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

10.3.1 - Οι μέθοδοι εκκίνησης θα πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες και η επιλογή 
τους θα γίνει από την διοργάνωση και πρέπει να περιλαμβάνεται στις οδηγίες που 
διανέμονται εκ των προτέρων:  
 
10.3.1.α Εκκίνηση από την Παραλία - Beach Start (Μεγάλων Αποστάσεων, Τεχνικό 
Αγώνα και Αγώνα με Φουσκωτά)  
* Οι αθλητές θα παραταχθούν στην άκρη του νερού.  
• Όλοι οι αθλητές θα κρατούν τις σανίδες τους, σε βαθιά νερά από τον αστράγαλο έως 
τον μηρό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αφέτη ή του Ευθυγραμμιστή.  
• Όταν όλοι οι αθλητές είναι ευθυγραμμισμένοι και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, θα δοθεί 
το σήμα εκκίνησης. 
 
10.3.1.β Εκκίνηση από την Όχθη - Bank Start (Μεγάλων Αποστάσεων, Τεχνικό Αγώνα και 
Αγώνα με Φουσκωτά) 
• Οι σανίδες είναι παραταγμένες στην όχθη.  



Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ 
Κανονισμός Αγώνων Όρθιας Σανιδοωπηλασίας (Stand Up Paddle) 2022 – προς σωματεια για παρατηρήσεις 

 

 - 39 - 

• Οι σανίδες πρέπει να είναι στο έδαφος δίπλα στους αθλητές. Οι αθλητές μπορούν να 
κρατήσουν τις σανίδες, αλλά δεν πρέπει να τις σηκώνουν από το έδαφος. 
 
10.3.1.γ Εκκίνηση σε Στάσιμο Νερό - Stationary Water Start (Μεγάλων Αποστάσεων, 
Σπρίντ, Τεχνικό Αγώνα και Αγώνα με Φουσκωτά) 
• Η θέση των σανίδων στην εκκίνηση είναι τέτοια ώστε οι μύτες των σανίδων όλων των 
αθλητών να βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης.  
• Οι σανίδες πρέπει να είναι ακίνητες.  
• Οι σανίδες μπορεί να συγκρατούνται στο πίσω μέρος από εθελοντές (board holders) ή 
να μπλοκάρονται στο μπροστινό μέρος από ένα σύστημα αυτόματης εκκίνησης.  
• Οι αθλητές ξεκινούν από όρθια, γονατιστή ή καθιστή θέση (επάνω στη σανίδα). Η θέση 
πρέπει να περιγραφεί εκ των προτέρων.  
• Η γραμμή εκκίνησης πρέπει να είναι κάθετη στην πρώτη σημαδούρα. 
 
10.3.1.δ Εκκίνηση σε Κινούμενο Νερό – Rolling Water Start (Μεγάλων Αποστάσεων, και 
Αγώνα με Φουσκωτά) 
• Όπου ο δυνατός άνεμος ή το ρεύμα καθιστούν δύσκολη την ακίνητη εκκίνηση, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κινούμενη εκκίνηση. Οι σανίδες επιτρέπεται να παρασύρονται ή να 
κωπηλατούνται αργά προς τη γραμμή εκκίνησης με σκοπό τη διέλευση από την εκκίνηση 
τη στιγμή του σήματος.  
• Η γραμμή εκκίνησης μπορεί να είναι σταθερή ή να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο (2) 
σανίδες που κινούνται. 
 
Όπου είναι δυνατόν όλες οι σανίδες σε έναν αγώνα θα πρέπει να παρατάσσονται στη 
γραμμή εκκίνησης. Όπου αυτό είναι αδύνατο ή ανέφικτο λόγω έλλειψης χώρου ή νερού 
ή καιρικών συνθηκών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες εναλλακτικές 
διαδικασίες ταυτόχρονης εκκίνησης: 
 
10.3.1.ε Εκκίνηση πλέγματος – Grid Start2 (Μεγάλων Αποστάσεων, Τεχνικό Αγώνα και 
Αγώνα με Φουσκωτά) 
• Όπου η ταυτόχρονη εκκίνηση σε μία γραμμή για όλους τους αθλητές είναι ανέφικτη ή 
ανεπιθύμητη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Grid Start για Bank start, Stationary Water 
Start ή Rolling Water Start (σε ομάδες).  
• Οι αθλητές χωρίζονται σε ομάδες. Οι ομάδες παρατάσσονται η μία πίσω από την άλλη 
και καθορίζονται από προηγούμενη κατάταξη της αντίστοιχης διοργάνωσης με τους 
αθλητές με την καλύτερη κατάταξη να  τοποθετούνται στο καλύτερο σημείο για να 
ξεκινήσουν τον αγώνα.  Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει και τυχαία, σύμφωνα με την λίστα 
εκκίνησης. 
 
10.3.1.στ Διαλειμματική εκκίνηση – Interval Start (Μεγάλων Αποστάσεων, Τεχνικό 
Αγώνα και Αγώνα με Φουσκωτά)  
• Όπου η ταυτόχρονη εκκίνηση είναι αδύνατη ή ανεπιθύμητη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
Διαλειμματική Εκκίνηση για Εκκίνηση από την Παραλία (Beach Start), Εκκίνηση από την 

                                                
2 Να ελεγχθεί ο όρος 
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Όχθη (Bank Start) ή Εκκίνηση από Στάσιμα Νερά (Stationary Water Start) (είτε σε ομάδες 
είτε ατομικά). Η σειρά εκκίνησης θα καθοριστεί από προηγούμενη κατάταξη της 
αντίστοιχης διοργάνωσης με τους αθλητές με την καλύτερη κατάταξη να τοποθετούνται 
στο καλύτερο σημείο για να ξεκινήσουν τον αγώνα.  Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει και 
τυχαία με κλήρωση, σύμφωνα με την λίστα εκκίνησης. 
 • Αθλητές ή ομάδα αθλητών θα πρέπει να ξεκινούν από την ίδια γραμμή εκκίνησης σε 
ίσα διαστήματα.  
 
10.3.2 - Σε όλες τις περιπτώσεις οι αθλητές πρέπει να καλούνται στην περιοχή εκκίνησης 
τουλάχιστον τρία (3) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση. 

10.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

10.4.1 - Για όλες τις εκκινήσεις, το σήμα εκκίνησης πρέπει να είναι ηχητικό σε όλους τους 
αγωνιζόμενους. Ο ήχος μπορεί να είναι ένα σφύριγμα ή μια κόρνα, ένας πυροβολισμός 
από ένα όπλο εκκίνησης ή με τη λέξη «ΜΠΡΟΣ». Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σήμα με 
σημαία μαζί με το ηχητικό σήμα ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι αθλητές ακούν και 
μπορούν να δουν τις οδηγίες εκκίνησης. 10.4.2 - Στη συνέχεια θα ισχύουν οι ακόλουθες 
διαδικασίες για τις αντίστοιχες εκκινήσεις:  
 
10.4.2.α Εκκίνηση από παραλία, Εκκίνηση από Όχθη, Εκκίνηση σε Στάσιμα Νερά και 
Εκκίνηση Πλέγματος  
• Ο Αφέτης  πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι σανίδες είναι ακίνητες πίσω από τη 
γραμμή εκκίνησης.  
• Όταν ο Αφέτης βεβαιωθεί ότι οι σανίδες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες και ακίνητες, 
θα φωνάξει "ΕΤΟΙΜΟΙ"  και θα ακολουθήσει το σήμα εκκίνησης. 
 
10.4.2.β Διαλειμματική Εκκίνηση (Interval Start)  
• Η λίστα των αθλητών με τους χρόνους εκκίνησης πρέπει να εμφανίζεται σε έναν πίνακα 
ανακοινώσεων ή/και να χορηγείται στους αθλητές τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την 
έναρξη του αγώνα.  
• Ο Αφέτης πρέπει να μετράει αντίστροφα για κάθε αθλητή με δυνατή και καθαρή φωνή 
από το 5 έως το μηδέν (0). Αντί για μηδέν (0) πρέπει να πει "Go" ή “ΜΠΡΟΣ” και η εντολή 
μπορεί να συνοδεύεται από τον κυματισμό μιας σημαίας  
 
10.4.2.γ Εκκίνηση σε Κινούμενο Νερό (Rolling Water Start) 
• Οι αθλητές πρέπει να κωπηλατούν  προς τη γραμμή εκκίνησης αργά, 
ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους όσο το δυνατόν καλύτερα.  
• Όταν οι αθλητές απέχουν περίπου 10 μέτρα από τη γραμμή εκκίνησης, θα κληθεί η 
εντολή «ETOIMOI». Όταν ο Αφέτης είναι ικανοποιημένος ότι οι σανίδες είναι σωστά 
ευθυγραμμισμένες και ότι κανένας αθλητής δεν θα έχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα ως 
αποτέλεσμα της εκκίνησης, θα δώσει το σήμα εκκίνησης. 
 
10.4.3 - Εσφαλμένη εκκίνηση (Εκκίνηση από την Παραλία, Εκκίνηση από την Όχθη, 
Εκκίνηση σε Σταθερά Νερά)  
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• Εάν ένας αθλητής επιχειρήσει να ξεκινήσει πριν από το σήμα εκκίνησης, έχει κάνει 
εσφαλμένη εκκίνηση.  
• Πριν από τη νέα εκκίνηση, ο Αφέτης πρέπει να αναγνωρίσει τον/τους παραβάτη/ες 
αθλητή/τές που κάνουν την εσφαλμένη εκκίνηση και να δώσει σε όλους μια 
προειδοποίηση.  
• Σε περίπτωση δεύτερης εσφαλμένης εκκίνησης από έναν αθλητή, θα αποκλειστεί 
(DSQ) από τον αγώνα και θα πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως την περιοχή εκκίνησης και 
την κούρσα. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί με κάθε παραβάτη αθλητή που 
αποκλείεται (DSQ) μέχρι να επιτευχθεί δίκαιη εκκίνηση.  
• Ο Αφέτης θα κάνει γραπτή αναφορά για τυχόν αποκλεισμό και θα τη διαβιβάσει στον 
Διευθυντή Αγώνα.  
10.4.4 - Εσφαλμένη εκκίνηση (Εκκίνηση σε Κινούμενα Νερά ή Διαλειμματική Εκκίνηση)  
• Εάν ένας αθλητής αρχίσει κωπηλατεί μετά τη λέξη «ΕΤΟΙΜΟΙ» και πριν δοθεί το σήμα 
εκκίνησης, έχει κάνει μια εσφαλμένη εκκίνηση. 
 • Πρέπει να επιβληθεί άμεση ποινή 10 δευτερολέπτων στον αθλητή που κάνει  την 
εσφαλμένη εκκίνηση. 
* Μετά από μια εσφαλμένη εκκίνηση, ο Αφέτης, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητήσει 
επανεκκίνηση εάν πιστεύει ότι η εκκίνηση δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό δίκαιη ή μπορεί να 
αφήσει τον αγώνα να συνεχιστεί. Ο Αφέτης θα κάνει γραπτή αναφορά για τυχόν ποινές 
και θα τη διαβιβάσει στον Διευθυντή Αγώνα.  
• Όποτε είναι δυνατόν, μπορεί να δοθούν ενημερώσεις για οποιαδήποτε χρονική ποινή 
στον ή στους παραβάτες αθλητές με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία. 
 

10.5  ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (DRAFTING) (παλαιό 34) 

10.5.1 - Όταν οι αθλητές αγωνίζονται σε ένα γκρουπ, είναι καθήκον όλων των αθλητών 
του γκρουπ να είναι πάντα μακριά ο ένας από τον άλλον. Αυτός ο κανόνας ισχύει για 
κάθε ελιγμό εντός του γκρουπ και κατά το drafting. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ακούσια 
επαφή μεταξύ των σανίδων.  
10.5.2 - Όταν μια σανίδα προσπερνά μια άλλη σανίδα, είναι καθήκον της σανίδας 
προσπέρασης να είναι πάντα μακριά από την άλλη σανίδα μέχρι να προσπεραστεί η 
άλλη σανίδα (η προσπέραση ορίζεται με το να είναι εντελώς μακριά από την άλλη 
σανίδα). Ανατρέξτε στο 10.8 σε περίπτωση σύγκρουσης.  
10.5.3 - Οι διοργανωτές μπορούν να απαγορεύσουν το draft μεταξύ αθλητών σε 
διαφορετικές κατηγορίες. Η ειδοποίηση για τυχόν περιορισμούς drafting θα πρέπει να 
δημοσιεύεται στις οδηγίες του αγώνα.  
10.5.4 - Ένας αθλητής κάνει drafting όταν βρίσκεται μισό (1/2) μήκος σανίδας ή 
περισσότερο πίσω από άλλον αθλητή και σε απόσταση τριών (3) μέτρων από αυτόν 
χωρίς να κάνει προσπάθεια να τον περάσει για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. 

10.6  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΑΝΙΔΩΝ/ΚΑΒΑΤΖΕΣ (PORTAGES)  

10.6.1 - Οι Αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων, οι Τεχνικοί Αγώνες και οι Αγώνες με 
Φουσκωτά μπορεί να περιλαμβάνουν μεταφορές/καβάτζες (portages). Οι αθλητές 
μπορούν να μεταφέρουν τις σανίδες τους μόνο σε επίσημα σημεία που ορίζονται από 
τους διοργανωτές του αγώνα.  
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10.6.2 - Στα επίσημα υποχρεωτικά σημεία μεταφοράς/καβάτζας (portages), η διάταξη 
του τμήματος της όχθης/της παραλίας που πρόκειται να γίνει η μεταφορά/καβάτζα 
(portage) πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς με σημαίες  που να δείχνουν την αρχή και 
το τέλος της περιοχής αποβίβασης και την έναρξη και το τέλος του χώρου επιβίβασης.  
10.6.3 - Οι αθλητές πρέπει να μεταφέρουν/σύρουν τις σανίδες και τα κουπιά τους σε όλο 
το μήκος του portage.  
10.6.4 – Ο υδάτινος χώρος μετά το τέλος του χώρου αποβίβασης και πριν από την έναρξη 
του χώρου επιβίβασης είναι εκτός ορίων. 
10.6.5 - Οι διοργανωτές πρέπει να επιδιώξουν να παρέχουν αρκετό χώρο στην όχθη ώστε 
να επιτρέπεται η μεταφορά τουλάχιστον τεσσάρων (4) σανίδων ταυτόχρονα.  
10.6.6 - Ένας αθλητής που κάνει portage σε σημείο διαφορετικό από την καθορισμένη 
περιοχή portage κατά μήκος της διαδρομής, δεν πρέπει να αποκτήσει κανένα 
πλεονέκτημα, εκτός εάν υποδειχθεί από την Επιτροπή Αγώνων.  
10.6.7 - Η παρεμπόδιση ενός αθλητή ή του εξοπλισμού του από άλλον αθλητή μπορεί να 
οδηγήσει σε χρονική ποινή ή αποκλεισμό. Εάν ο Διαιτητής Διαδρομής πιστεύει ότι η 
παρεμπόδιση είναι σκόπιμη, ο παραβάτης αθλητής θα αποκλειστεί. Εάν ο Διαιτητής 
Διαδρομής πιστεύει ότι η παρεμπόδιση δεν ήταν σκόπιμη, τότε ο αθλητής θα λάβει 
χρονική ποινή. 

10.7  ΣΤΡΟΦΕΣ (παλαιό 22.6) 

10.7.1 - Οι στροφές είναι αποδεκτές για Αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων, Τεχνικούς 
Αγώνες και Αγώνες με Φουσκωτά.  
10.7.2 - Ένας αθλητής δεν θα αποκλειστεί επειδή άγγιξε μια σημαδούρα σε σημείο 
στροφής, όταν κάνει μια στροφή, η σανίδα μπορεί να ακολουθήσει όσο το δυνατόν πιο 
προσεκτικά την πορεία που έχει καθοριστεί από τις σημαδούρες στα σημεία στροφής.  
10.7.3 - Εάν ένας αθλητής αποτύχει να ακολουθήσει τη σωστή διαδρομή του αγώνα (για 
παράδειγμα έχασε μια σημαδούρα στροφής), ο αθλητής έχει παραβιάσει τους κανόνες 
του αγώνα και θα υπόκειται σε ποινή: 
10.7.3.α Εάν ο Διαιτητής Διαδρομής πιστεύει ότι ο αθλητής έχει αποκτήσει ένα μικρό 
πλεονέκτημα έναντι άλλων αθλητών, θα δοθεί μια χρονική ποινή 10 δευτερολέπτων.  
10.7.3.β Εάν ο αθλητής έχει κερδίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα και έχει αποκτήσει 
πλεονέκτημα θέσης στον αγώνα με το να μην ακολουθεί την πορεία, θα επιβάλλεται 
αποκλεισμός (DSQ).  
10.7.3.γ Σε περίπτωση που παραληφθεί μια σημαδούρα ως αποτέλεσμα σύγκρουσης σε 
ομαδικούς αγώνες, κατά τη διάρκεια μιας στροφής, αυτό θα διερευνηθεί και η σανίδα 
που προκάλεσε τη σύγκρουση θα τιμωρηθεί ή θα αποκλειστεί (DSQ). Ο αθλητής που 
έχασε τη σημαδούρα λόγω σύγκρουσης δεν μπορεί να τιμωρηθεί. 

10.8  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ (παλαιό 35) 

10.8.1 - Για όλους τους αγώνες, μια σύγκρουση είναι ένα συμβάν όπου ένας αθλητής ή 
οποιοδήποτε μέρος της σανίδας ή το κουπί του αγγίζει τη σανίδα ή το κουπί άλλου 
αθλητή με τρόπο που θέτει σε μειονεκτική θέση τον συγκεκριμένο αθλητή.  
10.8.2 - Μια σύγκρουση μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο γκρουπ και 
ισχύει για όλα τα σημεία της διαδρομής.  
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10.8.3 - Οποιοσδήποτε αθλητής που θεωρείται από έναν Διαιτητή Διαδρομής ή το 
Διευθυντή Αγώνων ότι ευθύνεται για σύγκρουση ή που καταστρέφει τη σανίδα ή το 
κουπί άλλου αθλητή ή παρεκκλίνει άσκοπα από την απευθείας πορεία του αγώνα ή 
σκόπιμα μπλοκάρει ή εμποδίζει τη διαδρομή άλλων αθλητών μπορεί να τιμωρηθεί ή να 
αποκλειστεί.  
10.8.4 - Εάν θεωρηθεί ότι ο αθλητής ή οι αθλητές είχαν μόνο κάποια μικρά 
μειονεκτήματα σε σύγκριση με άλλους αθλητές ως αποτέλεσμα του συμβάντος, ο 
υπεύθυνος αθλητής θα λάβει χρονική ποινή 10 δευτερολέπτων.  
10.8.5 - Εάν θεωρηθεί ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλο μειονέκτημα σε 
άλλους αθλητές, η ποινή θα είναι αποκλεισμός (DSQ) του παραβάτη αθλητή.  
10.8.6 - Οι ποινές που αποφασίστηκαν από τον Διευθυντή Αγώνων δεν υπόκεινται σε 
έφεση. 

10.9  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (LAPPED BOARDS) 

10.9.1 - Για κυκλικούς στίβους, οι αθλητές που έχουν χρονομετρηθεί θα τερματίσουν τον 
αγώνα τους την επόμενη φορά που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού.  
10.9.2 - Δεν πρέπει να διακόπτουν ή να μπλοκάρουν σανίδες που τους προσπερνούν.  
Δεν επιτρέπεται να κάνουν draft στις σανίδες που τους προσπερνούν.  
10.9.3 - Η τρέχουσα κατάταξή τους θα καταγραφεί και θα περιλαμβάνεται στα 
αποτελέσματα. Δεν θα ληφθεί χρόνος.  
10.9.4 - Εάν ένας αθλητής που έχει κάνει γύρο δεν σταματήσει την επόμενη φορά που 
θα περάσει τη γραμμή τερματισμού και δεν εγκαταλείψει τη διαδρομή μετά από αυτό, 
θα αποκλειστεί (DSQ). 

10.10  ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ενδέχεται να ζητηθεί από τους αθλητές να περάσουν από τα καθορισμένα σημεία 
ελέγχου από τους διοργανωτές του αγώνα για λόγους ασφαλείας ή άλλους λόγους.  

10.11  ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 

10.11.1 - Για Αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων όπου ένας αγώνας χωρίζεται σε πολλά 
στάδια, οι εκκινήσεις του δεύτερου και των επόμενων σταδίων μπορούν να 
πραγματοποιηθούν ατομικά ή ομαδικά όπως καθορίζεται από τον διοργανωτή ο οποίος 
ενημερώνει τους Αρχηγούς της Ομάδας ή/και τους αθλητές αντίστοιχα .  
10.11.2 - Εάν διεξαχθούν ξεχωριστά, οι αθλητές θα αποχωρήσουν από την εκκίνηση του 
σταδίου με τη σειρά άφιξης από το προηγούμενο στάδιο και στα ίδια χρονικά 
διαστήματα.  
10.11.3 - Οι αθλητές που δεν ολοκληρώνουν ένα στάδιο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα 
επιτρέπεται να ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο.  
10.11.4 – Η χρονομέτρηση είναι αθροιστική και νικητής θα είναι ο αθλητής που έχει τον 
μικρότερο χρόνο σε όλη τη διαδρομή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν χρονικά 
πέναλτι που επιβλήθηκαν από τους διοργανωτές.  
10.11.5 – Στην επανεκκίνηση της δεύτερης ή των επόμενων ημερών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις αρχικές μεθόδους ή τις μεθόδους εκκίνησης ανά 
στάδιο που περιγράφονται στο άρθρο 10.3. 
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10.12  ΒΟΗΘΕΙΑ (παλαιό 29) 

10.12.1 - Ένας αθλητής δεν μπορεί να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής ή να 
δέχεται βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο από σκάφος που δεν συμμετέχει στον αγώνα, 
εκτός εάν το σκάφος είναι εξουσιοδοτημένο σκάφος υποστήριξης σύμφωνα με τους 
ατομικούς κανόνες του αγώνα. (π.χ. μηχανοκίνητο σκάφος).  
10.12.2 - Οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (φαγητό, καθοδήγηση και πλοήγηση) 
απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκτός εάν γίνεται από επίσημο σκάφος 
υποστήριξης σύμφωνα με τους ατομικούς κανόνες του αγώνα.  
10.12.3 - Βοήθεια από σκάφος εκτός του αγώνα (μηχανοκίνητο σκάφος, ιστιοφόρο, 
σκάφος κωπηλασίας κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του αθλητή.  
10.12.4 - Τα ιδιωτικά σκάφη δεν πρέπει να εμποδίζουν τους αθλητές κατά τη διάρκεια 
ενός αγώνα. Εάν δημιουργηθεί σχέση μεταξύ ενός αθλητή και ενός ανεπίσημου σκάφους 
που εμποδίζει έναν αντίπαλο, ο αθλητής μπορεί να αποκλειστεί. 
10.12.5 - Σε περίπτωση ανατροπής κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας αθλητής μπορεί να 
βοηθηθεί από άλλον αθλητή. Ένας αθλητής μπορεί να αποκλειστεί ή να του επιβληθεί 
χρονική ποινή εάν λάβει βοήθεια από σκάφος εκτός της διοργάνωσης. Ένας αθλητής 
μπορεί να λάβει βοήθεια από ένα επίσημο σκάφος ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει κίνηση προς τα εμπρός του σκάφους ασφαλείας, καθ' όλη τη διάρκεια της 
βοήθειας.  
10.12.6 - Ένας αθλητής που πάσχει από αναπηρία στο κάτω μέρος του σώματος μπορεί, 
κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με την Επιτροπή Αγώνων, να λάβει βοήθεια στην 
Εκκίνηση από Παραλία ή σε μια μεταφορά από καθορισμένους βοηθούς. Με την 
προϋπόθεση ότι δεν κερδίζεται κανένα πλεονέκτημα από τη βοήθεια και με την 
προϋπόθεση ότι ο αθλητής θα φύγει ή θα σηκωθεί από τη σανίδα του/της πριν οι βοηθοί 
μεταφέρουν τη σανίδα.  
10.12.7 - Σε έναν αθλητή που έσπασε/χάλασε η σανίδα ή το κουπί του μπορεί να του 
δοθεί αναπληρωματικό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, εφόσον συμμορφώνεται με τις  

10.13 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

10.13.1 - Ανάλογα με τη διάρκεια του αγώνα, την πορεία, τις καιρικές συνθήκες και τις 
συνθήκες της θάλασσας, οι διοργανωτές μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτικό τον 
εξοπλισμό που περιγράφεται στο άρθρο 3.3 Σε όποιον αθλητή δεν τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφαλείας θα απαγορευτεί το δικαίωμα εκκίνησης. Εάν έχει ξεκινήσει, θα αποκλειστεί.  
10.13.2 - Κάθε διαιτητής πρέπει να παρατηρεί ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να 
εμποδίζει τους αθλητές να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στις οδηγίες του αγώνα. 
10.13.3 - Το SUP είναι ένα extreme sport. Είναι απαίτηση οποιοσδήποτε αθλητής, 
βλέποντας έναν άλλον σε πραγματικό κίνδυνο, να παρέχει κάθε βοήθεια με τις δυνάμεις 
του. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να αποκλειστεί και να του επιβληθούν περαιτέρω 
κυρώσεις.  
10.13.4 - Τα μπόνους χρόνου με βάση τις πραγματικές καθυστερήσεις μπορούν να 
απονεμηθούν σε οποιονδήποτε αθλητή παρέχει βοήθεια σε έναν άλλο συμμετέχοντα.  
10.13.5 - Κάθε αθλητής συμμετέχει με δική του ευθύνη και πρέπει να διασφαλίσει ότι 
είναι υγιής και ικανός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγώνα. Κανένας αθλητής 
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δεν συμμετέχει στον αγώνα χωρίς να επιδείξει ανανεωμένη κάρτα υγείας αθλητή 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Εγκυκλίους της Ομοσπονδίας. 
10.13.6 - Ούτε ο διοργανωτής ούτε η Ε.Ο.Κ.-Κ. μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 
τυχόν τραυματισμό ατόμων ή υλικές ζημιές.  
10.13.7 - Με την εγγραφή και τη συμμετοχή τους στο αγώνα/εκδήλωση, οι 
συμμετέχοντες βεβαιώνουν ταυτόχρονα την ικανότητά τους να κολυμπήσουν 
τουλάχιστον 200 μέτρα χωρίς βοήθεια και άνετα να κωπηλατούν σε ανοιχτά νερά.  
10.13.8 - Ο Διαιτητής Διαδρομής έχει το δικαίωμα να διακόψει έναν αγώνα που ξεκίνησε 
σωστά εάν προκύψουν απρόβλεπτα εμπόδια (κακές καιρικές συνθήκες, κ.λπ.) 
χρησιμοποιώντας μια κόκκινη σημαία και ένα ισχυρό ηχητικό σήμα. Οι αθλητές πρέπει 
να σταματήσουν αμέσως την κωπηλασία και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες. 

10.14 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

10.14.1 - Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ δύο (2) σημείων (π.χ. σημαδούρες, 
σημαίες) που περιγράφονται στις οδηγίες του αγώνα, είτε επιπλέουν, στην ακτή, είτε σε 
συνδυασμό και των δύο.  
10.14.2 - Ο αθλητής έχει τερματίσει όταν:  
10.14.2.α Η μύτη της σανίδας διασχίζει τη γραμμή τερματισμού με τον αθλητή πάνω της 
(με τα δύο (2) πόδια σε επαφή με τη σανίδα).  
ή  
10.14.2.β Το πάνω μέρος του σώματος του αθλητή διασχίζει τη γραμμή τερματισμού με 
το κουπί στο χέρι, εάν η γραμμή τερματισμού βρίσκεται στην ακτή.  
10.14.3 - Εάν δύο (2) ή περισσότερες σανίδες περάσουν τη γραμμή τερματισμού 
ταυτόχρονα, λαμβάνουν την ίδια κατάταξη. 

10.15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

10.15.1. Ο αθλητής πρέπει να εγκαταλείψει το στίβο μετά τον τερματισμό του 
αγωνίσματος και δεν μπορεί να ενοχλεί το επόμενο αγώνισμα.  
10.15.2. Τα πληρώματα που επελέγησαν από την Επιτροπή Αγώνων για έλεγχο σκαφών 
πρέπει αμέσως να κατευθυνθούν στον ορισμένο χώρο για τον έλεγχο. 
10.15.3. Ο επιλεγμένος για έλεγχο απαγορευμένων ουσιών αθλητής πρέπει να 
αποδεχθεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις που ορίζονται από: ΕΟΚΑΝ, αρμόδιους φορείς 
και Κανονισμούς Αντι-ντόπινγκ. 
10.15.4. Πριν από την τελετή απονομών τα τρία πρώτα πληρώματα θα πρέπει να είναι 
παρόντα σε μικρή απόσταση από τον χώρο που ορίσθηκε για τις απονομές για να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις. Οι βραβευόμενοι αθλητές θα πρέπει να φέρουν τις στολές 
των σωματείων ή να είναι τουλάχιστον ευπρεπώς ενδεδυμένοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

11.1 ΑΚΥΡΩΣΗ (παλαιό 38) 

11.1.1 - Οποιοσδήποτε αθλητής επιχειρεί να αγωνιστεί σε έναν αγώνα με οποιοδήποτε 
άλλο μέσο εκτός από ένα έντιμο μέσο ή που παραβαίνει τους κανόνες αγώνων ή που 
αγνοεί την έντιμη φύση των κανόνων αγώνων θα αποκλειστεί από τον συγκεκριμένο 
αγώνα (DSQ).  
11.1.2 - Εάν ένας αθλητής έχει ολοκληρώσει έναν αγώνα με μια σανίδα που μετά από 
έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ε.Ο.Κ.-Κ. ή με άλλες 
απαιτήσεις, όπως περιγράφονται από τους διοργανωτές, θα αποκλειστεί (DSQ) από τον 
αγώνα. 
11.1.3 - Οποιοσδήποτε αθλητής δεν έχει ακολουθήσει τη σωστή διαδρομή του αγώνα 
(για παράδειγμα έχασε μια σημαδούρα στροφής) ο αθλητής έχει παραβιάσει τους 
κανόνες του αγώνα και υπόκειται σε ποινή που περιγράφεται στο 10.7.  
11.1.4 - Οποιοσδήποτε αθλητής θεωρείται από έναν Διαιτητή Διαδρομής ή τον 
Διευθυντή Αγώνα ότι είναι υπεύθυνος για σύγκρουση ή ζημιές θα υπόκειται σε ποινή 
που περιγράφεται στο 10.8.  
11.1.5 - Κάθε αθλητής που συνοδεύεται κατά μήκος της διαδρομής από άλλο σκάφος 
που δεν συμμετέχει στον αγώνα θα υπόκειται σε ποινή που περιγράφεται στις 10.12. 
11.1.6 - Επιβολή ποινών:  
11.1.6.α Οι ποινές χρόνου όπως αποφασίστηκαν από τον Επικεφαλής Διαιτητή 
Διαδρομής ή τον Διευθυντή Αγώνα δεν υπόκεινται σε Έφεση.  
11.1.6.β Οι αποκλεισμοί αποφασίζονται από την Επιτροπή Αγώνα και υπόκεινται σε 
Έφεση.  
11.1.7 - Όλες οι ποινές ή οι αποκλεισμοί πρέπει να επιβεβαιώνονται εγγράφως από την 
Επιτροπή Αγώνα αμέσως, αναφέροντας τους λόγους. Ο αρχηγός της ομάδας του εν λόγω 
αθλητή πρέπει να επιβεβαιώσει την απόδειξη παραλαβής στο αντίγραφο ειδοποίησης.  
11.1.8 - Η μη παράδοση του αντιγράφου της επιβεβαίωσης του αποκλεισμού στον 
Αρχηγό της Ομάδας του εν λόγω αθλητή δεν ακυρώνει τον αποκλεισμό. 
11.1.9 - Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να επιβάλει ποινή σε οποιονδήποτε αθλητή ή 
παράγοντα του οποίου η συμπεριφορά είναι επιζήμια για την καλή τάξη και διεξαγωγή 
του αγώνα. Η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να τον αποκλείσει από τον αγώνα. 

11.2 ΕΝΣΤΑΣΗ (παλαιό 39) 

11.2.1 - Ένσταση κατά του δικαιώματος ενός αθλητή να αγωνιστεί σε έναν αγώνα πρέπει 
να απευθύνεται στον Διευθυντή Αγώνα και να παραδίδεται στην Επιτροπή Αγώνων το 
αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος του αγώνα.  
11.2.2 - Μια Ένσταση που γίνεται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σχετικά με ένα 
περιστατικό στον αγώνα πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή, να απευθύνεται στον 
Διευθυντή Αγώνα και να παραδίδεται στην Επιτροπή Αγώνων το αργότερο μία (1) ώρα 
μετά τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή που συμμετείχε στο συγκεκριμένο 
αγώνισμα ή αν αναγκαστεί να αποσυρθεί, μία (1) ώρα αφότου έχει αναφερθεί η 
απόσυρση στον διοργανωτή.  
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11.2.3 - Όλες οι Ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από ένα παράβολο που καθορίζεται 
στην Προκήρυξη του αγώνα. Το παράβολο θα επιστραφεί εάν η ένσταση γίνει δεκτή.  
11.2.4 - Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνων είναι οριστική. 
11.2.5. Στις διασυλλογικές διοργανώσεις, γίνονται δεκτές ενστάσεις μόνο κατά 
δικαιώματος συμμετοχής. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις παράβασης Κανονισμών 
Αγώνων, με βασική αιτιολογία την ανυπαρξία στίβων αγώνων κατά κύριο λόγο και 
απουσία ισότιμων αγωνιστικών συνθηκών. 

11.3 ΕΦΕΣΗ (παλαιό 40) 

11.3.1 - Οι αρχηγοί Αποστολών για λογαριασμό των αθλητών τους ή των συμμετεχόντων 
αθλητών έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά απόφασης 
της Επιτροπής Αγώνων.  
11.3.2 - Η προσφυγή πρέπει να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής 
εγγράφως αιτιολογημένα, το αργότερο 20 λεπτά αφότου έχουν ενημερωθεί με γραπτή 
κοινοποίηση της απόφασης κατά του αθλητή και έχουν υπογράψει την απόδειξη που 
δόθηκε. 
11.3.3 - Η προσφυγή πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο που καθορίζεται στην 
Προκήρυξη του αγώνα. Το παράβολο θα επιστραφεί εάν η έφεση γίνει δεκτή.  
11.3.4 - Μετά την παραλαβή της Έφεσης, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει 
να ενημερώσει τον αρμόδιο Αρχηγό Αποστολής ή τον αθλητή και να υποδείξει τις 
διαδικασίες για την ακρόαση της προσφυγής.  
11.3.5 - Η προσφυγή πρέπει να εκδικαστεί το συντομότερο δυνατό. Μπορούν να 
κληθούν μάρτυρες.  
11.3.6 - Εάν ο αθλητής που εμπλέκεται στον αποκλεισμό εξακολουθεί να ολοκληρώνει 
τη διαδρομή του, ο χρόνος υποβολής ένστασης μπορεί να παραταθεί έως μία (1) ώρα 
αφότου ο αθλητής είτε ολοκληρώσει τη διαδρομή του είτε αποχωρήσει από τον αγώνα.  
11.3.7 - Η απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής είναι τελεσίδικη.  
11.3.8 - Τα τελικά αποτελέσματα θα πρέπει να προετοιμαστούν, τα μετάλλια και τα 
κύπελλα να παρουσιαστούν μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Αγωνοδίκου 
Επιτροπής ή τη λήξη του χρονικού ορίου για προσφυγές στην Αγωνόδικο Επιτροπή 
(όποιο είναι το τελευταίο). 

11.4 ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

11.4.1 - Τα μετάλλια θα απονεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 1.8.6 και δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απονεμηθούν σε άλλα άτομα εκτός από αυτά που έχουν κερδίσει 
τα αγωνίσματα του πρωταθλήματος.  
11.4.2 - Μόνο μετάλλια, εξαιρουμένων όλων των άλλων βραβείων, θα απονεμηθούν 
στην επίσημη τελετή.  
11.4.3 - Άλλα βραβεία ενδέχεται να απονεμηθούν σε άλλη περίσταση εκτός από αυτήν 
την τελετή. 

11.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (παλαιό 39) 

11.5.1 - Οι διοργανωτές θα πρέπει να μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση ανεπίσημων 
αποτελεσμάτων και να πραγματοποιήσουν τελετές βράβευσης όταν το ένα τρίτο (1/3) ή 
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οι τρεις πρώτοι (3) -όποιο από τα δύο προηγείται- αθλητές της διοργάνωσης έχουν 
ολοκληρώσει την κούρσα ή έχουν εγκαταλείψει.  
11.5.2 - Μετά το τέλος όλων των αγώνων που αναφέρονται στο εθνικό Καλεντάρι οι 
διοργανωτές οφείλουν να καταθέσουν τα αποτελέσματα και τις αναφορές (ενστάσεις, 
εφέσεις ή αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνος) όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.8 του 
παρόντος κανονισμού.  

11.6 MASTER WORLD CHAMPIONSHIP 

11.6.1 - Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων (Master) δεν υπάρχει όριο για 
συμμετοχές ανά Σωματείο. 
11.6.2 - Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων (Masters) SUP περιορίζεται στα εξής 
αγωνίσματα:  
 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ/ΣΠΡΙΝΤ/ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

Ανδρών/Γυναικών 40+  

SUP Σκληρή Σανίδα έως 14' 

Ανδρών/Γυναικών 50+  

 
11.6.3 - Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων (Masters) θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και διευκρινιστικές Εγκυκλίους που δημοσιεύονται από την Ε.Ο.Κ.-
Κ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 -  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

12.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

12.1.1 Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διοικητική διοργάνωση των 
αγώνων. Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.-Κ. Αποτελείται 
κυρίως από μέλη του Δ.Σ. και παραδίδει τη διοργάνωση δύο ημέρες πριν την έναρξή της. 
12.1.2 Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία  και την διεξαγωγή 
της διοργάνωσης. Ειδικότερα: 
α. ορίζει την ημερομηνία και το πρόγραμμα της διοργάνωσης 
β. κυκλοφορεί ωρολόγιο πρόγραμμα της διοργάνωσης και πρόγραμμα αγώνων 
γ. έχει διαθέσιμο τον στίβο και τον εξοπλισμό για την διεξαγωγή των αγώνων. 

12.2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

12.2.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για διοικητικά θέματα που πιθανόν θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και συνεργάζεται με την Επιτροπή Αγώνων 
για την επίλυση των θεμάτων αυτών. Για τις Πανελλήνιες διοργανώσεις ορίζεται από το 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.-Κ. και έχει μικρό και ευέλικτο σχήμα. 
12.2.2 Η Εκτελεστική Επιτροπή διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών και 
προϋποθέσεων διεξαγωγής των αγώνων. Τα έξοδα της επιτροπής για εκτέλεση των 
καθηκόντων όπως αυτά ορίζονται, θα βαρύνουν τον διοργανωτή και αποτελούν 
υποχρέωση που αποδέχεται ρητά με την υποβολή του αιτήματος έγκρισης του αγώνα 
από την Ε.Ο.Κ.-Κ.. 

12.3.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

12.3.1. Η Επιτροπή Αγώνων αποτελεί το ανώτατο όργανο για τη διεξαγωγή μιας 
διοργάνωσης. Ορίζεται από την Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Αγώνων και έχει τις οριζόμενες από τον Κανονισμό αρμοδιότητες. 

12.4. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

12.4.1. Η Αγωνόδικος Επιτροπή προτείνεται από την Κ.Ε.Δ. και ορίζεται από το Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Κ-Κ.. Έχει αρμοδιότητες οριστικής απόφασης σε περιπτώσεις που κατατίθενται 
εφέσεις κατά αποφάσεων της Επιτροπής Αγώνων βάση του Κανονισμού Αγώνων στις 
Πανελλήνιες διοργανώσεις. 

12.5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ 

12.5.1. Σε όλες τις διοργανώσεις, είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού Αγώνων. 

12.6 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ 

12.6.1. Σε όλες τις διοργανώσεις είναι απαραίτητη η παρουσία διασώστη 
12.6.2. Σε όλες τις διοργανώσεις στη θάλασσα είναι απαραίτητη η παρουσία σκάφους 
διάσωσης  με ανάλογο εξοπλισμό. 
12.6.3. Σε όλες τις διοργανώσεις στη θάλασσα και σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων είναι 
απαραίτητη η παρουσία συνοδών σκαφών ένα (1) σκάφος για κάθε (20) αθλητές το 
μέγιστο εκτός και αν αυτό ορισθεί διαφορετικά λόγω των καιρικών ή άλλων συνθηκών 
με πάντα μειούμενο τον αριθμό των αθλητών και αυξανόμενο τον αριθμό των συνοδών 
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σκαφών. Σε συγκεκριμένες δε περιπτώσεις η αναλογία θα είναι ένα (1) σκάφος προς ένα 
(1) αθλητή π.χ. για πολύ μεγάλες αποστάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
13.1.1. Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει ή στο σύνολό του 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον καταστατικό της Ομοσπονδίας.  
13.1.2. Ο παρών Κανονισμός Αγώνων αποτελείται από 13 ΚΕΦΑΛΑΙΑ και εγκρίθηκε από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της την 27η Μαρτίου 2022 και 
ισχύει αμέσως μετά από την έγκριση του από τα αρμόδια όργανα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 
 

Πειραιάς 27 Μαρτίου 2022 
 

Για την Ε.Ο.Κ.-Κ. 
            Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας 

 
      ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Ιωάννης      ΜΠΑΜΠΟΣ Ι. Βασίλειος 
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