
                                                                                                                                                        

 
Οδεγίες γηα ηολ 2

ο
 Παλειιήληο Αγώλα Κιεηζηής 

Κωπειαζίας 
 

1. Αλ ηελ εκέξα ηνπ αγώλα δελ αηζζάλεζηε θαιά ζαο 
ζπληζηνύκε λα κελ ιάβεηε κέξνο. Οη αγώλεο θιεηζηήο 
θσπειαζίαο απαηηνύλ κέγηζηε πξνζπάζεηα. Οη νξγαλσηέο 
δελ αλαιακβάλνπλ θακηά επζύλε γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό ή 
πάζεζε πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη ζαλ ζπλέπεηα ηεο 
ππεξπξνζπάζεηαο. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία, 
ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ ιάβεηε κέξνο.   

2. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αγώλα, 
ζπκπιεξώζηε ην πηζαλό ζαο ρξόλν ζηα 1000 ή 2000 
κέηξα. 

3. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία επηθνηλσλήζηε κε ηελ 
Ειιεληθή Κσπειαηηθή Οκνζπνλδία ζην info@kopilasia.gr 
ή ζην ηει. 2104118011 ή επηζθεθηείηε ην www.kopilasia.gr   

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 2

ο
 Π.Α.Κ.Κ. 

   
 

1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα ζα γίλνληαη δεθηέο 
κέρξη ηελ Τεηάξηε 3 Ιαλοσαρίοσ 2018. Οη ζπκκεηνρέο 
κπνξνύλ λα ζηαινύλ ειεθηξνληθά ζην info@kopilasia.gr  ή 
κε fax ζην 2104118088. 
 

2. Όινη νη ελήιηθνη/εο ελδηαθεξόκελνη λα ζπκκεηέρνπλ ζα 

πξέπεη ηαπηόρξνλα κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο λα 

ζηείινπλ ηελ επηζσλαπηόκελε ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δήιωζε 

πεξί απνθιεηζηηθήο επζύλεο ηνπο.  

2.1 Γηα αλήιηθοσς ζπκκεηέρνληεο < 18 εηώλ, ε Υπεύζπλε 

δήισζε πξνζθνκίδεηαη ζηελ γξακκαηεία ησλ Αγώλσλ κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ηνλ θέξνληα ηελ 

επίζεκε θεδεκνλία ηνπο γνλέα ή  θεδεκόλα.  
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3. Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ μεθηλνύλ από 12 εηώλ γηα 
άλδξεο θαη γπλαίθεο 

4. Η νκαδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά θαηεγνξία ζα 
αλαθνηλσζεί από ην www.kopilasia.gr  ηελ 10ε 
Ιαλοσαρίοσ 2018. 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θσπειαηήζνπλ ηελ απόζηαζε ηωλ 
1000 ή 2.000κ. ζηο αηοκηθό αλάιογα κε ηελ θαηεγορία 
ηοσς θαη 2.000κ ζηο οκαδηθό ζε εξγόκεηξα Concept2 
Indoor Rower model D ή Ε. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε βαζκό αληίζηαζεο (Drag 
factor) αιιά δελ κπορούλ λα ηα αιιάμνπλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα.  

6. Νηθεηήο ηνπ αγώλα είλαη απηόο πνπ ζα πεηύρεη ηνλ 
κηθξόηεξν ρξόλν ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
απόζηαζε. 

7. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνύλ κε ηελ 
Δηαπίζηεσζε ηοσς από ηελ Γξακκαηεία. Μόλν κε απηή ζα 
κπνξνύλ λα εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Οη 
ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ ηελ 
Δηαπίζηεπζε (απαξαίηεηε ε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα γηα 
ηδηώηεο θαη γπκλαζηήξηα)   ηνπιάρηζηνλ 40 ιεπηά πξηλ ηελ 
έλαξμε ηνπ αγώλα ηνπο. 

8. Η θαηεγνξηνπνίεζε αλά ειηθία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην 
έηνο γέλλεζεο. Π.ρ. Γελλεζείο ην 1996 ζπκκεηέρεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ 22 εηώλ. 

9. Καηεγνξία κε ζπκκεηνρέο θάησ ησλ έμη, κπνξεί λα  
ζπγρσλεπηεί κε άιιε θαηεγνξία. 

10. Η νξγάλσζε ησλ Αγώλσλ κπνξεί λα επηηξέςεη λα 
αγσληζηνύλ δύν ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζηελ ίδηα 
ζεηξά (αλαιόγσο ζπκκεηνρώλ). 

11. Οη 3 πξώηνη ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο ζα βξαβεπηνύλ 
κε κεηάιιηα.  

12. Σηνλ αγσληζηηθό ρώξν επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ κόλν ν 
αζιεηήο-ηξηα κε έλαλ (1) απνθιεηζηηθά ζπλνδό καδί ηνπ 
ηελ ώξα πνπ κπαίλεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν γηα λα 
αγσληζηεί.   
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14. Ο θάζε ζσλοδός επηηρέπεηαη αποθιεηζηηθά λα θάζεηαη  
ζηο θάζηζκα πίζω από ηο εργόκεηρο τωρίς λα 
ζεθώλεηαη θαη λα παρελοτιεί ηολ αγωληδόκελο 
(ηράβεγκα ιαβής). 

15. Σηηο ζθσηαιοδροκίες επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ ζην ρώξν 
κόλν νη ηέζζεξεηο αγσληδόκελνη κε έλαλ απνθιεηζηηθά 
ζπλνδό ν νπνίνο απαγνξεύεηαη λα βνεζήζεη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηελ νκάδα, αιιηώο ε νκάδα 
αθπξώλεηαη. Τα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα αιιάδνπλ 
όπνηε ζέινπλ θαη όζεο θνξέο ζέινπλ δηαηεξώληαο ηελ 
ζεηξά ηνπο. Οκάδα πνπ παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ 
θαλόλεο απηόκαηα απνθιείεηαη. 

16.  Η ζπκκεηνρή θάζε αγσληδόκελνπ ζηνλ αγώλα, απηόκαηα 
ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή όισλ ησλ παξαπάλσ 
θαλνληζκώλ. 
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Οργάλωζε Αγώλωλ «2
ος
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