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Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας 
Αλιείας, Τυρός 2011.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ 
ΣΚΑΦΗ 
 
ΤΥΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας 
(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) και ο Α.Ο. ΑΛΙΑΣ Πορτοχελίου διοργανώνουν το 41ο Ατομικό 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας (με ψαροτούφεκο Π.Δ. 373-1985) το 
οποίο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 (Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα) Ιουνίου 2011 στη 
θαλάσσια περιοχή του Τυρού Αρκαδίας. 
 
 
1) Ως τράπεζες του αγώνα ορίζονται: 
1) Τράπεζα Νο 1 βόρεια του Τυρού: 
Α: Βόρειο άκρο στην περιοχή του ακρωτηρίου του όρμου Κρυονέρι Τυρού πρίν την 
ιχθυοκαλλιέργεια (N37°19.835' – E22°49.825' στην ευθεία με N37°19.395' - 
E22°49.324'). 
Β: Νότιο Άκρο λίγο νοτιότερα του κόλπου του Τυρού (N37°14.680' – E22°52.929' 
στην ευθεία με N37°14.416' - E22°52.428'). 
2)Τράπεζα Νο 2 νότια του Τυρού: 
Α: Βόριο άκρο λίγο νοτιότερα του κόλπου του Τυρού (N37°14.680' – E22°52.929' 
στην ευθεία με N37°14.416' - E22°52.428'). 
Β: Νότιο άκρο στην Πλάκα Λεωνιδίου (N37°09.250' – E22°54.275' στην ευθεία με 
N37°09.349' - E22°53.819') 
2) Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες (ισχυροί βοριοανατολικοί άνεμοι) δεν 
επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στην ανωτέρω περιοχή, θα 
χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές τράπεζες 1) η θαλάσσια περιοχή περιμετρικά της 
νήσου «Υψηλή» (βλ. συνημμένο χάρτη) του Αργολικού Κόλπου και 2) η θαλάσσια 
περιοχή από το ακρωτήριο – «Φανάρι Πορτοχελίου» ως το ακρωτήριο «Κόκκινος» 
του οικισμού Κοιλάδα (βλ. συνημμένο χάρτη), εκτός των σημείων – οριοθετήσεων 
των υπαρχόντων ιχθυοκαλλιεργειών εντός της περιοχής αυτής. Αν τυχόν η διεξαγωγή 
του αγώνα δεν είναι δυνατή ούτε και στην προαναφερόμενη περιοχή λόγω του 
καιρού, αυτός (αγώνας) θα μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το 
Σαββατοκύριακο 11-12/6/11. 
3) Ορίζεται παράβολο συμμετοχής € 30 για κάθε αθλητή. 
4) Επισυνάπτεται ο κανονισμός, βάση του οποίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια του 
αγώνα. 
5) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν από κάθε όμιλο από 1 έως έξι (6) αθλητές. Δεν θα 
υπάρξει ομαδική βαθμολογία. 
6) Ο αγώνας προϋποθέτει τη χρήση σκάφους τουλάχιστον 4 μ. και ιπποδυνάμεως 
τουλάχιστον 25 ίππων και την παρουσία δύτη ασφαλείας, ο οποίος θα είναι και ο 
κριτής του αθλητή. Για την έγκυρη συμμετοχή κάθε αθλητή του στο πρωτάθλημα, ο 
κάθε ναυτικός όμιλος πρέπει να δηλώσει αντίστοιχους δύτες ασφαλείας. 
7) Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 20 Μαΐου. Συμμετοχές μετά την 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμφωνίας του διοργανωτή 
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ομίλου. Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται (αθλητικά δελτία με πρόσφατη (εντός 
έτους από ιατρό κρατικού νοσοκομείου και έξι μηνών από ιδιωτικό ιατρό) ιατρική 
θεώρηση) αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού.  
8) Απαγορεύεται η επίσκεψη των τραπεζών την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011. 
9) Ο διοργανωτής, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της επιτροπής ουδεμία ευθύνη 
φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές και ατυχήματα, που θα μπορούσαν να συμβούν 
στους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και οι συμμετέχοντες 
αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική 
εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με τη υποβρύχια δραστηριότητα. 
10) Ο κανονισμός επιτρέπει τη χρήση GPS και βυθομέτρου. 
11) Οι χειριστές σκαφών πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα και νόμιμα έγγραφα του 
σκάφους (δίπλωμα, ασφάλεια κλπ.). 
12) Επισημαίνεται ότι βάσει αποφάσεως Ε.Ο.Υ.Δ.Α. η προσεχής αποστολή της 
εθνικής ομάδας στους διεθνείς αγώνες του εξωτερικού, θα προκύψει βάσει ειδικής 
γνωμοδοτήσεως της τριμελούς επιτροπής εκλεκτόρων που έχει συγκροτήσει η 
Ομοσπονδία. 
13) Διευκρινίζεται ότι τόνος για τους σκοπούς του κανονισμού είναι αυστηρά μόνος ο 
κυανόπτερος tonnus thynnus (έγκυρος άνω των 30 kg) ενώ τα υπόλοιπα είδη 
(παλαμίδα, ρίκι, κλπ.) μετρούν από 500 gr. 
14) Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό του πρωταθλήματος ισχύουν πάντα οι 
διατάξεις του Π.Δ. 373/1985, όπως ισχύει για την αθλητική αλιεία. Η κύρωση για 
παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 373/1985 θα είναι ακύρωση του αθλητή. 
15) Τα αλιεύματα θα προσφερθούν ως δωρεά στο Κοντορούπειο Γηροκομείο του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο. 
16) Στο πρωτάθλημα απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή/και υπηρεσιών που δεν 
ανήκουν σε επίσημους χορηγούς του πρωταθλήματος με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε 
όλες τις επίσημες εκδηλώσεις του προγράμματος του πρωταθλήματος, οι οποίες 
αναφέρονται κατωτέρω. Μόνο οι αθλητές, οι οποίοι έχουν καταθέσει την 
Ομοσπονδία αντίγραφο συμβάσεως χορηγίας (η οποία έχει εγκριθεί από την 
Ομοσπονδία και κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ), έχουν δικαίωμα να προβάλουν το 
χορηγό τους στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις τους. Τα λογότυπα των 
κατασκευαστών του αθλητικού και καταδυτικού υλικού και ρουχισμού που 
χρησιμοποιούν οι αθλητές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερα από 12 εκ. Χ 4 εκ. και 
σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερα από 50 τετραγωνικά εκατοστά του μέτρου. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τη διαφήμιση των επίσημων χορηγών του 
πρωταθλήματος, οι οποίοι μπορούν να διαφημίζονται και μέσω των αθλητών χωρίς 
περιορισμούς. 
 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Γ Ω Ν Α   
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
 
Ώρα 18:00 ΕΔΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ: στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Τυρού στην παραλιακή οδό Τυρού. 
-Συγκέντρωση αθλητών, διοργανωτών κλπ. 
-Κατάθεση πιστοποιητικών συμμετοχής 
-Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο 
-Ενημέρωση των αθλητών από τους διοργανωτές 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
Ώρα 8:45 Απόπλους σκαφών από το λιμάνι Του Τυρού 
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Ώρα 9:00 Έναρξη του αγώνα της πρώτης μέρας 
Ώρα 14:00 Λήξη αγώνα 
Ώρα 15:00 Ζύγισμα αλιευμάτων και υπολογισμός βαθμολογίας 
Παράδοση αλιευμάτων σε εκπροσώπους του δήμου. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
 
Ώρα 8:30 Απόπλους σκαφών από το λιμάνι του Τυρού 
Ώρα 9:00 Έναρξη του αγώνα της δεύτερης μέρας 
Ώρα 14:00 Λήξη αγώνα 
Ώρα 15:00 Ζύγισμα αλιευμάτων και υπολογισμός τελικής βαθμολογίας 
Παράδοση αλιευμάτων σε εκπροσώπους του δήμου. 
Και τέλος η απονομή επάθλων στους νικητές του αγώνα. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
-Στο fax: 210-3603113 
-Στο e-mail nkambanis   @  kambanislaw. gr 
   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
-Τηλ. 6945049677 Νίκος Καμπάνης 
Πορτοχέλι 2.5.2011 
Για το σύλλογο «Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ» 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: Ταξιάρχης Πίκουλας 
Η Γ. Γραμματέας: Ελένη Μπούκα 
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