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ΚΑΓΙΑΚ ΣΛΑΛΟΜ  
 

Α.Αγωνίσματα 

• Καγιάκ Κ1(Μονό πλήρωμα) Αγοριών Σλάλομ     Κωδ. 099. 

• Καγιάκ Κ1(Μονό πλήρωμα ) Κοριτσιών Σλάλομ  Κωδ. 100. 
 
Β. Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 2 μαθητές για το αγώνισμα Αγοριών και 
μέχρι 2 μαθήτριες για το αγώνισμα Κοριτσιών.  

• Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια 
                          099. Καγιάκ Αγοριών        = 20 
                          100. Καγιάκ Κοριτσιών     = 20                            

• Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμία 
απολύτως εμπειρία συμμετοχής στο Καγιάκ. 

• Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της 
κολύμβησης. 

 
Γ. Στολές αθλητών – Εξοπλισμός 

• Κράνος (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Σωσίβιο (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Σορτς - Αντηλιακό 

• Καγιάκ μονό (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 
 

Δ. Κανονισμοί 

• Οι αγώνες Καγιάκ-Σλάλομ θα διεξαχθούν σε υδάτινο στίβο. Η σήμανση θα γίνει με 
σημαδούρες,  οι οποίες θα οριοθετούν τη διαδρομή των 100 μέτρων, που πρέπει να 
ολοκληρώσουν οι αγωνιζόμενοι. 

• Θα υπάρχουν «πόρτες» αριθμημένες τις οποίες θα πρέπει να περάσουν οι μαθητές χωρίς να 
την αγγίξουν, να την περάσουν ανάποδα ή να μην την περάσουν καθόλου. 

• Τα Καγιάκ είναι σκάφη ανοιχτά και έχουν δύο κουτάλες στο κουπί. 

• Οι μαθητές θα κωπηλατούν καθισμένοι μέσα στο καγιάκ. Τους αθλητές θα ακολουθεί σκάφος 
συνοδείας. Είναι υποχρεωτικό πάντως να γνωρίζουν κολύμπι άριστα. 

• Στο Καγιάκ Σλάλομ ισχύουν τα ακόλουθα: 
 - οι μαθητές που θα αγγίξουν κάποια πόρτα έχουν αφαίρεση 2 δευτερολέπτων 
- αν την περάσουν ανάποδα ή αν δεν την περάσουν καθόλου χάνουν χρόνο 20 
δευτερολέπτων 
- η σειρά εκκίνησης ορίζεται με κλήρωση και οι μαθητές ξεκινούν κάθε 5 λεπτά. 

 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 

• Ο κάθε μαθητής θα κάνει μία προσπάθεια, μετά από κλήρωση. 

• Μετά την πρόσθεση των ποινών, οι τρεις (3) καλύτεροι χρόνοι κερδίζουν. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, νικητής ανακηρύσσεται αυτός που έχει το λιγότερο χρόνο από ποινές. Σε 
περίπτωση πάλι ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται όποιος έχει τις λιγότερες σε αριθμό 
ποινές. 
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ΣΤ. Πρόγραμμα Αγώνων 
  
ΔΕΥΤΕΡΑ,        Κάρυανη, παραλία Τσαφ- τσουφ 
 
099. Καγιάκ Αγοριών         
18:00 μ.μ. Τελικοί 
19:30 μ.μ.     Απονομή 
 
100. Καγιάκ Κοριτσιών       
19:00 μ.μ. Τελικοί 
20:30 μ.μ.    Απονομή 
 


