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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο παρών Εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Θ.Σκι της 28/3/2012 και 
αντικαθιστά κάθε προηγούμενο εσωτερικό κανονισμό ή κανονισμό εθνικών ομάδων. 

Άρθρο 2. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συμπληρώνει το Καταστατικό της Ε.Ο.Θ.Σκι και ισχύει μετά την 
ψήφισή του από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Θ.Σκι και την έγκρισή του από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού.  

Άρθρο 3. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

Ο ορισμός και ο τρόπος τέλεσης των διαφόρων αθλημάτων και των αγωνισμάτων τους, όπως  
βαθμολογίες και άλλες λεπτομέρειες, διέπονται από τους Τεχνικούς Κανονισμούς Αγώνων των 
αθλημάτων, τους οποίους εκδίδει η Ε.Ο.Θ.Σκι. Οι παραπάνω κανονισμοί καταρτίζονται από την 
Ε.Ο.Θ.Σκι και αναπροσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας και της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας. 
Οι κανονισμοί και οι οδηγίες που διέπουν τα υπόλοιπα θέματα, όπως τα Διεθνή στελέχη των αγώνων, 
τους διεθνείς αγώνες, τα Ευρωπαϊκά ρεκόρ κ.λ.π. περιέχονται στον Πρόσθετο Κανονισμό της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (Confederation E&A Additional Rules). 
Οι υποχρεώσεις των Ελλήνων στελεχών αγώνων, των αθλητών, των προπονητών, των Σωματείων που 
διοργανώνουν αγώνα ή παραλαμβάνουν υλικό, και άλλα λειτουργικά θέματα της Ε.Ο.Θ.Σκι, 
περιλαμβάνονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. 
Όλες οι αθλητικές διοργανώσεις των αθλημάτων του θαλασσίου σκι που διοργανώνονται στην Ελλάδα 
από την Ε.Ο.Θ.Σκι, ή τα Σωματεία-μέλη της, διέπονται από τους αντίστοιχους Τεχνικούς Κανονισμούς 
Αγώνων, τον Πρόσθετο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, τον παρόντα Εσωτερικό 
Κανονισμό και τις διάφορες εγκυκλίους της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

Τα Σωματεία αποτελούν την σπονδυλική στήλη της Ε.Ο.Θ.Σκι. Για να εγγραφεί ένα Σωματείο στην 
δύναμη της Ε.Ο.Θ.Σκι, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Καταστατικό της 
Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Η Ε.Ο.Θ.Σκι παρέχει σε όλα τα Σωματεία τεχνική βοήθεια και συμβουλές για την συντήρηση και την 
επισκευή του υλικού, για την οργάνωση των προπονήσεων και των αγώνων, κ.ά. 
Η Ε.Ο.Θ.Σκι οφείλει επίσης να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη αγώνων, τους 
προπονητές κλπ., όσον αφορά τους Τεχνικούς Κανονισμούς, την Προπονητική, την Οργάνωση Αγώνων 
και άλλα θέματα. 

Άρθρο 5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ 

Οι επιτροπές της Ε.Ο.Θ.Σκι, όπως εκείνες ορίζονται από το Καταστατικό της, είναι αναλυτικά οι εξής: 

5.1 Πειθαρχική Επιτροπή 

     Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρμόδιο όργανο 
πρωτοβαθμίως είναι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
     Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές προσβάλλονται με 
προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ( ΑΣΕΑΔ )  στις προθεσμίες και με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 123 και επόμενα του Ν. 2725 / 1999. 
5.1.1 Σκοπός 
Η πειθαρχική επιτροπή επιλαμβάνεται κάθε παραπομπής από το Δ.Σ. των αθλητών, των Σωματείων 
των κριτών και των στελεχών αγώνων, των προπονητών, των παραγόντων και των φιλάθλων που 
παραβαίνουν τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα, ή προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν την 
Ομοσπονδία και τα αθλήματά της ή που επιδεικνύουν ανάρμοστη διαγωγή που προσβάλλει τα αθλητικά 
ιδεώδη.  
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5.1.2 Θητεία 
Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής, ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι και 
αποτελείται από πέντε (3) έως πέντε (5) μέλη.   
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι μετά την εκλογή του, ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, στην οποία 
μπορούν να συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ένας εκ των δύο  Αντιπροέδρων, ο γενικός 
Γραμματέας, ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι.  

5.1.3 Διαδικασία 
Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν μπορεί να προτείνει κάποια κύρωση – ποινή προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι αν 
ο κατηγορούμενος προηγουμένως δεν λάβει με βεβαιωμένη λήψη έγγραφο-κλήση ενώπιον της, μέσω 
του Σωματείου του, προς απολογία. Εξαιρείται της παρούσης διαδικασίας η περίπτωση του άρθρου 15 
παράγραφος 2. 

5.2 Επιτροπή Μεταγραφών 

5.2.1 Σκοπός 
Σκοπός της Επιτροπής Μεταγραφών είναι η μεταγραφή στo άθλημα τωv ελλήvωv, αλλoδαπώv και 
oμoγεvώv ερασιτεχvώv αθλητώv σε αθλητικά ερασιτεχvικά σωματεία, μέλη της Ε.Ο.Θ.Σκι πoυ 
διατηρoύv τμήμα θαλασσίου σκι. 

5.2.2. Θητεία 
Με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Ομoσπovδίας συγκρoτείται έvα μήvα τoυλάχιστov πριv 
από τηv έvαρξη τoυ χρovικoύ διαστήματoς διεvέργειας τωv μεταγραφώv κάθε έτoυς πεvταμελής 
επιτρoπή, η oπoία είvαι αρμόδια vα εξετάζει, vα κρίvει και vα απoφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφώv. 
Η αvωτέρω επιτρoπή απoτελείται απo τov πρόεδρo ή από τov αvτιπρόεδρo τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, 
ως πρόεδρo, τo γεvικό γραματέα ή τov ειδικό γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλoυς, κατά 
πρoτίμηση voμικoύς,  oι oπoίoι τα πέvτε (5) τoυλάχιστov πρoηγoύμεvα έτη δεv μετείχαv στo Δ.Σ. 
αθλητικoύ σωματείoυ πoυ καλλιεργεί τo άθλημα τoυ ή αθλητικής 'Εvωσης της Ομoσπovδίας. Ο γεvικός 
γραμματέας εκτελεί χρέη πρoέδρoυ, αv o πρόεδρoς απoυσιάζει ή κωλύεται. 

5.2.3 Κανονισμός μεταγραφών 
Οι όροι και οι προυποθέσεις μεταγραφής αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εγγραφών 
και Μεταγραφών της Ε.Ο.Θ.Σκι  

5.3 Τεχνική Επιτροπή 

5.3.1 Θητεία 
Η θητεία της είναι τετραετής και ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι. Αποτελείται το πολύ από 
επτά (7) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον ένας (1) θα εκπροσωπεί τα ενεργά αθλήματα της 
Ομοσπονδίας. Συνιστάται η συμμετοχή ενός προπονητή και ενός εκπροσώπου των αθλητών. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι αμέσως μετά την εκλογή του, ορίζει τον Πρόεδρο της Τ.Ε., ο οποίος εισηγείται τα 
υπόλοιπα μέλη της Τ.Ε. τα οποία εν συνεχεία εγκρίνει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι. Τα μέλη της Τ.Ε. πρέπει να 
είναι τεχνικοί και ικανοί γνώστες του αθλήματος. 

5.3.2 Αρμοδιότητες  
Οι αρμοδιότητες της Τ.Ε. είναι οι εξής: 
 Εισηγείται τροποποιήσεις όλων των κανονισμών, μεταφράσεις των διεθνών και ερμηνεία αυτών 
 Επιμελείται για την διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου κριτών και στελεχών των 

διαφόρων αθλημάτων που καλλιεργούνται ενεργά από την Ε.Ο.Θ.Σκι. 
 Προτείνει την εξέταση των υποψηφίων στελεχών αγώνων, για την απόκτηση Διεθνούς Πτυχίου. 
 Παρακολουθεί την απόδοση και προσπάθεια των στελεχών και εισηγείται στο Δ.Σ. την ανανέωση της 

Εθνικής και Διεθνούς Κάρτας των στελεχών αγώνων (κριτών, υπολογιστών, πιλότων, μετρητών 
στίβων), ή την επιβολή κυρώσεων λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ενός στελέχους. 

 Επιμελείται της έκδοσης του ετήσιου καταλόγου στελεχών. 
 Οργανώνει σεμινάρια για την εκπαίδευση των στελεχών αγώνων. 
 Εισηγείται την αγορά ή κατασκευή πληροφοριακού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 Προτείνει την αποστολή στελεχών για επιδοτούμενη από την Ε.Ο.Θ.Σκι συμμετοχή σε σεμινάρια ή 

τεχνικά συνέδρια ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα αποτελέσματα των αγώνων και επιμελείται της έκδοσης ετησίου 

βιβλίου αποτελεσμάτων, καταλόγων κατάταξης αθλητών, στατιστικών στοιχείων αθλητών κλπ. 
 Επιμελείται για τον προγραμματισμό του ετησίου Αγωνιστικού προγράμματος 
 Ελέγχει, επικυρώνει και εκδίδει ετήσιο πίνακα Πανελληνίων επιδόσεων (ρεκόρ). 
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 Επιμελείται για την συλλογή και παράδοση πληροφοριακού υλικού σχετικά με την οργάνωση 
αγώνων και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις 

 Προτείνει, σε συνεργασία με τον Έφορο Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ.Σκι, την συγκρότηση των 
προεθνικών και Εθνικών Ομάδων. 

 Εκπονεί τις προκυρήξεις των αγώνων που διοργανώνει η Ε.Ο.Θ.Σκι 
 Προτείνει την στελέχωση της Ελλανοδίκου Επιτροπής των αγώνων διοργανώνει η Ε.Ο.Θ.Σκι. 

5.4 Ελλανόδικος Επιτροπή Αγώνα 

Είναι η ανώτατη αρχή κάθε αγώνα.  
Η Τ.Ε. προτείνει και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι επιλέγει τον Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής, και τα 
στελέχη της Ε.Ε. ανάλογα με την προκύρηξη και τους κανονισμούς κάθε αθλήματος. 
Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των μελών της Ε.Ε. αναγράφονται στον αντίστοιχο Τεχνικό Κανονισμό 
Αγώνων της Ε.Ο.Θ.Σκι.  
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται, μετά το τέλος κάθε αγώνα, να υπογράφει και να παραδίδει στην 
Ε.Ο.Θ.Σκι το Φύλλο Αγώνα (Επίσημα Αποτελέσματα) συμπληρωμένο από τη Γραμματεία Αγώνα, το 
οποίο πρέπει να είναι πλήρες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε αθλήματος.  
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ενός αγώνα οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αναφορά προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι 
για οποιαδήποτε συμβάν υποπέσει στην αντίληψή του κατά την διάρκεια του αγώνα. 

5.5 Οργανωτική Επιτροπή Αγώνα 

Ο διοργανωτής Σύλλογος ενός αγώνα οφείλει υποχρεωτικά, να ορίσει μια Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) 
που θα είναι υπεύθυνη για την σωστή προετοιμασία του αγώνα.  
Η Ο.Ε. είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του αγώνα, την ύπαρξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων 
ξηράς, των στίβων, την επάνδρωση θέσεων στελεχών, και ό,τι άλλο αναφέρεται στον αντίστοιχο Τεχνικό 
Κανονισμό Αγώνων κάθε αθλήματος της Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Τα άτομα που συνήθως συμμετέχουν στην επιτροπή αυτή είναι: 
 Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 
 Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής 
 Υπεύθυνος για τους στίβους και το αγωνιστικό υλικό 
 Υπεύθυνος για τη διαμονή και τη διατροφή 
 Υπεύθυνος Τύπου και τελετών έναρξης και λήξης. 

 Ο διοργανωτής μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, και άλλους υπεύθυνους στην Ο.Ε., ανάλογα με τις 
ανάγκες του αγώνα. 
Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης αγώνα με την Ε.Ο.Θ.Σκι, η επιλογή των μελών της Οργανωτικής 
Επιτροπής θα γίνεται από κοινού. 

Αρθρο 6. Οργανα της Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ 

6.1 Γραμματεία της Ε.Ο.Θ.Σκι 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι έχει έδρα την Αθήνα, όπου είναι εγκατεστημένη και η Γραμματεία της. 
Η Γραμματεία της Ε.Ο.Θ.Σκι έχει τα παρακάτω καθήκοντα: 
 Συγγραφή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας 
 Ενημέρωση βιβλίου αλληλογραφίας 
 Ενημέρωση του βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων 
 Τήρηση Μητρώου Σωματείων και αθλητών 
 Τήρηση και καταχώρηση των αποτελεσμάτων αγώνων 
 Εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Ε.Ο.Θ.Σκι 

 
Στον/ην υπεύθυνο της Γραμματείας ανατίθενται τα παρακάτω καθήκοντα: 
 Η διεύθυνση και επίβλεψη του προσωπικού για την ομαλή διεκπεραίωση των αποφάσεων του Δ.Σ. 
 Η επίβλεψη της αλληλογραφίας 
 Η κατάρτιση ημερησίου ή εβδομαδιαίου προγράμματος εργασιών 
 Η επίβλεψη όλων των εργασιών που αναλαμβάνουν οι υπάλληλοι της Ε.Ο.Θ.Σκι 

6.2 Λογιστήριο 

Στο λογιστήριο της Ε.Ο.Θ.Σκι ανατίθενται τα παρακάτω καθήκοντα: 
 Τήρηση των απαραίτητων από τους κανονισμούς και νόμους βιβλίων 
 Ενημέρωση των βιβλίων 
 κάθε άλλη εργασία που κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου 
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6.3 Αποθήκη 

Στον υπεύθυνο αποθήκης και εξωτερικών εργασιών ανατίθενται τα παρακάτω καθήκοντα: 
 Τήρηση βιβλίου αποθήκης 
 Ενημέρωση του βιβλίου ανάλογα με την διακίνηση υλικού από και προς τα Σωματεία 
 Όταν χρειάζεται διερεύνηση της αγοράς για την ανεύρεση υλικών κλπ που κρίνονται αναγκαία για 

την ομαλή λειτουργία του υλικοτεχνικού δυναμικού της Εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που 
απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Ε.Ο.Θ.Σκι (σκάφη, σκι κλπ) 

Άρθρο 7. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

7.1 Κατηγορίες αγώνων 

Οι αγώνες κάθε αθλήματος της Ε.Ο.Θ.Σκι μπορούν –βάσει και των διεθνών κανονισμών- να 
κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες - επίπεδα, ανάλογα με τον τύπο επιμέτρησης τους.  
Κάθε κατηγορία (επίπεδο) απαιτεί ανάλογο επίπεδο κριτών και στελεχών (διεθνείς, ή εθνικοί) και 
ανάλογο παράβολο ανάληψης αγώνα που κατατίθεται στην Ε.Ο.Θ.Σκι ή στην Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία. Το ύψος των παραπάνω παραβόλων καθορίζονται αντίστοιχα από την Ε.Ο.Θ.Σκι ή 
στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. 
Ολες οι απαιτήσεις επιπέδου κριτών και στελεχών αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Τεχνικούς 
Κανονισμούς αγώνων των διαφόρων αθλημάτων. 

7.2 Προσωρινό Πρόγραμμα αγώνων 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι καταρτίζει και αποστέλλει στα Σωματεία της μέχρι τον Απρίλιο εκάστου έτους, Προσωρινό 
Πρόγραμμα Αγώνων.  
Τα Σωματεία οφείλουν, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Θ.Σκι, 
να γνωρίσουν εγγράφως την πρόθεσή τους να αναλάβουν την οργάνωση, ή συνδιοργάνωση, ενός ή 
περισσότερων αγώνων, καταθέτοντας σχετικό παράβολο ανάληψης αγώνα, το ύψος του οποίου θα 
καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Ο.Θ.Σκι. 

7.3 Τελικό Πρόγραμμα Αγώνων 

Εν συνεχεία, η Ε.Ο.Θ.Σκι εγκρίνει το Τελικό Πρόγραμμα Αγώνων της αγωνιστικής περιόδου, το οποίο 
και κοινοποιεί σε όλα τα Σωματεία-μέλη της. Το πρόγραμμα αυτό θα περιέχει την ημερομηνία, το όνομα 
του διοργανωτή (Όμιλο κλπ), την τοποθεσία, την ονομασία του αγώνα και τον τύπο επιμέτρησης 
(homologation) και τυχόν άλλους κωδικούς που απαιτούνται. 

7.4 Αλλαγές στο πρόγραμμα Αγώνων 

Αλλαγές και παρεκκλίσεις στις ημερομηνίες και την τοποθεσία από το Πρόγραμμα Αγώνων, 
επιτρέπονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Οι τυχόν αλλαγές πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως και 
εγγράφως σε όλα τα Σωματεία-μέλη. 

7.5 Εκπρόθεσμες αιτήσεις 

Εκπρόθεσμη αίτηση μέλους για την ανάληψη διοργάνωσης ενός αγώνα, μετά την προκαθορισμένη 
ημερομηνία όπως αναφέρεται στην παραγρ. 6.2, θα γίνεται δεκτή μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Θ.Σκι και καταβολή διπλασίου παραβόλου από το παράβολο ανάληψης μιας διοργάνωσης. 

7.6 Συνδιοργάνωση αγώνα με την Ε.Ο.Θ.Σκι 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι αναλαμβάνει, στις εγκαταστάσεις της, ή στις εγκαταστάσεις των σωματείων μελών της που 
θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης, την ευθύνη της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης, των 
παρακάτω αγώνων: 

 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών, Νέων , Βετεράνων (Seniors) 
 Κύπελλο Ελλάδος, 
 Περιφερειακά Πρωταθλήματα. 
 Αγώνας Νέων Αθλητών 
 Διασυλλογικοί αγώνες που συνδιοργανώνονται με την Ομοσπονδία και είναι ενταγμένοι στο 

Αγωνιστικό Πρόγραμμα. 
Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες θα διοργανώνονται αποκλειστικά από τα Σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Θ.Σκι, υπό 
την αιγίδα και την τεχνική βοήθεια, όπου χρειάζεται ή ζητηθεί, της Ε.Ο.Θ.Σκι. Την ευθύνη στελέχωσης 
των αγώνων αυτών θα έχει ο διοργανωτής σύλλογος. 
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Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

8.1 Προκήρυξη Αγώνα 

Η Ο.Ε. κάθε αγώνα που διοργανώνει ένα Σωματείο μέλος, πρέπει να αποστείλει προκήρυξη του αγώνα 
σε όλα τα Σωματεία και στην Ε.Ο.Θ.Σκι, σύμφωνα με τα ισχύοντα έντυπα, τουλάχιστον είκοσι (20) 
ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του αγώνα. Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης ενός αγώνα με την 
Ε.Ο.Θ.Σκι, την προκήρυξη θα συντάσσει και θα αποστέλλει η Γραμματεία της Ε.Ο.Θ.Σκι. 

8.1.1 Εντυπο Προκήρυξης αγώνα 
Το έντυπο προκήρυξης πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τεχνικού 
Κανονισμού Αγώνων της Ε.Ο.Θ.Σκι. 

8.2 Δηλώσεις συμμετοχής 

Τα Σωματεία μέλη οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία Αγώνα του διοργανωτή, με fax, η με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το έντυπο δήλωσης συμμετοχής της Ε.Ο.Θ.Σκι με τα στοιχεία των 
αθλητών που θα συμμετάσχουν, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. 
Οι διοργανωτές πρέπει να έχουν την οριστική κατάσταση των δηλώσεων, το αργότερο 24 ώρες πριν την 
κλήρωση.  
Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης ενός Εθνικού αγώνα (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οποιασδήποτε 
κατηγορίας, Κυπέλλου Ελλάδος, Περιφερειακού Πρωταθλήματος κλπ) οι δηλώσεις Συμμετοχής θα 
πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Ε.Ο.Θ.Σ. 
Στην περίπτωση καθυστερημένης υποβολής, ή ελλειπούς δήλωσης συμμετοχής, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 2.5 του Τεχνικού Κανονισμού Αγώνων. 

8.3 Υποχρεώσεις – προυποθέσεις διοργανωτή 

Οι υποχρεώσεις ενός Σωματείου μέλους το οποίο επιθυμεί την ανάληψη και διοργάνωση ενός αγώνα 
θαλασσίου σκι, είναι οι παρακάτω. Το Σωματείο είναι υπεύθυνο: 

 για την εξεύρεση των αναγκαίων κριτών και στελεχών αγώνα (Πρόεδρος ΕΕ, Επιμετρητής, Κριτές, 
Πιλότος κλπ)  

 για την επάνδρωση ορισμένων θέσεων στελεχών, όπως Αφέτης κ.λπ. 
 για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τον ορισμό Υπευθ. Ασφαλείας 
 για την ύπαρξη, προετοιμασία και σωστή λειτουργία των αγωνιστικών στίβων. Στην περίπτωση 

οργάνωσης Εθνικού αγώνα, οι διαστάσεις των στίβων πρέπει να είναι ακριβείς και να 
πραγματοποιηθεί επιμέτρηση σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων. 

 για την οργάνωση, τον χώρο, τα άτομα και τα υλικά της Γραμματείας Αγώνα. 
 για την ύπαρξη βοηθητικού σκάφους και αναγκαίου προσωπικού για την ασφάλεια και 

περισυλλογή, 
 για την είσπραξη του παραβόλου συμμετοχής αθλητών του αγώνα, για λογαριασμό της Ε.Ο.Θ.Σκι 
 για τη διατροφή των αθλητών, ανάλογα με την προκήρυξη του αγώνα. 
 για τη οργάνωση διαμονής την διατροφή και την καταβολή οδοιπορικών όλων των στελεχών του 

αγώνα, ανάλογα με την προκήρυξη του αγώνα. 
 για τη διαφήμιση του αγώνα σε τοπικό επίπεδο με αφίσες, επιστολή προσκλήσεων σε τοπικούς 

παράγοντες κ.ά. 
 για τη μεγαφωνική εγκατάσταση στον χώρο αγώνων, όταν αυτό είναι δυνατόν. 
 για την ύπαρξη πλωτής εξέδρας με επίστρωση από μαλακό υλικό, στον χώρο της αφετηρίας. 
 για τον εφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα. 
 για την ύπαρξη στον αγώνα σχοινιών και λαβών 
 για την οργάνωση των απονομών και την ύπαρξη επάθλων 

8.4 Συνδιοργάνωση αγώνα 

Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης από ένα Σωματείο-μέλος ενός Εθνικού αγώνα (Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα οποιασδήποτε κατηγορίας, Κυπέλλου Ελλάδος, Περιφερειακού Πρωταθλήματος κλπ)  ο 
συνδιοργανωτής σύλλογος θα συνεργάζεται με την Ε.Ο.Θ.Σκι για την τήρηση και εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 8.1, 8.2 και 8.3 του παρόντος.   

8.5 Αναβολή 

Τυχόν αναβολή, ή ακύρωση, ή αδυναμία λόγω σοβαρής αιτίας, ή άρνησης λόγω άλλης αιτίας της 
οργάνωσης ενός προγραμματισμένου αγώνα, πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στη Γραμματεία της 
Ε.Ο.Θ.Σκι με τηλέφωνο, ή fax, ή ηλεκτρονικό μύνημα. 
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Επίσης, πρέπει να ενημερώνονται αμέσως εγγράφως ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής, όλα τα 
στελέχη του αγώνα και όλα τα Σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

8.6 Κυρώσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Θ.Σκι μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε Σωματείο - μέλος που παρέβη 
τους κανονισμούς, ή ανέβαλε, ή ακύρωσε, ή αδυνατεί να οργανώσει ένα αγώνα που είχε ζητήσει να 
διοργανώσει και είναι εγγεγραμμένος στο Επίσημο Αγωνιστικό Πρόγραμμα. Οι ποινές μπορούν να είναι 
έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση συμμετοχής του Σωματείου σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, απαγόρευση 
διοργάνωσης αγώνων από το Σωματείο, ακύρωση αποτελεσμάτων, κ.ά. καθώς και η καταβολή 
τριπλασίου παραβόλου από το παράβολο ανάληψης της διοργάνωσης. 

8.7 Σύσκεψη αρχηγών ομάδων 

Στη σύσκεψη αρχηγών ομάδων, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής (Ε.Ε.) του αγώνα: 
 ελέγχει τα στοιχεία των δηλώσεων συμμετοχής των ομίλων που πρέπει να έχει προετοιμάσει η 
Γραμματεία, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υπολογισμών του αγώνα, 
 παραλαμβάνει για λογαριασμό της Ε.Ο.Θ.Σκι τά χρηματικά παράβολα, 
 καταρτίζει, τον πίνακα των κριτών και στελεχών, για κάθε αγώνισμα 
 επιλύει και απαντά σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει. 
 ζητά την επίδειξη των δελτίων αθλητών τα οποία πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα, σε ισχύ, 
ταμειακώς εντάξει και των αποδεικτικών στοιχείων ασφάλισης των αθλητών που μετέχουν στον αγώνα. 
Αθλητής, ή εκπρόσωπός του, που δεν έχει όλα τα παραπάνω, δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στον 
αγώνα. 
Η κλήρωση των αθλητών για κάθε αγώνισμα και η κατάρτιση των σειρών εκκίνησης, μπορεί να 
διενεργηθεί και μετά το τέλος της σύσκεψης αρχηγών.  
8.8. Αποτελέσματα 
Οι Σειρές εκκίνησης και τα Αποτελέσματα ανα αγώνισμα, πρέπει να είναι γραμμένα στα επίσημα έντυπα 
αγώνων της Ε.Ο.Θ.Σκι, ή να αποτελούν εκτυπώσεις από αναγνωρισμένο από την Τ.Ε. πρόγραμμα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρέπει επίσης να συμπληρωθεί ανάλογα με το επίπεδο επιμέτρησης του 
αγώνα το αντίστοιχο έντυπο.  
Το σύνολο όλων των παραπάνω στοιχείων, αποτελεί το Φύλλο Αγώνα, το οποίο πρέπει να αποσταλεί 
από τον Πρόεδρο της Ε.Ε., ή τον Επιμετρητή του αγώνα στην Ε.Ο.Θ.Σκι για καταχώριση, εντός επτά (7) 
ημερών, το αργότερο από την λήξη του αγώνα. 
Στην περίπτωση που το Φύλλο Αγώνα δεν αποσταλεί στην Ε.Ο.Θ.Σκι πλήρως συμπληρωμένο, ή 
αποσταλλεί εκπρόθεσμα, δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση των αποτελεσμάτων, η αναγνώριση των 
επιδόσεων των αθλητών και η αναγνώριση του αγώνα και μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις στον 
πρόεδρο της Ε.Ε., ή στον Επιμετρητή για παράβαση καθήκοντος. 

8.9 Έπαθλα 

Τα έπαθλα των νικητών αποτελούνται από αναμνηστικά είδη (κύπελλα ή άλλα) ή αθλητικό υλικό και 
μπορούν να συνοδεύονται από σχετικό Δίπλωμα. 
Ο αριθμός και το είδος των επάθλων αποφασίζεται από την Ο.Ε. του διοργανωτή Ομίλου, ενώ, στην 
περίπτωση Εθνικού αγώνα, από την Ε.Ο.Θ.Σκι. 

Άρθρο 9. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

9.1 Κυριότητα υλικού Ομοσπονδίας 

Το υλικό που διαχειρίζεται η Ε.Ο.Θ.Σκι ανήκει σε αυτήν, και κανείς, Σωματείο ή άλλο μέλος της, ή 
αθλητής, ή στέλεχος αγώνων, ή άλλο άτομο, δεν έχει το δικαίωμα να το οικειοποιηθεί, ή να το 
χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς το αγωνιστικό θαλάσσιο σκι. 

9.2 Προυποθέσεις παραχώρησης υλικού 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από ένα Σωματείο - μέλος, στην περίπτωση 
που η Ε.Ο.Θ.Σκι του παραχωρήσει υλικό για χρήση, είναι οι εξής: 

 Η παρουσία του Σωματείου σε επίσημους αγώνες κατά το τρέχον έτος, με δέκα (10) τουλάχιστον 
βαθμολογημένους αθλητές. 

 Η ύπαρξη και λειτουργία ενός στίβου σλάλομ τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 Η οικονομική δυνατότητα του Σωματείου να συντηρεί αγωνιστικό σκάφος εν λειτουργία. 

9.3 Πρόσθετα κριτήρια παραχώρησης 

Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, λαμβάνονται υπ΄όψιν και τα παρακάτω κριτήρια: 
 Η ύπαρξη άλλων σκαφών στη δύναμη του Σωματείου 
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 Ο προγραμματισμός από τον Όμιλο, προπόνησης των αθλητών 
 Η ύπαρξη προπονητή 
 Η αθλητική δραστηριότητα του Ομίλου, εκτός από τη συμμετοχή του σε αγώνες (οργάνωση 

αγώνων, επιδείξεων, σεμιναρίων κ.λπ.) 
Ειδικότερα επειδή ο αριθμός των σκαφών που διαθέτει στα Σωματεία της η Ε.Ο.Θ.Σκι είναι 
περιορισμένος, τα σκάφη θα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη βαθμολογία που 
θα λαμβάνει κάθε Σωματείο μέλος μετά την ετήσια αξιολόγηση, όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του 
παρόντος. 

9.4 Χρήση υλικού Ε.Ο.Θ.Σκι 

Κάθε Σωματείο το οποίο, παραλαμβάνει αγωνιστικό σκάφος της Ε.Ο.Θ.Σκι, χρεώνεται για αυτό και είναι 
υπεύθυνο για την καλή λειτουργία και συντήρησή του από υπεύθυνο μηχανικό, την αγορά γνήσιων 
ανταλλακτικών και για την κάλυψη των πιθανών ζημιών που έγιναν με υπαιτιότητά του.  
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε άλλο υλικό της Ε.Ο.Θ.Σκι που έχει παραχωρηθεί σε 
Σωματεία ή άλλα μέλη της. 
Το αναλώσιμο αγωνιστικό υλικό, όπως σωσίβια, σχοινιά, λαβές κ.λ.π., οφείλει κάθε Σωματείο ή 
αθλητής, σε περίπτωση μη αποκαταστήσιμης βλάβης, να το επιστρέψει στην Ε.Ο.Θ.Σκι. 

9.5 Κακή χρήση υλικού Ε.Ο.Θ.Σκι 

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα Σωματείο ή άλλο μέλος: 
 είτε δεν τηρήσει τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του από την χρήση αγωνιστικού σκάφους, 
 είτε παραβιάσει τους ισχύοντες Λιμενικούς Κανονισμούς ασφαλούς πλεύσης και οδήγησης, 
 είτε διαπιστωθεί βαριά αμέλεια ως προς την χρήση και συντήρηση του υλικού που έχει παραλάβει, 
 είτε δεν χρησιμοποιήσει το παραχωρηθέν υλικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μια 

αγωνιστική περίοδο (Απρίλιο έως Σεπτέμβριο), 
το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι, και μετά από έκτακτο συμβούλιο, έχει δικαίωμα να παραλάβει [κατασχέσει] το 
παραχωρηθέν αγωνιστικό σκάφος ή άλλο υλικό. 

9.6 Παράδοση – επιστροφή  υλικού 

Κάθε Σωματείο - μέλος που έχει παραλάβει οποιοδήποτε υλικό από την Ε.Ο.Θ.Σκι, είναι υποχρεωμένο 
να το παραλάβει και να το επιστρέψει με δική του δαπάνη στην Ε.Ο.Θ.Σκι. 

Άρθρο 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

10.1 Ετήσια Βαθμολογία Σωματείων 

Το υλικό της Ε.Ο.Θ.Σκι και ειδικότερα τα αγωνιστικά της σκάφη, θα παραχωρούνται για χρήση στα 
Σωματεία - μέλη με βάση την ετήσια βαθμολογία, όπως φαίνεται παρακάτω. 

10.2 Ανάλυση βαθμολογίας αξιολόγησης Σωματείων 

Κάθε Σωματείο-μέλος θα βαθμολογείται στο τέλος της περιόδου (Δεκέμβριος) με τα παρακάτω κριτήρια: 
Α) Βαθμοί ανάλογα με τον αριθμό και το είδος του αγώνα που συμμετέχουν οι αθλητές κάθε Ομίλου 
 Για κάθε συμμετοχή αθλητή σε αγώνα επισήμου προγράμματος (Πανελλήνια Πρωταθλήματα, 

Κύπελλο Ελλάδος, Αγώνας Νέων αθλητών) το Σωματείο του λαμβάνει 20 βαθμούς 
 Για κάθε συμμετοχή αθλητή σε άλλο αγώνα (διασυλλογικό και ημερίδα) το Σωματείο του λαμβάνει 

10 βαθμούς 
 Για κάθε συμμετοχή αθλητή σε Εθνική Ομάδα, το Σωματείο του λαμβάνει 100 βαθμούς 

Β) Βαθμοί ανάλογα με το είδος του αγώνα που διοργανώνει το Σωματείο- μέλος: 
 Για την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση αγώνα επισήμου προγράμματος (Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα, Κύπελλο Ελλάδος, Αγώνας Νέων αθλητών) το Σωματείο λαμβάνει 100 βαθμούς 
 Για την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση άλλου αγώνα (Διασυλλογικός ή Ημερίδα) το Σωματείο  

λαμβάνει 30 βαθμούς 
 Για την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση διεθνούς αγώνα το Σωματείο λαμβάνει 100 βαθμούς 

Γ) Βαθμοί σε σχέση με τις διεθνείς διακρίσεις ενός αθλητή εγγεγραμμένου σε Σωματείο –μέλος: 
 Για κάθε μετάλλιο που κερδίζει αθλητής εγγεγραμμένος σε Σωματείο –μέλος σε διεθνή αγώνα 

επιπέδου επιμέτρησης RC (Record Capability) ή σε Παγκόσμια, Πανευρωπαικά, Μεσογειακά και 
Βαλκανικά Πρωταθλήματα το Σωματείο του λαμβάνει 120 βαθμούς. 

Το σύνολο των βαθμών που πετυχαίνει κάθε Σωματείο μέλος δίνει βαθμολογική και ποσοστιαία 
κατάταξη των Σωματείων για κάθε αγωνιστική περίοδο. 
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Άρθρο 11. ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

11.1 Κριτές 

11.1.1 Κατηγορίες 
Οι κριτές των αγώνων των αθλημάτων χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο εξετάσεων που 
έχουν πετύχει, (συνήθως Εθνικοί και διεθνείς διαφόρων επιπέδων), σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας και της 
Ε.Ο.Θ.Σκι.  

11.1.2 Κανονισμοί - Υποχρεώσεις 
Όλοι οι κανονισμοί που διέπουν τους διεθνείς κριτές, καθώς και οι προϋποθέσεις των εξετάσεών τους, 
αναφέρονται στους αντίστοιχους Πρόσθετους Κανονισμούς της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας 
(Confederation E&A Additional Rules).  
Όλοι οι Ελληνες κριτές υποχρεούνται να κριτεύσουν σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες ετησίως, εκ των 
οποίων, οι δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να είναι εθνικού επιπέδου. 

11.1.3 Εξετάσεις Εθνικών Κριτών 
Η Τ.Ε. , είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διεκπεραίωση των εξετάσεων των ενδιαφερομένων για 
την απόκτηση πτυχίου Εθνικού Κριτή. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αποστείλει στην Ε.Ο.Θ.Σκι 
αίτηση για εξέταση πλήρως συμπληρωμένη και η Ε.Ο.Θ.Σκι θα του κοινοποιεί το όνομα του εξεταστή και 
την ημερομηνία εξέτασης.  
Η εξέταση συνήθως αποτελείται από 2 μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 

11.2 Επιμετρητές Στίβων (Homologators) 

11.2.1 Κατηγορίες 
Οι Επιμετρητές Στίβων των αθλημάτων του θαλασσίου σκι χωρίζονται σε Διεθνείς και Εθνικούς 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι και της 
Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 

11.2.2 Κανονισμοί - Υποχρεώσεις 
Όλοι οι κανονισμοί που διέπουν τους Επιμετρητές Στίβων, καθώς και οι προϋποθέσεις των εξετάσεών 
τους, αναφέρονται στους Πρόσθετους Κανονισμούς της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 
Όλοι οι Ελληνες Επιμετρητές Στίβων υποχρεούνται να επιμετρήσουν τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες 
ετησίως, εκ των οποίων, οι δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να είναι εθνικού επιπέδου. 

11.2.3 Εξετάσεις Εθνικών Επιμετρητών Στίβων 
 Η Τ.Ε., είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διεκπεραίωση των εξετάσεων των ενδιαφερομένων για 
την απόκτηση πτυχίου Εθνικού Επιμετρητή. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αποστείλει στην Ε.Ο.Θ.Σκι 
αίτηση για εξέταση πλήρως συμπληρωμένη και η Ε.Ο.Θ.Σκι θα του κοινοποιεί το όνομα του εξεταστή και 
την ημερομηνία εξέτασης.  
Η εξέταση συνήθως αποτελείται από 2 μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 

11.3 Πιλότοι αγώνων θαλασσίου σκι 

11.3.1 Κατηγορίες 
Οι Πιλότοι αγώνων των αθλημάτων του θαλασσίου σκι χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: διεθνείς και 
εθνικοί, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι 
και της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 

11.3.2 Κανονισμοί - Υποχρεώσεις 
Όλοι οι κανονισμοί που διέπουν τους Διεθνείς και Εθνικούς Πιλότους, καθώς και οι προϋποθέσεις των 
εξετάσεών τους, αναφέρονται στους Πρόσθετους Κανονισμούς της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 
Επιπροσθέτως: 

 Οι πιλότοι, σε οποιονδήποτε στίβο και αν οδηγούν, υποχρεούνται να φροντίζουν τα σκάφη των 
οποίων έχουν την ευθύνη, ώστε αυτά να λειτουργούν κανονικά και να βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση. 

 Οι πιλότοι πρέπει καθημερινώς να εφοδιάζουν τα σκάφη με βενζίνη και λιπαντικά, να τα 
επιθεωρούν περιοδικά, καλώντας αμέσως τον αρμόδιο μηχανικό για αποκατάσταση πιθανών 
βλαβών. 

 Οι Έλληνες διεθνείς και εθνικοί πιλότοι υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες των κατά τη 
διάρκεια της προπαρασκευής και και της διεξαγωγής των πάσης φύσεως αγώνων και επιδείξεων 
της Ε.Ο.Θ.Σκι . 
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 Ολοι οι Ελληνες Πιλότοι υποχρεούνται να οδηγήσουν σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες ετησίως. 
Από τους τρεις (3) αγώνες, οι δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι εθνικού επιπέδου. 

11.3.3 Εξετάσεις Εθνικών Πιλότων 
Οι υποψήφιοι Εθνικοί πιλότοι οφείλουν να περάσουν από θεωρητική και πρακτική εξέταση (σε αγώνα), 
για την απόκτηση του πτυχίου τους, με ευθύνη της Τ.Ε. της Ε.Ο.Θ.Σκι. Οι υποψήφιοι εξετάζονται από 
ένα μέλος της Ε.Ε. του αγώνα (που έχει ορισθεί από την Τ.Ε. της Ε.Ο.Θ.Σκι), με εποπτεία του Προέδρου 
της Ε.Ε. 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει άδεια οδήγησης ταχυπλόου, γνώσεις μηχανικής, να γνωρίζει τον Τεχνικό 
Κανονισμό Αγώνων και να γνωρίζει επίσης καλή κολύμβηση. 

11.4 Κυρώσεις Κριτών και Στελεχών αγώνων 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι, με βάση τις αναφορές του Προέδρου της Ε.Ε. ενός αγώνα, σε περίπτωση 
σοβαρής αμέλειας, ασυνέπειας, δυσλειτουργίας, αθέτησης καθήκοντος, ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός 
Κριτή ή στελέχους αγώνα (Επιμετρητή, υπευθ. Υπολογισμών, Πιλότου, Αφέτη κλπ), δύναται να 
επιβάλλει κυρώσεις, όπως έγγραφη ή προφορική επίπληξη, ακύρωση μιας Κάρτας για ένα χρονικό 
διάστημα ή μόνιμα, παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. ως παρεπόμενης ποινής κ.ά. 

11.5 Βοηθητικά στελέχη αγώνων θαλασσίου σκι 

11.5.1 Γενικά 
Για την διεξαγωγή ενός αγώνα θαλασσίου σκι, απαραίτητη είναι η ύπαρξη ατόμων που θα στελεχώσουν 
διάφορες θέσεις όπως αφέτες, χρονομέτρες, χειρηστές βίντεο, προσωπικό περισυλλογής κά. 
Για τις θέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν φίλαθλοι, που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, 
όπως να είναι γνώστες του αθλήματος και των κανόνων, να έχουν κάποια πείρα στον τομέα που 
αναλαμβάνουν και ορθή κρίση, ει δυνατόν να μην είναι γονείς ή συγγενείς με αθλητές που αγωνίζονται 
στην συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι πάντως προτιμότερο, όταν αυτό είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται 
Κριτές για την επάνδρωση των θέσεων αυτών. 

11.5.2 Κυρώσεις 
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι, με βάση τις αναφορές του Προέδρου της Ε.Ε. ενός αγώνα, σε περίπτωση 
σοβαρής αμέλειας, ασυνέπειας, δυσλειτουργίας, αθέτησης καθήκοντος, ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός 
βοηθητικού στελέχους του αγώνα, δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, όπως έγγραφη ή προφορική 
επίπληξη, απομάκρυνση από τους αγωνιστικούς χώρους, παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. ως παρεπόμενης 
ποινής κλπ. 

Άρθρο 12. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

12.1 Κατηγορίες 

Οι προπονητές χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με την τεχνική κατάρτιση, την εμπειρία, την 
προϋπηρεσία τους κ.λπ. Οι κατηγορίες των προπονητών είναι: 

  Ομοσπονδιακοί προπονητές 
  Περιφερειακοί και Σωματειακοί προπονητές 
  Εκπαιδευτές θαλασσίου σκι 
  Εκπαιδευτές-πιλότοι θαλασσίου σκι. 

12.2 Ομοσπονδιακός Προπονητής 

Για την άρτια προπόνηση των αθλητών της Ε.Ο.Θ.Σκι, προσλαμβάνεται ένας ή περισσότεροι 
Ομοσπονδιακοί προπονητές, με διάρκεια θητείας καθοριζόμενης από συμβόλαιο, από το Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Θ.Σκι, ανάλογα με τις ανάγκες της. 
Καθήκοντα του Ομοσπονδιακού προπονητή είναι η χάραξη προπονητικής πολιτικής και η θεωρητική και 
πρακτική προπόνηση των επίλεκτων αθλητών της Ε.Ο.Θ.Σκι, η παρακολούθηση της προόδου των, 
καθώς και η συνεργασία με την Τ.Ε. και τον Έφορο Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ.Σκι και τέλος η εισήγηση 
κάθε ιδέας και λύσης για τη σωστότερη προπόνηση και απόδοση των αθλητών.  
Οφείλει επίσης να διδάσκει σε σεμινάρια που οργανώνει η Ε.Ο.Θ.Σκι  και να ενημερώνει τους 
υπόλοιπους προπονητές και βοηθούς-προπονητές (περιφερειακούς και σωματειακούς) για όλες τις νέες 
τεχνικές και ιδέες στον προπονητικό τομέα. 

12.3 Σωματειακός Προπονητής 

Τα Σωματεία μέλη προσλαμβάνουν Σωματειακούς προπονητές, τα καθήκοντα των οποίων είναι: η 
συμμετοχή τους σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προπονητών, η θεωρητική και πρακτική προπόνηση 
των αθλητών, η οργάνωση και εκπόνηση προγράμματος προπόνησης στο σωματείο, η ανίχνευση 
ταλέντων, η προώθηση των καλύτερων αθλητών σε αγώνες, κ.ά. 
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12.4 Προπονητές-εκπαιδευτές Γ΄ κατηγορίας και εκπαιδευτές-πιλότοι 

Οι προπονητές-εκπαιδευτές Γ΄ κατηγορίας και οι εκπαιδευτές-πιλότοι, λαμβάνουν πτυχίο μετά από 
υποχρεωτικές εξετάσεις και σχολή που προκηρύσσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σε 
συνεργασία με την Ε.Ο.Θ.Σκι. Το πτυχίο αυτό διέπεται από τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α. 

12.5  Υποχρεώσεις προπονητών Προεθνικών και Εθνικών Ομάδων 

Οι προπονητές που έχουν υπό την καθοδήγησή τους αθλητές που έχουν επιλεγεί από την Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ 
για να στελεχώσουν Προεθνική ή και Εθνική ομάδα έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις : 
 Να αποτελούν παράδειγμα προς μίμιση για τους αθλητές και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη η 

οποία μειώνει το άθλημα, το Σωματείο, ή την Ε.Ο.Θ.Σκι. 
 Να διαπαιδαγωγούν, να παρέχουν οδηγίες και εντολές σχετικά με την ορθή συμπεριφορά που 

πρέπει να έχουν οι αθλητές. 
 Σε περίπτωση που παρευρίσκονται σε αγώνα χωρίς την παρουσία άλλων προπονητών, να 

καθοδηγούν και να προσέχουν όλους τους αθλητές της αποστολής, είτε είναι εκείνοι τους οποίους 
προπονούν είτε όχι. 

 Να ενημερώνονται με κάθε τρόπο σχετικά με νέες τεχνικές προπόνησης, ή για τα νέα υλικά και 
τεχνολογίες. 

 Να μεταφέρουν με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνικές γνώσεις τους προς τους αθλητές. 
 Να συμπληρώνουν ανελλιπώς το φύλλο προπονήσεων των αθλητών που προπονούν 
 Σε περίπτωση όπου παρευρίσκονται σε εθνική αποστολή να ακολουθούν τις εντολές και οδηγίες 

του Αρχηγού Ομάδας (ή Αποστολής). 

12.6 Κυρώσεις 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι, σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας, ασυνέπειας, δυσλειτουργίας, αθέτησης 
καθήκοντος, ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός προπονητού οποιασδήποτε κατηγορίας, δύναται να 
επιβάλλει κυρώσεις, όπως έγγραφη ή προφορική επίπληξη, απομάκρυνση από τους αγωνιστικούς 
χώρους, λήση της συνεργασίας, παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. ως παρεπόμενης ποινής κλπ. 
 

Άρθρο 13. ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

13.1  Συμπεριφορά αθλητών θαλασσίου σκι 

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ε.Ο.Θ.Σκι αθλητές οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια εντός 
και εκτός των αγωνιστικών χώρων και σύμφωνα με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες αθλητικής 
συμπεριφοράς και ηθικής. 
Κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων θαλασσίου σκι, δεν επιτρέπεται στους αθλητές 
οποιαδήποτε πράξη η οποία μειώνει το άθλημα, το Σωματείο, ή την Ε.Ο.Θ.Σκι και ειδικότερα για τους 
ανήλικους αθλητές η κατανάλωση οινοπνευματοδών ποτών και το κάπνισμα. 
Οι αθλητές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί  και να προστατεύουν με κάθε τρόπο το αθλητικό 
υλικό και τις εγκαταστάσεις (κινητές και ακίνητες) των προπονήσεων και αγώνων που ανήκουν, ή 
χρησιμοποιούν, τα Σωματεία, ή η Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Ειδικότερα κάθε αθλητής που κληθεί να συμμετάσχει σε Προεθνική ή Εθνική Ομάδα είναι 
υποχρεωμένος, εκτός των παραπάνω, να αποτελεί παράδειγμα προς μίμιση για τους συναθλητές του, 
κατά την διάρκεια όλης της χρονικής περιόδου (προπονήσεων και αγώνων). 

13.2 Υποχρεώσεις αθλητών θαλασσίου σκι 

Οι υποχρεώσεις όλων των αθλητών του θαλασσίου σκι αναλυτικά είναι :  
1.  Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το 

Καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ο.Θ.Σκι, τους ισχύοντες 
κανονισμούς φαρμακοδιέγερσης και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, 
η ευταξία, η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αθλητισμού και να τηρεί τις αρχές του φιλάθλου 
πνεύματος των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους. 

2.  Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του προς την Ε.Ο.Θ.Σκι, 
καθώς και προς το Σωματείο του, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και τους νόμους. 

3.  Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει και να εκπληρώνει στο σύνολό τους τα ετήσια 
προγράμματα ομαδικής, ή ατομικής προπόνησης που καθορίζονται από τον προπονητή, ή το 
Σωματείο, ή την Ε.Ο.Θ.Σκι και να υποβάλλεται σε κάθε εξέταση, ιατρική ή όποια άλλη του ζητηθεί. 

4.  Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως τον προπονητή 
του και το Σωματείο του καθώς και εγγράφως την Ε.Ο.Θ.Σκι, αιτιολογώντας το κώλυμα. 
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5.  Κάθε αθλητής, μέσω του Σωματείου του, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως και γραπτώς την 
Ε.Ο.Θ.Σκι για ενδεχόμενο κώλυμα συμμετοχής του σε αποστολή της Εθνικής Ομάδας. 

6.  Σε περίπτωση απουσίας αθλητή της Εθνικής Ομάδας, αδικαιολόγητα από τις προπονήσεις του ή 
τους αγώνες, χωρίς άδεια από τον αρμόδιο Έφορο Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ.Σκι, ή τον Αρχηγό 
Ομάδας ή Αποστολής, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

7.  Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στους προγραμματισμένους αγώνες στο 
εξωτερικό, εφ΄όσον έχει επιλεγεί, ειδοποιηθεί και δηλωθεί από την Ε.Ο.Θ.Σκι. 

8.  Κατά τη διάρκεια κάθε αποστολής (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να 
πειθαρχούν στον αρχηγό της Ομάδας (ή Αποστολής), ή στον αναπληρωτή του. 

9.  Αντιρρήσεις, σχόλια αθλητή σχετικά με οδηγίες και εντολές των προπονητών ή του αρχηγού Ομάδας 
(ή Αποστολής), διατυπώνονται προς το Σωματείο του για αγώνες που πραγματοποιούνται στην 
Ελλάδα, ή προς τον Εφορο Αγωνιστικού και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι για αγώνες εξωτερικού. 

10. Ο αθλητής είναι υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό (σκι, σωσίβια, δέστρες, αθλητική 
στολή, ή άλλο αθλητικό υλικό), ο οποίος πρέπει να βρίσκεται εν λειτουργία και σε καλή κατάσταση. 

11. Η εμφάνιση των αθλητών που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες θαλασσίου σκι στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, πρέπει να είναι κόσμια και σύμφωνη με τους κανονισμούς της Επιτροπής Ολυμπιακών 
Αγώνων περί διαφημίσεων και σύμφωνη με τα αθλητικά δεδομένα. Απαγορεύεται, λ.χ., η συμμετοχή 
σε αγώνα ενός αθλητή μεταμφιεσμένου, ή έτσι ενδεδυμένου που να γελοιοποιείται το άθλημα. 

12. Οι αθλητές των Εθνικών ομάδων οφείλουν να φορούν τον ρουχισμό που καθορίζει η Ε.Ο.Θ.Σκι και 
ο Αρχηγός Ομάδας (ή Αποστολής), όταν αυτό τους ζητηθεί. 

13. Αθλητές που αδικαιολόγητα δεν παρευρίσκονται στην τελετή απονομής επάθλων ενός αγώνα, 
χάνουν κάθε αξίωση από τα έπαθλά τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο αθλητής μπορεί να 
εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του Σωματείου του, αλλά το άτομο αυτό δεν έχει δικαίωμα να πάρει 
τη θέση του αθλητή στο βάθρο. 

14. Ο εξοπλισμός (σκι, σωσίβια, δέστρες ή άλλο αθλητικό υλικό) και η αθλητική στολή που 
παραχωρούνται στους αθλητές της Προεθνικής ή Εθνικής ομάδας, παραμένουν στην κυριότητα της 
Ε.Ο.Θ.Σκι. Κάθε αθλητής οφείλει να μεριμνεί για τη συντήρηση, φύλαξη και καθαρισμό των 
αθλητικών στολών και να τις επιστρέφει σε περίπτωση καταστροφής, ή αν του ζητηθεί. 

15. Δεν επιτρέπεται από έναν αθλητή να δεχθεί να χρησιμοποιηθεί το όνομά του, η φωτογραφία του ή ο 
τίτλος του, για διαφήμιση, εκτός εάν το Σωματείο του ή η Ε.Ο.Θ.Σκι έχει διαπραγματευθεί και λάβει 
μέρος στη συμφωνία για επιχορήγηση εξοπλισμού και διαφήμιση. 

 

Άρθρο 14. ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ  και ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

14.1 Κριτήρια επιλογής αθλητών σε Προεθνικές Ομάδες 

Τα κριτήρια για την επιλογή των αθλητών σε Προεθνικές Ομάδες είναι: 
 τα αποτελέσματα της καθημερινής προπόνησης,  
 η πρόοδος των αθλητών (σταθερότητα επιδόσεων και καμπύλη απόδοσης),  
 τα αποτελέσματα των αγώνων της τρέχουσας περιόδου,  
 τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου, 
 η εν γένει συμπεριφορά του αθλητή 
 η ηλικία του αθλητή,  
 η γενική κατάσταση κάθε αθλητή,  
 οι μετρήσεις που θα λαμβάνονται περιοδικά από το Ε.Κ.Α.Ε. (φυσική, ψυχική κ.ά. κατάσταση)  

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αλλάξει τα παραπάνω ή να προσθέσει νέα κριτήρια, ενημερώνοντας εγκαίρως 
τα Σωματεία της. 
Αθλητές των οποίων οι επιδόσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε σύγκριση με τις προηγούμενες, ή η 
καμπύλη απόδοσής τους παρουσιάζεται στάσιμη, ή η εν γένει συμπεριφορά τους κρίνεται ανάρμοστη, 
μπορεί να αποκλειστούν από την παραπάνω επιλογή. 

14.2 Καταρτισμός Προεθνικής Ομάδας 

Οι Προεθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος θαλασσίου σκι καταρτίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Θ.Σκι. Προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του, το Δ.Σ. ζητεί έγγραφη και αιτιολογημένη 
εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή. Στην περίπτωση μη 
υποβολής εισηγήσεως από τους παραπάνω, το Δ.Σ. εκδίδει την απόφασή του και προβαίνει αμέσως 
στον καταρτισμό της Προεθνικής Ομάδας 
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14.3 Kριτήρια επιλογής σε Εθνικές Ομάδες 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι για να επιλέξει τους αθλητές  της Εθνικής ομάδας, μπορεί: 
 να προκηρύσσει αγώνα κριτηρίων, (που θα ανακοινώνονται τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα, θα 

πραγματοποιούνται σε συνθήκες αγώνων, με ευθύνη της Ε.Ο.Θ.Σκι σε επιλεγμένα από την 
Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συμμετοχή κατ’ ελάχιστον ενός Διεθνή 
Κριτή). 

 να ορίζει αγώνες ως κριτήρια επιλογής από το Εθνικό ή Διεθνές Αγωνιστικό Πρόγραμμα,  
 να λαμβάνει υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της προηγούμενης και τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 
 να λαμβάνει υπ’ όψιν την σπουδαιότητα και επίπεδο των αγώνων που έχουν επιτευχθεί τα 

παραπάνω αποτελέσματα 
 να λαμβάνει υπ’ όψιν την εν γένει συμπεριφορά και καμπύλη προόδου του αθλητή 
 να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε αγώνα (ομαδική ή ατομική βαθμολόγηση) και τις 

ανάγκες ανα αγώνισμα στο οποίο θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα 
 
Αθλητές των οποίων οι επιδόσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε σύγκριση με τις προηγούμενες, ή η 
καμπύλη απόδοσής τους παρουσιάζεται στάσιμη, ή η εν γένει συμπεριφορά τους κρίνεται ανάρμοστη, 
μπορεί να αποκλειστούν από την παραπάνω επιλογή. 

14.4 Καταρτισμός Εθνικής Ομάδας 

Η Εθνική Ομάδα κάθε αθλήματος καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του, το Δ.Σ. ζητεί έγγραφη, λεπτομερή και αιτιολογημένη 
εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού, σε συνεργασία με την Τ.Ε. και τον/τους Ομοσπονδιακό/ούς ή 
Σωματειακό/ούς Προπονητή/ές, οι οποίοι προτείνουν βάσει των κριτηρίων του άρθρου 15.3, την 
σύνθεση της Εθνικής Ομάδας και των αναπληρωματικών με σειρά αξιολόγησης. 
Στην περίπτωση αδυναμίας ή μη υποβολής εισηγήσεως από τους παραπάνω, το Δ.Σ. εκδίδει την 
απόφασή του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τα κριτήρια του άρθρου 15.3 και προβαίνει αμέσως στον 
καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας. 
Η επιλογή των αθλητών που θα αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα που θα λάβει μέρος σε μια διεθνή 
συνάντηση, πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν, πριν την αναχώρηση της αποστολής και 
κοινοποιείται γραπτώς στα Σωματεία και στους αθλητές. 
Για την αποφυγή προστίμων από την Διεθνή Ομοσπονδία για καθυστερημένη ονομαστική δήλωση 
συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, η Ε.Ο.Θ.Σκι μπορεί να αποστείλλει προδήλωση συμμετοχής με 
ονόματα αθλητών τα οποία μετά τον καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας μπορεί να αλλάξουν. 

14.5 Πρόσκληση αθλητών 

Η πρόσκληση για συμμετοχή στην Προεθνική ή Εθνική Ομάδα αποτελεί για τους αθλητές και το 
Σωματείο στο οποίο ανήκουν, τίτλο τιμής. Κανείς αθλητής δεν δικαιούται να αρνηθεί τη συμμετοχή του, 
χωρίς ουσιαστικό λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται από την 
ισχύουσα Νομοθεσία. 
Ο αθλητής που αποδέχεται την συμμετοχή του στην Προεθνική ή Εθνική Ομάδα, αυτόματα θεωρείται ότι 
αποδέχεται τον παρόντα και τους άλλους Κανονισμούς που διέπουν τα αθλήματα του θαλασσίου σκι. 
Αδυναμία συμμετοχής αθλητή στην Εθνική Ομάδα για οικονομικούς λόγους, δεν συνεπάγεται και την 
αντικατάστασή του από αθλητή ο οποίος δεν πληρεί τα κριτήρια για την επιλογή του για τον 
συγκεκριμένο αγώνα. 

Αρθρο 15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Σε περίπτωση που ένας αθλητής/τρια δεν συμμορφωθεί με τον παρόντα Κανονισμό, αλλά και με τις 
υποδείξεις των προπονητών, ή του Αρχηγού Ομάδας (ή Αποστολής), ή έχει απρεπή, ή υβριστική 
συμπεριφορά, ή βιαιοπραγεί, ή απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των 
προπονήσεων, ή προσβάλλει με την συμπεριφορά του το άθλημα, τους παράγοντες, τα στελέχη, τους 
συναθλητές του ή και την χώρα, μπορούν να του επιβληθούν κυρώσεις από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια μιας Εθνικής αποστολής σε αγώνες, υπεύθυνος για την αιτιολογημένη και 
άμεση επιβολή κυρώσεων είναι ο Αρχηγός Ομάδας (ή Αποστολής). Ειδικότερα για τον αποκλεισμό 
αθλητή κατά την διάρκεια ενός διεθνή αγώνα, απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση και η κατά 
πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη του Εφόρου Αγωνιστικού, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε αθλητές που έχουν υποπέσει σε παράπτωμα, μπορούν να 
είναι από προφορική ή γραπτή επίπληξη, έως προσωρινή, ή οριστική αποβολή από τις προπονήσεις, ή 
και από τους πάσης φύσεως αγώνες, στέρηση των παροχών της Ε.Ο.Θ.Σκι, παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π, 
και σύμφωνα με την εθνική ή διεθνή νομοθεσία.  
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Άρθρο 16. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

16.1 Οργάνωση Αποστολής εξωτερικού 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι μεριμνά για τις λεπτομέρειες της οργάνωσης του ταξιδιού, για την εμφάνιση των αθλητών 
(στολές, φόρμες) για την πιθανή προπόνησή τους στο χώρο αγώνων πριν τον αγώνα και γενικά για όλα 
τα αναγκαία θέματα που πρέπει να λυθούν πριν την αναχώρηση της Ομάδας.  

16.2 Αρχηγός Εθνικής Ομάδας ή Αποστολής 

Για καθε συμμετοχή σε διεθνή αγώνα το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι επιλέγει ένα Αρχηγό Ομάδας, ή Αποστολής. 
Η επιλογή αυτή συνίσταται να πραγματοποιείται αρκετές ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης της 
ομάδας. Ως κριτήρια επιλογής του ατόμου που θα επανδρώσει την θέση αυτή πρέπει να λαμβάνονται η 
μεγάλη εμπειρία σε τεχνικά, οργανωτικά και θέματα κανονισμών, η γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως 
επίσης και οι τυχόν καλές δημόσιες σχέσεις του με διεθνείς κριτές, οργανωτές κλπ. 
Ο Αρχηγός Ομάδας μεριμνά σε συνεργασία με την Ε.Ο.Θ.Σκι  για όλα τα αναγκαία θέματα που πρέπει 
να λυθούν πριν την αναχώρηση της Ομάδας. 
Κατά την διάρκεια των αγώνων, ο Αρχηγός Ομάδας, ή Αποστολής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
όλη την ομάδα και έχει ως πρωταρχική υποχρέωση την συνεχή παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους, 
την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, την διεκδίκηση των συμφερόντων των αθλητών καθώς και την 
επιβολή πειθαρχίας, ακόμα και το δικαίωμα αποκλεισμού αθλητή από τον αγώνα σε περίπτωση 
σοβαρού παραπτώματος. Επίσης έχει την οικονομική διαχείρηση της αποστολής καταγράφοντας 
αναλυτικά όλα τα έξοδα και την κατάθεση στην Ε.Ο.Θ.Σκι του οικονομικού απολογισμού εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος μετά την επάνοδο. 
Είναι επίσης υποχρεωμένος, αμέσως μετά την επιστροφή του, να καταθέσει έγγραφη αναφορά, 
αναφέροντας και αιτιολογόντας οποιαδήποτε απόφαση, ή αλλαγές που επέφερε κατα την διάρκεια της 
αποστολής. Το Δ.Σ. θα κρίνει την ορθότητα των αποφάσεων αυτών και θα αποφασίσει αναλόγως, 
επιβάλλοντας ακόμα και κυρώσεις. 

16.3  Συμμετοχή τρίτων προσώπων σε Εθνικές αποστολές 

Οι γονείς και φίλοι αθλητών οι οποίοι συνοδεύουν Εθνική Αποστολή, παρευρίσκονται στο χώρο αγώνων 
ως φίλαθλοι και δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν σε αποφάσεις και επιλογές του Αρχηγού Ομάδας (ή 
Αποστολής) που έχουν σχέση με την Εθνική Ομάδα. 
Αντιρρήσεις ή σχόλια σχετικά με τις αποφάσεις και τις επιλογές των προπονητών ή του αρχηγού 
Ομάδας, θα διατυπώνονται μόνον εγγράφως και αποκλειστικά μόνο προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι. 
Η τυχόν ανάρμοστη, ή απρεπή συμπεριφορά των παραπάνω φιλάθλων θα κρίνεται από το Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Θ.Σκι και θα επιφέρει ποινές όπως προφορική ή γραπτή επίπληξη, έως προσωρινή, ή οριστική 
αποβολή από τις προπονήσεις, ή από τους πάσης φύσεως αγώνες, παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π, κλπ.  
 

Άρθρο 17. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Θ.Σκι 

17.1 Γενικά 

Το πρόγραμμα προετοιμασίας των αθλητών που έχουν επιλεγεί για την Προεθνική ή Εθνική ομάδα, 
καθορίζονται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Εφορο Αγωνιστικού και τους Ομοσπονδιακούς, ή 
Σωματειακούς ή άλλους προπονητές τους.  

17.2 Προπόνηση 

Η προπόνηση συνίσταται να διεξάγεται σε δωδεκάμηνη βάση, προσαρμοσμένη στο διεθνές αγωνιστικό 
πρόγραμμα. 
Ολοι οι προπονητές των επιλεγέντων αθλητών σε Προεθνική ομάδα, πρέπει να συμπληρώνουν φύλλο 
Προπονήσεων με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των αθλητών, μαζί τις παρατηρήσεις τους, και να 
το αποστέλλουν σε δεκαπενθήμερη βάση (τους καλοκαιρινούς μήνες) ή σε μηνιαία βάση (τους 
χειμερινούς μήνες) στην Ε.Ο.Θ.Σκι.  
Η μη αποστολή των παραπάνω στοιχείων κάθε αθλητή, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή 
πληροφόρηση της Ε.Ο.Θ.Σκι ως προς τα αποτελέσματα της καθημερινής προπόνησης και 
κατ΄επέκταση ως προς την επιλογή του για συμμετοχή σε Εθνική ομάδα. 
Η ορθότητα των στοιχείων που θα αναγράφονται στα φύλλα προπονήσεων αποτελεί ευθύνη των 
προπονητών ή των Σωματείων κάθε επιλεγμένου αθλητή.  
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Άρθρο 18. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

18.1 Γενικά 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι μπορεί να χορηγεί στους αθλητές της: 
 πλήρη αποζημίωση για τις μετακινήσεις από και προς τους τόπους της προπόνησης ή των αγώνων 

με τραίνο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο, ή άλλο μέσο μεταφοράς 
 οικονομική ενίσχυση για βελτίωση τροφής, στέγαση, κάλυψη μικροεξόδων, κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων ή των αγώνων 
 ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα και ασθένειες που έχουν σχέση με την προπόνηση και τους 

αγώνες 
 υποτροφίες (ορίζονται από την Γ.Γ.Α.). 
 αθλητικό υλικό 
Η επιλογή των αθλητών που μπορούν να επιδοτηθούν, με τρόπο που θα επιλέξει και θα εγκρίνει το Δ.Σ., 
γίνεται μετά από εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ.Σκι, σε συνεργασία με την Τ.Ε. και τον ή 
τους Ομοσπονδιακό/ούς Προπονητή/ές. 

18.2 Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια για την επιλογή των αθλητών που μπορεί να επιδοτεί η Ε.Ο.Θ.Σκι είναι:  
 τα αποτελέσματα της καθημερινής προπόνησης,  
 η πρόοδος των αθλητών (σταθερότητα επιδόσεων και καμπύλη απόδοσης),  
 τα αποτελέσματα των αγώνων της τρέχουσας περιόδου,  
 τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου, 
 η εν γένει συμπεριφορά του αθλητή, 
 η ηλικία του αθλητή,  
 η γενική κατάσταση κάθε αθλητή,  
 οι μετρήσεις που θα λαμβάνονται περιοδικά από το Ε.Κ.Α.Ε. (φυσική, ψυχική κ.ά. κατάσταση)  
Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αλλάξει τα παραπάνω ή να προσθέσει νέα κριτήρια, ενημερώνοντας εγκαίρως 
τα Σωματεία της. 
Αθλητές των οποίων οι επιδόσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε σύγκριση με τις προηγούμενες, ή η 
καμπύλη απόδοσής τους παρουσιάζεται στάσιμη, μπορεί να αποκλειστούν από την παραπάνω 
επιδότηση. 

Άρθρο 19. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΧΟΡΗΓΙΕΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι, ένα Σωματείο μέλος της, ή και οι αθλητές μεμονωμένα, μπορούν να συνάψουν συμβόλαια 
με εμπορικές εταιρείες ή οργανισμούς, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού και χρήση διαφημίσεων, 
αυστηρά μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από την Ε.Ο.Ε.  
Αν ένα Σωματείο μέλος έχει αναλάβει να διοργανώσει αγώνα του Εθνικού Προγράμματος, τότε είναι 
υποχρεωμένο να μεταβιβάσει στην Ε.Ο.Θ.Σκι ποσοστό εκ των διαφημίσεων, το οποίο καθορίζεται από 
κοινή συμφωνία. Άλλως, η Ε.Ο.Θ.Σκι έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στον αγώνα, ή την διαφήμιση 
προϊόντων. 
Σε περίπτωση αντικρουόμενων συμφερόντων των χορηγών, μεταξύ αθλητών και Ε.Ο.Θ.Σκι κατά την 
διάρκεια εθνικών αποστολών, υπερισχύει ο χορηγός της Ε.Ο.Θ.Σκι. Ειδικότερα σε εθνικές αποστολές, 
και όπου αυτό επιβάλλεται από την Ε.Ο.Θ.Σκι, οι συμμετέχοντες αθλητές επιβάλλεται να φορούν την 
εκάστοτε εθνική στολή. 
Επιτρέπεται η φωτογράφιση των νικητών στο βάθρο με τα σκι τους κατά την επίσημη τελετή απονομής 
των επάθλων. 

Άρθρο 20. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, & ΥΛΙΚΟΥ 

Όλοι οι αθλητές του θαλασσίου σκι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι από τα Σωματεία τους, ή ατομικά, κατά 
παντός κινδύνου και ατυχήματος κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, βάσει των κανονισμών της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας. 
Όλοι οι αθλητές συμμετέχουν στα προγράμματα προπόνησης και αγώνων, ή επιδείξεων της Ε.Ο.Θ.Σκι 
με δικό τους κίνδυνο και θέληση. 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι, τα μέλη των επιτροπών της και οι υπάλληλοί της, ουδεμία ευθύνη 
φέρουν για τα ατυχήματα των αθλητών (έστω και βαρέως τραυματισμού), κατά τη διάρκεια των 
προπονήσεων, των αγώνων, ή των επιδείξεων θαλασσίου σκι. 
Τα Σωματεία οφείλουν να ασφαλίζουν τα σκάφη και το υλικό τους, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων 
και των αγώνων. 
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Άρθρο 21. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Η Ε.Ο.Θ.Σκι απονέμει κάθε χρόνο τιμητικές διακρίσεις στους αθλητές της που διακρίθηκαν. Οι διακρίσεις 
είναι: 

 Το ΧΡΥΣΟ ΣΚΙ 
 Το ΑΡΓΥΡΟ ΣΚΙ 
 Το ΧΑΛΚΟ ΣΚΙ 

Αναλυτικά: 
Το ΧΡΥΣΟ ΣΚΙ θα απονέμεται στους αθλητές / αθλήτριες που κατέκτησαν: 

 1η μέχρι 6η θέση σε Παγκόσμιους αγώνες, ή 
 1η-2η-3η θέση σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες θαλασσίου σκι. 
 στον καλύτερο αθλητή στην ετήσια κατάταξη Τριάθλου της Ε.Ο.Θ.Σκι 

 
Το ΑΡΓΥΡΟ ΣΚΙ θα απονέμεται στους αθλητές / αθλήτριες που κατέκτησαν: 

 7η μέχρι 10η θέση σε Παγκόσμιους αγώνες, ή 
 4η μέχρι 6η θέση σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες, ή 
 1η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες θαλασσίου σκι, ή 
 πέτυχαν νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών. 

 
Το ΧΑΛΚΟ ΣΚΙ θα απονέμεται στους αθλητές / αθλήτριες που κατέκτησαν: 

 2η, 3η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες θαλασσίου σκι και 
 
Το ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ θα απονέμεται στον αθλητή / αθλήτρια που επέδειξε το καλύτερο 
ήθος και επιμέλεια κατά τη διάρκεια της περιόδου προπονήσεων και αγώνων. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ.Σκι έχει το δικαίωμα να καθιερώσει και άλλες τιμητικές διακρίσεις για τους αθλητές, ή 
τα στελέχη αγώνων του θαλασσίου σκι. 
 
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ο.Θ.Σκι ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Θ.Σκι της 
28/3/2012, καθώς επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 7.6. ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της Ε.Ο.Θ.Σκι, στις 4/6/2015, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
 
 

  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Έκτακτης Γ. Σ.              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Έκτακτης Γ. Σ. 
                ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΗΣ                  
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