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❖ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ: ΔΙΑΚΑΚΕΙΑ 2020 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Προπονητικό κέντρο ΕΟΘ ΣΚΙ, Φράγμα Στράτου, Αγρίνιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή 11 - Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ (ΓΥΡΟΙ): 3 σλάλομ, 2 φιγούρες, 2 άλμα 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: Σλάλομ, Φιγούρες, Άλμα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: -10, -12, -14, -17, OPEN, SENIORS 35+, 45+, 55+, 65+ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ: Ranking International 

 

❖ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες και ξένοι αθλητές. Κάθε 

αθλητής οφείλει να υπογράψει στην γραμματεία του αγώνα, ο ίδιος ή ο 

γονέας – κηδεμόνας του  ( για ανήλικους αθλητές ), τη δήλωση περί μη 

ευθύνης του διοργανωτή για τυχόν ατύχημα. Θα πρέπει να είναι 

ταμειακά ενήμερος με την Ε.Ο.Θ ΣΚΙ οσον αφορά την ετήσια ανανέωση 

του δελτίου του και σε   περίπτωση που δεν εχει αποστείλει (ως όφειλε)  

στην Ε.Ο.Θ ΣΚΙ  την κάρτα υγείας αθλητή και την ιατρική δήλωση                   

Covid-19, θα πρέπει να τα προσκομίσει στη γραμματεία του αγώνα πριν 

από την έναρξη των αγώνων.                                                               

Η Δήλωση Συμμετοχής μπορεί να γίνει με mail ή τηλεφωνικά στα στοιχεία 

επικοινωνίας  που παραθέτουμε παρακάτω, μέχρι 5 ημέρες πριν τον 

αγώνα (06/09/2020). Όλοι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα 

Διακάκεια 2020 θα πρέπει με την άφιξή τους και πριν την έναρξη του 

αγώνα να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής τους που ανέρχεται στο 

ποσό των 150 ευρώ για τους seniors και 120 ευρώ για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Όποιος αθλητής συμμετάσχει μόνο στο αγώνισμα των 

φιγουρών το  κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 90 ευρώ. 
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Υπάρχει δυνατότητα γεύματος στις εγκαταστάσεις του αγώνα 

(Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ) με κόστος 10 ευρώ ανά γεύμα                         

( κυρίως πιάτο, σαλάτα και φρούτο ), κατόπιν δήλωσης επιθυμίας σας 

κατά την άφιξη σας στη γραμματεία του αγώνα. Το Σάββατο βράδυ ώρα  

20:00 θα πραγματοποιηθεί BBQ στο χώρο τέλεσης των αγώνων για τα 

στελέχη, αθλητές και συνοδούς, χορηγία του διοργανωτή. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:  

                                Βελισσαρίδου Ελένη, 6948039203 

Κουσαθανάς Λευτέρης, 6944374018 

                                Γραμματεία του ΝΟΒ 210 8962416 

 

Email: nov@nov.gr 

Fax: 210 8964022 

Website: http://www.nov.gr/ 

 

http://www.nov.gr/
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❖ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ - ΣΚΑΦΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Υπάρχει δυνατότητα προπονήσεων κατά προτεραιότητα από την 

Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου  μέχρι την έναρξη του αγώνα με κόστος             

35 ευρώ / σετ ski.                                                                                                         

Σκάφος Αγώνων: Mastercraft 5.7lt, zero off                                                         

ski nautique 200 / 2017, 6 lit,  zero off 

❖ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 
• IMPERIAL HOTEL, ΤΗΛ. 26410 30024 

• ESPERIA BOUTIQUE HOTEL, ΤΗΛ 26410 23033 

• ΜΑRPESSA SMART LUXURY HOTEL, ΤΗΛ 26410 58661 

 

❖ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Το Προσωρινό Πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί από την Ελλανόδικο 
Επιτροπή ανάλογα με τις συμμετοχές ( θα ενημερωθείτε για το τελικό πρόγραμμα μέχρι την Τετάρτη 

09 Σεπτεμβρίου 2020 ). 

 
 

11/09/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1ος γύρος φιγούρες 15:00 

2Ος γύρος φιγούρες  

12/09/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ 

1ος γύρος σλάλομ 09:00 

2ος γύρος σλάλομ 12:30 

  1Ος γύρος αλμα 15:30 

20:00 
BBQ για όλους τους συμμετέχοντες και 

τα στελέχη χορηγία από τον 

διοργανωτή. 

13/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ 

3ος γύρος σλάλομ 09.30 

  2ος γύρος άλμα 12:30 

ΑΠΟΝΟΜΗ Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα 
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