
                                                  

 

 

 

 

Προκιρυξθ 
''Διαςυλλογικοφ Αγϊνα Παράκτιασ Αλιείασ με φελλό από Λιμενικζσ Εγκαταςτάςεισ’’  

 

Ο Ναυτικόσ Όμιλοσ φρου διοργανϊνει Διαςυλλογικό Αγϊνα Παράκτιασ Αλιείασ με φελλό από Λιμενικζσ 

Εγκαταςτάςεισ ςτο Λιμάνι τθσ Ερμοφπολθσ :  

 άββατο 24 Νοεμβρίου 2018 & 

 Κυριακι 25 Νοεμβρίου 2018 

ςτθν περιοχι που ςθμειϊνεται ςτο χάρτθ που επιςυνάπτεται.  

 

Η διάρκεια του κάκε αγϊνα είναι 3,5 ϊρεσ:   

 άββατο 24 Νοεμβρίου 2018  16:30 - 20:00 

 Κυριακι 25 Νοεμβρίου 2018 08:00 – 11:30 

 

Σο ηφγιςμα κα γίνεται ςτο χϊρο του αγϊνα. ε περίπτωςθ άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν  κα ανακοινωκοφν 

νζεσ θμερομθνίεσ των αγϊνων από τον Όμιλο. 

 

Τπάρχει αντίτιμο ςυμμετοχισ € 10,00 ανά ακλθτι για κάκε αγϊνα (ςφνολο κόςτουσ και των δφο αγϊνων 

20,00€) που είναι απολφτωσ ανταποδοτικό των αναγκϊν τθσ διοργάνωςθσ. Σου χρθματικοφ αντίτιμου, 

απαλλάςςονται όλοι οι νζοι και οι νζεσ κάτω των 16 ετϊν. 

 

Ο αγϊνασ κα είναι ατομικόσ και δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ /ακλιτριεσ  ςυλλόγων με ακλθτικό 

δελτίο τθσ ΕΟΤΔΑ .  θμ.: Σα ακλθτικά δελτία ανανεϊνονται κατϋ ζτοσ και προκειμζνου για να είναι 
ενεργά και ζγκυρα, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν κάρτα υγείασ ακλθτι. Θα προςκομίηεται 
ςτθ γραμματεία του αγϊνα μαηί με τθν Κάρτα Τγείασ Ακλθτι και Τπεφκυνθ Διλωςθ Τγείασ*. 
 

Επίςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι κα υπάρχει και κατθγορία OPEN για κάκε φίλο-θ τθσ αλιείασ για τθν διάδοςθ 

του ακλιματοσ ςτθν αγωνιςτικι του μορφι.  Για αυτι τθν κατθγορία κα προςκομίηεται Τπεφκυνθ Διλωςθ 

Τγείασ Ακλθτι**(ςε περίπτωςθ ανιλικου ακλθτι από 10 ζωσ 18 ετϊν τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφει ο 

κθδεμόνασ του ακλθτι) .  

 

Η Τπεφκυνθ Διλωςθ Τγείασ* και θ Τπεφκυνθ Διλωςθ Τγείασ Ακλθτι** κα δοκοφν προσ ςυμπλιρωςθ 

και υπογραφι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ το άββατο 24/11 κατά τθν ϊρα ςυγκζντρωςθσ των ακλθτϊν ςτο 

Εντευκτιριο του Ομίλου.  

 

Οι πρϊτοι είκοςι (20) ςυμμετζχοντεσ ςτουσ αγϊνεσ, κάτοχοι αγωνιςτικοφ δελτίου ΕΟΤΔΑ – Κάρτα Τγείασ 

Ακλθτι, κα ζχουν δωρεά ειςιτιριο μετακίνθςθσ (ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ) και δωρεάν διανυκτζρευςθ ςε 

δίκλινο δωμάτιο.  Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ καταβολι του παραβόλου του αγϊνα ςυν 10,00€ (10,00€ + 

10,00€ και 10,00€ ιτοι ςφνολο κατάκεςθσ 30,00€) . 

 



Οι επόμενοι είκοςι (20) ςυμμετζχοντεσ ςτουσ αγϊνεσ, κάτοχοι αγωνιςτικοφ δελτίου ΕΟΤΔΑ – Κάρτα Τγείασ 

Ακλθτι, κα τφχουν ζκπτωςθσ ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων μετακίνθςθσ ατομικά , Ι.Χ. & ΜΟΣΟ 50% και δωρεάν 

διανυκτζρευςθ ςε δίκλινο δωμάτιο.  Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ καταβολι του παραβόλου του αγϊνα ςυν 

5,00€ (10,00€ + 10,00€ και 5,00€ ιτοι ςφνολο κατάκεςθσ 25,00€) . 

 

Διανυκτζρευςθ ςτα δωμάτια:  http://www.boutiqueflorence.gr/contact/ 

 

τον αγϊνα κα παρευρίςκεται ιατρόσ για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν ζκτακτων περιςτατικϊν. 

 
Ο παραπάνω αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ τθσ Ε.Ο.Τ.Δ.Α. 
 

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ζωσ 19/11/2018 και ϊρα 14:00 ςτα γραφεία του Ν.Ο. φρου (δίπλα ςτο Λιμεναρχείο) ι 

ςτο email: contact@nosyrou.gr . Κατάκεςθ παραβόλου ακλθτι ζην ινγαξηαζκό ηεο  Αlpha Βank ηνπ Ν.Ο. 

Σύξνπ  (ΙΒΑΝ - GR4901406310631002002000094). Όια ηα παξάβνια θαη νη ζπκκεηνρέο 

εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκό ην Ν.Ο. Σύξνπ όπωο πξνβιέπεη ε ελ ιόγω πξνθήξπμε, δηαθνξεηηθά ζα 

ζεωξνύληαη άθπξα.  

 

Για τυχόν διευκρινίςεισ επικοινωνιςτε ςτο τθλζφωνο του εφόρου υποβρφχιασ δραςτθριότθτασ κο Χοφλθ 

Μιχάλθ 6973205353 και τον κο Νοφςια Γιϊργο 6988616424. 

 

                       
 

ΧΑΡΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

 

http://www.boutiqueflorence.gr/contact/
mailto:contact@nosyrou.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διλωςθ υμμετοχισ 

 

Δθλϊνω ςυμμετοχι ςτον ''Διαςυλλογικό Αγϊνα Παράκτιασ Αλιείασ με φελλό από Λιμενικζσ 

Εγκαταςτάςεισ’’ του  Ναυτικοφ Ομίλου φρου. 

 

ΩΜΑΣΕΙΟ:…………………………………………………OPEN:………………… 

Επϊνυμο : ………………………………..… Όνομα : ……………………………….………….... 

 Όνομα Πατζρα : …………………………  Ζτοσ Γζννθςθσ : …...……….………... 

Σθλ. : ………………..…….........   Κιν. Σθλ. : ……………..…………......... 

EMAIL:……………….…………………………………………………………………. 

 
θμείωςθ: Η ΕΟΤΔΑ, ο Ν.Ο. φρου  και κάκε αρμόδια Αρχι, ουδεμία ευκφνθ φζρουν για τυχόν βλάβεσ, 
ηθμιζσ ι ατυχιματα που κα μποροφςαν να ςυμβοφν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα πριν ι μετά τθ λιξθ του, 
κακϊσ και κατά τισ οποιεςδιποτε μετακινιςεισ των αγωνιηομζνων και των κεςμικϊν παραγόντων του 
αγϊνα. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                               Ημ.: ……………………2018 

  

              ………………………………. 
(υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕ 

''Διαςυλλογικοφ Αγϊνα Παράκτιασ Αλιείασ με φελλό από Λιμενικζσ 

Εγκαταςτιςεισ’’ του  Ναυτικοφ Ομίλου φρου. 

                                               Εγγλζηικο ι Μπολονζη 
 

 Σο ψάρι πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 12cm 

 Επιτρζπεται 1 καλάμι κακϊσ και 1 καλάμι εφεδρικό 

 Επιτρζπεται ςτθν αρματωςιά του καλαμιοφ 1 αγκίςτρι Απαγορεφονται τα 

ανοξείδωτα αγκίςτρια & οι ςαλαγγζσ 

 Απαγορεφονται όλεσ οι ψαροτροφζσ 

 Επιτρζπεται ζωσ 2kg Μαλάγρα εμπορίου  

 Επιτρζπονται τα δολϊματα: 

   2 κουτιά ακροβάτθ (μζχρι 50γρ ανά κουτί) 

200 γρ Γαρίδα (χωρισ καμία παρζμβαςθ) 

                                  500 γρ μπιγκατίνι 

                                  5 φζτεσ ψωμί του τοςτ 

 

Ο ψαράσ κα πρζπει να ζχει μαηί του: 

- κουβά ι ψαροκάλακο για να κρατάει ηωντανά τα ψάρια 

- Απαγκιςτρωτι 

-Απόχθ 

- ακοφλεσ νάιλον (2 τεμ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγράμματα αγϊνα: 

άββατο 24/11/18  

15:00μμ : υγκζντρωςθ ακλθτϊν ςτο Εντευκτιριο του Ομίλου – Κλιρωςθ Θζςεων 

15:30μμ :  Είςοδοσ ςτισ ψαρεφτρεσ 

16:30μμ:  Ζναρξθ αγϊνα 

20:00μμ : Λιξθ αγϊνα – καταμζτρθςθ 

20:30μμ :  Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων  

 

Κυριακι 25/11/18  

06:30πμ : υγκζντρωςθ ακλθτϊν ςτο Εντευκτιριο του Ομίλου 

06:45πμ :  Κλιρωςθ κζςεων 

07:00πμ :  Είςοδοσ ςτισ ψαρεφτρεσ 

08:00πμ:  Ζναρξθ αγϊνα 

11:30μμ : Λιξθ αγϊνα – καταμζτρθςθ 

12:30μμ :  Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων  

14:00μμ : Απονομζσ – ςτο εντευκτιριο του Ομίλου


