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ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ) 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 
 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

1.- Οι προκριματικοί αγώνες  του έτους 2017/2018 θα διεξαχθούν τις παρακάτω 
ημερομηνίες ανά περιφέρεια. Από την τελική κατάταξη κάθε περιφέρειας οι 
αθλητές θα αποκτήσουν ένα συντελεστή (αναλύεται παρακάτω) που θα 
μεταφέρουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι αθλητές θα συμμετέχουν στην 
περιφέρεια του τόπου διαμονής τους ή την έδρα του συλλόγου στον οποίο 
ανήκουν. 
2.- Κάθε αγώνας έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών. Ο υποχρεωτικός αριθμός 
αθλητών προκειμένου να υπάρξει προκριματικός αγώνας σε κάποια περιφέρεια 
είναι οι οχτώ (8) αθλητές. Ο ίδιος αριθμός είναι και ο υποχρεωτικός αριθμός 
αθλητών κάθε τομέα για όλες ανεξαιρέτως τις περιφέρειες. Οι αγωνιστικές ημέρες 
και τα πεδία αγώνα καθορίστηκαν από τον Τομέα Αλιείας με φελλό της Επιτροπής 
Αλιείας της ΕΟΥΔΑ και με την σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των συλλόγων, ως 
εξής:  
 
Α) Περιφέρεια Αττικής 
 
1η αγωνιστική:29 Οκτωβρίου 2017.Λιμάνι Κιάτου 
 
2η αγωνιστική:19 Νοεμβρίου 2017. Παραλία Αγ. Θεοδώρων  
 

3η αγωνιστική:3 Δεκεμβρίου 2017:Μαρίνα Λαυρίου * 

 
4η αγωνιστική:28 Ιανουαρίου 2018: Λιμάνι Κιάτου. 
 

*Σε περίπτωση που δεν δοθεί η σχετική άδεια το νέο μέρος θα ανακοινωθείέγκαιρα 
 
Β) Περιφέρεια Κρήτης 
 
1η αγωνιστική:28 Ιανουαρίου 2018. Λιμάνι Ηρακλείου  
 
2η αγωνιστική:25 Φεβρουαρίου 2018. Λιμάνι Ηρακλείου 
 
3η αγωνιστική:18 Μαρτίου 2018. Λιμάνι Ηρακλείου 
 



4η αγωνιστική:1 Απριλίου 2018. Λιμάνι Ηρακλείου 
 
Γ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
1η αγωνιστική:13 Ιανουαρίου 2018. Λιμάνι Καρύστου. 
 
2η αγωνιστική:13Ιανουαρίου 2018. Λιμάνι Καρύστου. 
 
3η αγωνιστική:14 Ιανουαρίου 2018. Λιμάνι Καρύστου. 
 
4η αγωνιστική:14 Ιανουαρίου 2018. Λιμάνι Καρύστου. 
 
Δ) Περιφέρεια Νησιών Αιγαίου. 
 
1η αγωνιστική:19Νοεμβρίου 2017. Λιμάνι Καρλοβασίου. 
 
2η αγωνιστική:10 Δεκεμβρίου 2017. Λιμάνι Καρλοβασίου 
 
3η αγωνιστική:14Ιανουαρίου 2018. Λιμάνι Καρλοβασίου 
 
4η αγωνιστική:11Φεβρουαρίου 2018. Λιμάνι Καρλοβασίου 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ). 
1.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018 θα διεξαχθεί τις παρακάτω 

ημερομηνίες. Μπορούν να συμμετέχουν όποιοι αθλητές επιθυμούν με μόνη 

προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) από τους προκριματικούς 

αγώνες της εκάστοτε περιφέρειας. Σχετικά με το ομαδικό μπορούν να συμμετέχουν 

όποιοι σύλλογοι επιθυμούν με μία (1) κλειστή ομάδα, υποχρεωτικά 5 αθλητών. 

1η αγωνιστική: 21 Απριλίου 2018 Λιμάνι Ηρακλείου. 
 
2η αγωνιστική:22 Απριλίου 2018 Λιμάνι Ηρακλείου 
 
3η αγωνιστική: 27 Μαΐου 2018 Λιμάνι Ηρακλείου 
 
4η αγωνιστική: 28 Μαΐου 2018 Λιμάνι Ηρακλείου 
 

3.-Κάθε σύλλογος που θα συμμετέχει στους προκριματικούς αγώνες υποχρεούται να 

καταθέσει ένα Δελτίο Συμμετοχής όπου θα αναγράφονται τα ονόματα και οι 

Α.Μ.ΕΟΥΔΑτωναθλητών του το αργότερο έως  6 ημέρες προ της έναρξης κάθε αγώνα 

στον υπεύθυνο κάθε περιφέρειας.  

Ο κάθε σύλλογος που θα συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Ατομικό ή Ομαδικό) 

οφείλει να στείλει δελτίο συμμετοχής ως τις 28/3/2018 στον υπεύθυνο του τμήματος 

αλιείας με φελλό της επιτροπής αλιείας της ΕΟΥΔΑ καθώς και στον διοργανωτή σύλλογο. 

4.- Η συμμετοχή κάθε αθλητή στους προκριματικούς αγώνες 2017/2018 (4 αγώνες) 

καθορίζεται στα 40 ευρώ ακόμα και αν κάποιος αθλητής δεν θα συμμετάσχει σε κάποιο 

αγώνα.Οι σύλλογοι θα πρέπει να καταβάλλουν όλο το χρηματικό αντίτιμο για το σύνολο 

των αθλητών τους άπαξ, στην πρώτη αγωνιστική ή εναλλακτικά σε δύο δόσεις των 20 ευρώ 



μέχρι και τη δεύτερη αγωνιστικήλαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από την 

ΕΟΥΔΑ. 

5.- Η συμμετοχή κάθε αθλητή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα2018 καθορίζεται στα 25 ευρώ 

για κάθε αγώνα (σύνολο 100 Ευρώ). Οι σύλλογοι θα πρέπει να καταβάλλουν το χρηματικό 

αντίτιμο στο σύνολό του στον πρώτο αγώνα λαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη 

είσπραξης από την ΕΟΥΔΑ.  

6.- Σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος θα συμμετέχει μόνο στο ομαδικό το αντίτιμο 

συμμετοχής καθορίζεται στα 500 ευρώ για όλη την πεντάδα (100 ευρώ ανά αθλητή για το 

σύνολο των αγώνων).   

7.- Όλοι οι αθλητές που θα δηλωθούν από τους συλλόγους τους θα λαμβάνουν σε κάθε 
αγωνιστική ημέρα ατομική κατάταξη, ακόμα και αν είναι απόντες και σε αυτή την 
περίπτωση θα λαμβάνουν κατάταξη του υποχρεωτικού αριθμού αθλητών + 1 βαθμό 
ποινής). 
Παράδειγμα: 
Ο κάθε τομέας αποτελείται από 8 αθλητές σύμφωνα με τον Κανονισμό.  
Ο Αθλητής που δεν ήταν παρών στον αγώνα καταλαμβάνει την θέση 8+1=9 
 
8.- ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
α) Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στους προκριματικούς αγώνες θα λαμβάνουν 
ατομική κατάταξη τομέα σε κάθε μία αγωνιστική που θα είναι και ο βαθμός ποινής τους. 
β) Το άθροισμα των βαθμών ποινής των αθλητών στους τέσσερεις (4) προκριματικούς 
αγώνεςαποτελεί τη συνολική ατομική βαθμολογία.  
γ) Το 1/5 της συνολικής ατομικής βαθμολογίας είναι ο Συντελεστής που μεταφέρεται στο 
Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
 
9.- ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 
α) Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα λαμβάνουν 
ατομική κατάταξη τομέα σε κάθε μία αγωνιστική που θα είναι και ο βαθμός ποινής τους. 
β) Το άθροισμα των βαθμών ποινής των αθλητών από τους τέσσερεις (4) αγώνες του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος + τον συντελεστή μεταφοράς από τους προκριματικούς 
αγώνες αποτελεί και την συνολική ατομική βαθμολογία.  
γ) Ο αθλητής που θα έχει τη μικρότερησυνολική ατομική βαθμολογία, είναι ο Πρωταθλητής 
Ελλάδας. 
 
10.- ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 
α) Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για την ομαδική 
κατάταξη, (κλειστή ομάδα) θα λαμβάνουν ατομική κατάταξη τομέα σε κάθε μία αγωνιστική 
που είναι ο βαθμός ποινής τους.  
β)Το άθροισμα των βαθμών ποινής  των τεσσάρων (4) καλύτερωναθλητώναπό την πεντάδα 
κάθε συλλόγου που έχει δηλωθεί αποτελεί το βαθμό ποινής του συλλόγου για την κάθε 
αγωνιστική.  
γ)Το άθροισμα των τεσσάρων (4) αγωνιστικών αποτελεί την τελική βαθμολογία του 
συλλόγου. Πρωταθλητής σύλλογος είναι ο σύλλογος με το μικρότερο άθροισμα βαθμών 
ποινής και των δύο αγωνιστικών. 
 
11.- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 
α) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
Σε κάθε μία αγωνιστική ημέρα θα βραβεύονται με μετάλλια οι αθλητές που θα 
καταλαμβάνουν τις θέσεις 1η έως και 3η  



Στην τελευταία αγωνιστική θα βραβευτούν με κύπελλα, ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ καθώς και οι αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 2η και 3η. Επίσης θα δοθούν 
αναμνηστικά στους αθλητές από 1ηως 6ηθέση που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα. 

β) ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Δεν θα γίνονται βραβεύσεις ομαδικής κατάταξης σε κάθε μία αγωνιστική ημέρα.  
Στην τελευταία αγωνιστική θα βραβευτεί με βαρύτιμο κύπελλο ο Πρωταθλητής Ελλάδος 
Σύλλογος. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
12.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2017για την ατομική κατάταξη συμμετέχουν 
άνδρες που μπορούν να στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Για  την ομαδική κατάταξη δίνεται 
η δυνατότητα στους συλλόγους το ένα (1) άτομο από την πεντάδα να προέρχεται από την 
κατηγορία γυναικών ή U21 ή άτομο που δεν θα έχει συμμετάσχει στα περιφερειακά αφού 
βάσει του κανονισμού της παγκόσμιας ομοσπονδίας μπορούν να συμμετέχουν στην εθνική 
αποστολή μέσω των συλλόγων (Clubs) άτομα από διαφορετικές κατηγορίες. Τα άτομα που 
θα συμμετέχουν από τις παραπάνω κατηγορίες τοποθετούνται πάντα στον τελευταίο 
τομέα. 
 
13.- Η παρούσα Προσάρτηση αποτελείται από δέκα τρία (13) άρθρακαι είναι αναπόσπαστο 
μέρος του Κανονισμού Αλιείας με φελλό από Λιμενικές Εγκαταστάσεις.Ισχύει δε από 5 
Οκτωβρίου 2017 και έχει εγκριθεί στο σύνολο των άρθρων της από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ.  
 

 
 
 

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ 
 
 

                  ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΡΑΚΑΝΤΑΣ                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΗΝΑΣ 


