Προς
Σωματεία μέλη της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ

Πειραιάς 10 Οκτωβρίου 2016

Κοινοποίηση: Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. – Κ.Ε.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2016
Ο Όμιλος Ερετών προκηρύσσει τον ετήσιο Μαραθώνιο Αγώνα Κωπηλασίας
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ» με τους ακόλουθους όρους και πρόγραμμα.
1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, με ώρα εκκίνησης
08:30, αφετηρία τον Άγιο Κοσμά (εγκαταστάσεις Ε.Ν.Ο.Α) και τερματισμό στη
Μαρίνα Ζέα (απόσταση περίπου 8.000 μέτρα).
Εναλλακτικά, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο αγώνας θα διεξαχθεί
με εκκίνηση από την περιοχή Μαρίνα Ζέα, στροφή στην περιοχή του Φλοίσβου και
τερματισμό στην περιοχή Μαρίνα Ζέα.
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν αγώνα τετρακώπου άνευ πηδαλιούχου 4-, στο
οποίο μπορούν να συμμετέχουν πληρώματα ανδρών, γυναικών, εφήβων, νεανίδων,
παίδων και κορασίδων (όχι όμως μεικτά ως προς το φύλλο).
3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ με
οποιονδήποτε αριθμό λέμβων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. και έχουν ανανεωμένα δελτία και
ανανεωμένα δελτία υγείας για το έτος 2016.
4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Στους αγώνες ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. Τα σωματεία και οι αθλητές
αγωνίζονται με δική τους ευθύνη.

5.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έγκυρες θεωρούνται οι δηλώσεις συμμετοχής που στάλθηκαν μέχρι την Πέμπτη 20
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20:00, με email στο omilosereton@yahoo.gr ή στο φαξ
210 4521424 (Επισυνάπτεται η δήλωση).
6.ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των διαδρομών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ν.Ο.Α.,
πριν την εκκίνηση του αγώνα.
7.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Στον τερματισμό θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων η ιατρική ομάδα
του Ομίλου.
8.ΈΠΑΘΛΑ
Στους νικητές του αγωνίσματος θα απονεμηθούν:
Α. Το διαρκές επαμειβώμενο κύπελλο στο σωματείο της νικήτριας λέμβου.
Β. Διπλώματα και μετάλλια των τριών πρώτων λέμβων. Ξεχωριστά μετάλλια θα
δοθούν στα ομοιογενή πληρώματα παίδων ή κορασίδων.
Γ. Στις υπόλοιπες λέμβους που θα τερματίσουν θα απονεμηθούν τιμητικά
διπλώματα.
9.ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Όπως έχει ορισθεί από τη Κ.Ε.Δ.
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