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Προϋποθέσεις αίτησης Χορήγησης Αιγίδας αγώνων
Τριάθλου/ Διάθλου/ Αquathlon

1. Υποβολή προκήρυξης του αγώνα καθώς και σχεδιάγραμμα της διαδρομής του
αγώνα, όπου θα αναφέρονται τα ονόματα των:

 Υπευθύνου ασφαλείας
 Γιατρού αγώνα
 Ναυαγοσωστικής εταιρεία
 Τεχνικού διευθυντή αγώνα

2. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη, από το νόμιμο εκπρόσωπο που θα αναφέρει τα
παρακάτω:

α) την απόλυτη ευθύνη του για τον σχεδιασμό του αγώνα και την ασφάλεια
θεατών και αθλητών,

β) τ η  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) την τήρηση όλων των προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας που αφορούν
την ακαταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου για το κολυμβητικό, ποδηλατικό
και δρομικό σκέλος.

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 τυχόν 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, 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 αντίγραφο της οποίας θα σταλεί στο mail της ομοσπονδίας μια εβδομάδα πριν
την τέλεση της διοργάνωσης.

6. Η αιγίδα 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/τέλεσης  αθλητικής συνάντησης

Μια εβδομάδα πριν την τέλεση του αγώνα θα πρέπει να αποσταλεί από τον 



διοργανωτή με email (info@hellastriathlon.gr)  η άδεια τέλεσης του Αγώνα.

7. Στην περίπτωση όπου δεν εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες, η ομοσπονδία δεν
φέρει καμία ευθύνη.

Η χρηματική καταβολή για τη χορήγηση της αιγίδας είναι €500,00 με κατάθεση μια
εβδομάδα πριν την τέλεση του, σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας αναφέροντας
την επωνυμία της διοργάνωσης.

Δικαιούχος : Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος
Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας : 14000745274
IBAN : GR1901101400000014000745274

Η χρηματική καταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα για
οποιοδήποτε λόγο.

8. Η προσκόμιση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερήσιας κάρτας αθλητή καθώς και
κάρτα υγείας αθλητή θα είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή των συμμετεχόντων  σε
αθλητικές διοργανώσεις  από 01/01/2023.

9. Κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής κριτών και εκπροσώπων
της ομοσπονδίας,  οι οποίοι θα επιβλέψουν εάν έχουν τηρηθεί όλα όσα έχουν
συμφωνηθεί, με το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης διεξαγωγής των αγώνων,
επιβαρύνουν τον διοργανωτή.

10. Οι διοργανωτές έχουν την απόλυτη ευθύνη για την τήρηση του Υγειονομικού
Πρωτοκόλλου Αγώνων, τις ημέρες διεξαγωγής της διοργάνωσης.




