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Θέμα: Χορήγηση Αιγίδας και Έγκρισης αγώνων Τριάθλου/ Διάθλου/ Αquathlon
Σας γνωστοποιούμε ότι σας παραχωρείται αιγίδα και έγκριση για τους αγώνες Τριάθλου με
την επωνυμία ………………………………………….., που διοργανώνει ο Δήμος …………………… με συν
διοργανωτή ………………………….. και ………………………… που θα διεξαχθούν στις …………………..
στην τοποθεσία……………….., καθώς η διοργάνωση πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Οι διοργανωτές θα υποβάλλουν την προκήρυξη του αγώνα και σχεδιάγραμμα της
διαδρομής του αγώνα, όπου θα αναφέρονται και τα ονόματα των:
• Υπευθύνου ασφαλείας
• Γιατρού αγώνα
• Ναυαγοσωστικής εταιρεία
• Τεχνικού διευθυντή αγώνα
2. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη, από σωματείο μέλος της Ε.Ο.Μο.Π ή τον αρμόδιο
δήμο που θα αναφέρει τα παρακάτω:
α)την απόλυτη ευθύνη του για τον σχεδιασμό του αγώνα και την ασφάλεια θεατών και
αθλητών,
β) συγκεκριμένη ειδική προσωρινή αθλητική εγκατάσταση η οποία εντάσσεται
αιτιολογημένα στην ομάδα Ζ2, σύμφωνα με τους νόμους 4726/2020, 4603/2019 και τον
νόμο 4479/2017 καθώς και για την καταλληλότητα και ασφάλεια όλων των χώρων
τέλεσης του συγκεκριμένου αγώνα.
γ) Για το κολυμβητικό, ποδηλατικό και δρομικό σκέλος, θα τηρούνται όλες οι
προδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν την καταλληλότητα και την ασφάλεια
του χώρου.
Στην περίπτωση όπου η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται από ιδιώτη διοργανωτή ή
εταιρεία, η ομοσπονδία θα διεξάγει επιτόπιο έλεγχο με φυσική παρουσία εκπροσώπου της
στον χώρο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής
επιβαρύνουν τον διοργανωτή.
3. Οι διοργανωτές έχουν την απόλυτη ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων
αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, Δήμο, Περιφέρειες, Αστυνομία, Λιμενικό, κτλ.
4. Οι διοργανωτές θα διαμορφώσουν οριοθετημένους χώρους γραμματείας και desk
πληροφοριών αγώνα.
5. Οι διοργανωτές οφείλουν να κάνουν τεχνική ενημέρωση συμμετεχόντων πριν τον
αγώνα με κύριο θέμα την οριοθέτηση του αγωνιστικού χώρου και την ασφάλεια.
6. Το λογότυπο της Ελληνικού Τριάθλου της ΕΟΜΟΠ, πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα
έντυπα, αφίσες και πανό της διοργάνωσης.

7. Η αιγίδα μας δεν ισχύει και αναιρείται χωρίς άλλη διαδικασία στην περίπτωση όπου
δεν έχουν εκδοθεί από τη περιφέρεια οι προβλεπόμενες άδειες:
• λειτουργίας προσωρινής αθλητικής εγκατάστασης
• άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης
Επίσης, στην περίπτωση όπου δεν εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες, η ομοσπονδία
δεν φέρει καμία ευθύνη. Τα χρήματα της αιγίδας (€750) τα οποία καταβάλλονται
προκαταβολικά, δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα για
οποιοδήποτε λόγο.
8. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν πρόσφατα πιστοποιητικά υγείας
(το αργότερο 1 έτους από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα), από όλους τους
συμμετέχοντες και να κρατούν αρχείο.
9. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 2 κριτών.
10. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για 1 ή 2 εκπροσώπους της
ομοσπονδίας (το νούμερο των εκπροσώπων θα αποφασίζετε από το Δ.Σ της
ομοσπονδίας), οι οποίοι θα επιβλέψουν εάν έχουν τηρηθεί όλα όσα έχουν
συμφωνηθεί, με το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης διεξαγωγής των αγώνων.
11. Οι διοργανωτές έχουν την απόλυτη ευθύνη για την τήρηση του Υγειονομικού
Πρωτοκόλλου Αγώνων Τριάθλου το οποίο σας αποστέλλουμε.
Επιπλέον σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Δ.Σ όλοι οι διοργανωτές οφείλουν να
αποστέλλουν στην ομοσπονδία λίστα συμμετεχόντων αθλητών – αθλητριών, βάσει της
οποίας κάθε διοργανωτής αγώνων για τους οποίους έχει δώσει έγκριση η ομοσπονδία,
καταβάλλει παράβολο €1 ανά συμμετέχοντα με δελτίο αθλητή σωματείου του Ελληνικού
Τριάθλου της ΕΟΜΟΠ ή €2 ανά συμμετέχοντα χωρίς το αντίστοιχο δελτίο αθλητή. Η
συνολική κατάθεση του παράβολου, θα γίνεται εντός 5 ημερών από την διεξαγωγή του
εκάστοτε αγώνα στον κάτωθι λογαριασμό της ΕΟΜΟΠ κατά περίπτωση.
ALPHA BANK
IBAN GR66 0140 3490 3490 0200 2002 951
Στο τέλος του έτους, θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις των καλύτερων αθλητών με
δελτίο από το Ελληνικό Τρίαθλο της ΕΟΜΟΠ, που διακρίθηκαν στις τριαθλητικές
διοργανώσεις που έγιναν εντός του έτους, υπό την αιγίδα και την έγκριση της ΕΟΜΟΠ.
Οι διοργανώσεις που θα λαμβάνουν αιγίδα και έγκριση από την ΕΟΜΟΠ, θα έχουν
την δυνατότητα αποστολής των logo των αγώνων ώστε να προβληθούν και μέσω των social
media της ομοσπονδίας ως εγκεκριμένοι αγώνες.

