
 
 

 
 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΟ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

& ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΣΡΙΣΨΝΑ 

Τπό  ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΘΑΛΑΙΟΤ ΚΙ &WAKEBOARD 

ΕΟΘ ΚΙ και την 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΑΓΩΝΑ 
 

8thTrichonianWakeboardCup 2017 

 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με τονΑθλητικό ύλλογο Αγρινίου 

Σρίτωνα, υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Θ ΚΙ  (Ομοσπονδίας Θαλ. κί και wakeboard)  και 

την υποστήριξη του Δήμου Θέρμουπροκηρύσσουν  την 
  

8η Διοργάνωση Υδροσανίδας λίμνης  Τριχωνίδας2017 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ:29,30 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ & 1 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ :Εγκαταστάσεις ΣΡΙΣΩΝΑ στην λίμνη Σριχωνίδα στη θέση 

Δογρήστο ''Κτήμα Πιθάρι'' 

 

ΣΡΟΠΟ ΣΕΛΕΗ ΑΓΨΝΑ:ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟI KAI LCQΑΒ 30/9 ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΟΙ   ΚΤΡ 1/10 

            

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΘΛΗΣΨΝ: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1.Όλοι οι αθλητές από κάθε ωματείο μέλος της ΕΟΘ.KI, εφ’ όσον δηλωθούν από 

το ωματείο τους στο πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Δήλωσης υμμετοχής 2017, 

πληρούν τις προϋποθέσειςτου άρθρου 3 & 5, των «ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΑΓΩΝΩΝ της 

ΕΟΘ.ΚΙ» και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ετήσια συνδρομή 

– 50,00 €)  βάσει απόφασης του Δ.. της ΕΟΘ. κι. 

2. Όλοι οι αθλητές οι οποίοι δεν ανήκουν σε επίσημο ωματείο ή δεν συμμετέχουν 

στον αγώνα με το σωματείο στο οποίο ανήκουν και υπό την προϋπόθεση ότι θα 

προσκομίσουν πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση ή θα υποβληθούν σε ιατρική 

γνωμάτευση την προηγούμενη των αγώνων ( Παρασκευή 29/9 ) στον επίσημο  

ιατρό αγώνα . 

Σο Δελτίο Αθλητή με την ιατρική γνωμάτευση για την τρέχουσα περίοδο, το 

αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισης κάθε συμμετέχοντα αθλητή, πρέπει να κατατεθούν 

στη Γραμματεία του αγώνα, τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την έναρξη της ύσκεψης 

Αρχηγών. 



ΔΙΑΚΡΙΕΙ-ΕΠΑΘΛΑ: 

Νικητές ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι αθλητές,(ξεχωριστά άνδρες και 

γυναίκες)  όλων των κατηγοριών. 

τους πρώτους νικητές – τριες θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια. 

τους  δεύτερους και τρίτους νικητές –τριες θα απονεμηθούν μετάλλια. 

τους πρώτους νικητές όλων των κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών θα δοθούν και 

δωροεπιταγές 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ: 

 Ο αγώνας θα έχει ιατρική κάλυψη. 

ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ: 

 Ο αγώνας θα έχει ασφαλιστική  κάλυψη. 

ΚΑΥΗ:  

 

ΚΑΥΟΑΓΩΝΑ:Mastercraft x-star 2009  

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΚΑΥΟ: Correct Craft Air Nautique 216 2007 

ΚΑΥΟ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ:Cobalt 246 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ: 

Οι κατηγορίες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση των εγγραφών, την  

Παρασκευή στην ενημέρωση των αρχηγών Αποστολών και θα περιλαμβάνουν και 

κατηγορία openκαι για τους αθλητές εκτός σωματείων. 

 

ΕΠΙΗΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΕΙ: 

 

Θα γίνουν την  Παρασκευή 29/9 από 9:00π.μ έως 19:00μ.μ με κόστος ανά σετ 25,00 

€ /15 λεπτά με το επίσημο σκάφος  και  τον πιστοποιημένο πιλότο του αγώνα, 

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα την Πέμπτη 28/9 από 9.00π.μ έως 19.00μ.μ με 

κόστος ανά σετ 25,00€ /15 λεπτά , ανεπίσημων προπονήσεων στον  στίβο αγώνα  

κατόπιν συνεννοήσεως στον αριθμό τηλεφώνου 693 4779100 κος Αντωνιάδης 

Πέτρος και κα ΚατσίραΥωτεινή 

ΔΗΛΨΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Α.Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων (ομαδικές), αλλά και των μεμονωμένων 

αθλητών (ατομικές),πρέπει να γίνουνηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 28/9 με email 

στην ηλεκτρονική διεύθυνσηtritonasas@gmail.com 

Β. Όλα τα ωματεία αλλά και οι μεμονωμένοι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο 

8th TrichonianWakeboard Contest 2017θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των  50  

ευρώ για την συμμετοχή των αθλητών τους σε συνεννόηση με την 

κ.ΠετροτζόγληΠέπη τηλ.6955240416&pepyupatras@gmail.com ή την κυρία Σσούνη 

Βάσω ……………………………………(Σρόπος καταβολής). 

Γ.Απαραίτητη  προϋπόθεση για την συμμετοχή στον αγώνα, αποτελεί η υποβολή 

στη γραμματεία του αγώνα από τους αθλητές-τριες, ενυπόγραφης της έντυπης 

υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8Ν.1599/1986)που θα διανεμηθεί με ευθύνη του 

διοργανωτή   (περί συμμετοχής με ατομική ευθύνη). 

ΤΚΕΧΗ ΑΡΦΗΓΨΝ ΟΜΑΔΨΝ:ΠΑΡΑΚΕΤΗ 29/9 Ώρα : 20:00 μ.μ 

Σοποθεσία: Κτήμα Πιθάρι Λίμνη Σριχωνίδα  

          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΨΝΑ8thTRICHONIANWAKEBOARDCONTEST: 

 

άββατο      29/9 08.00π.μ:Πρωινή Ενημέρωση 

 09.00π.μ: Έναρξη Προκριματικών και LCQ 

 



Κυριακή      01/10 08.00π.μ:Πρωινή Ενημέρωση 

09.00π.μ: Έναρξη Σελικών 

13.00μ.μ:Απονομές και Επίσημη Λήξη Αγώνων. 

            

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

Γραμματεία Α..Α. Σρίτωνα:κ.ούμπασης Γεώργιος 697 

4488140tritonasas@gmail.com&g.soubasis@gmail.com 

 

υντονισμός Ομάδων και Αποστολών: κ. Μαρούση Γιούλη  τηλ. 693 7383172  και  

κ.Πιστιόλας Κωνσταντίνος τηλ. 697 4433501 

 

Τπεύθυνος Διοργάνωσης κ. κόνδρας Νικόλαος  τηλ.697 3552455 

 

Σεχνική Επιτροπή αγώνα : κ.Γιάννης Γκάρτζος Ε.Ο.Θ.ΚΙ6909107101, 

johngartzos@gmail.com 
 

το Κτήμα Πιθάρι υπάρχει η δυνατότητα αθλητικού γεύματος σε προνομιακή τιμή 

κατόπιν συνεννοήσεως με τον διοργανωτή.   

Σο άββατο 29/9 μετά την λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει Πάρτι στην ακτή, με τα 

μέλη των Ομάδων και  των Αποστολών. 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ : Προτείνονται οι παρακάτω λύσεις για την διαμονή των Ομάδων 

 

Για λίστα ξενοδοχείων κάντε copypaste το παρακάτω link στο Google 

http://www.greekhotels.gr/gr/central_greece_hotels/etoloakarnania_hotels/agrini

o_hotels.asp 

 

Ξενοδοχεία ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΜARPESSA smart luxury hotel 
26410 47500 

ΕΠΕΡΙΑ 26410 23033 

ΣΟΤΡΙΣ 26410 33335 

ΛΗΣΨ 26410 23043 

ΓΑΛΑΞΙΑ 26410 23551 

ALEXANDER 26410 58661 

 

Ξενοδοχεία Λίμνη Τριχωνίδα 

ΘΕΣΙΟ 26410 46878 

ΑΛΘΑΙΑ 
26440 23133 

ΝΣΑΛΑ 
26440 51315 

ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: 
6945217373 

 

Ο   Πρόεδρος του ΣΡΙΣΨΝΑ 

 

Κωνσταντίνος Πιστιόλας 

 

mailto:tritonasas@gmail.com
mailto:g.soubasis@gmail.com
mailto:johngartzos@gmail.com
http://www.greekhotels.gr/gr/central_greece_hotels/etoloakarnania_hotels/agrinio_hotels.asp
http://www.greekhotels.gr/gr/central_greece_hotels/etoloakarnania_hotels/agrinio_hotels.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΜΝΗ ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ28,29/9 & 01/10   2017 

 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

 

ΩΜΑΣΕΙΟ: 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

 

ΣΑΘΕΡΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

 



E-MAIL: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
ΛΙΜΝΗ ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ 16-18 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

 

 

 
ΟΜΑΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΛΛΟΓΩΝ 

 
 ΟΝΟΜΑ ΤΛΛΟΓΟΤ                     

ΟΝΟΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 

 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΑΘΛΗΣΗ-ΣΡΙΑ ΟΝΟΜΑ     ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


