Κανονισμός λειτουργίας κατηγορίας 420 (μέρος του
εσωτερικού κανονισμού τριγώνου του Ν.Ο.Θ)
Β. Επίλεκτοι αθλητές Χρονιάς
Επίλεκτοι αθλητές χρονιάς είναι όσοι έχουν επιτύχει τα παρακάτω
αποτελέσματα:
1. Θέση 1-10 σε οποιαδήποτε κατηγορία Ολυμπιακής κλάσης και
κλάσεων 420, laser radial, optimist, laser 4.7 σε Παγκόσμιο
πρωτάθλημα.
2. Θέση 1-10 σε οποιαδήποτε κατηγορία Ολυμπιακής κλάσης και
κλάσεων 420, laser radial, optimist, laser 4.7 σε Πρωτάθλημα
Ευρώπης.
3. Θέση 1-3 σε βαλκανικό πρωτάθλημα
4. Θέση 1-3 σε πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων-νεανίδων ολυμπιακής
κατηγορίας
5. Θέση 1-3 σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών
ολυμπιακής κατηγορίας
6. Θέση 1-3 σε πανελλήνιο πρωτάθλημα 420, laser radial, laser 4.7
στην μεγάλη κατηγορία ηλικίας (γενική)
7. Θέση 1-10 σε πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist αγοριών και 1-5
σε πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist κοριτσιών.

Γ. Αθλητές αγωνιστικής ομάδας α'
Αθλητές της αγωνιστικής ομάδας είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αγώνες
τοπικού χαρακτήρα και στο τέλος κάθε σεζόν στα πανελλήνια
πρωταθλήματα των κατηγοριών τους.

Δ. Αθλητές αγωνιστικής ομάδας β΄
Αθλητές της αγωνιστικής ομάδας β΄ είναι αυτοί που συμμετέχουν σε
αγώνες τοπικού χαρακτήρα.

Ε. Αθλητές προ-αγωνιστικής ομάδας
Αθλητές προ-αγωνιστικής ομάδας είναι αυτοί που συμμετέχουν στις
προπονήσεις και σε μερικούς από τους τοπικούς αγώνες δοκιμαστικά για
ομαλή ένταξη στην αγωνιστική ομάδα β΄.

Ζ. Αθλητές ακαδημιών - αρχάριοι
Αθλητές ακαδημιών – αρχάριοι είναι οι αθλητές που προπονούνται στην
ομάδα χωρίς να συμμετέχουν σε αγώνες.

Η. Αθλητές ακαδημίας ενηλίκων
Αθλητές ακαδημίας ενηλίκων είναι οι αθλητές μεγαλύτερων ηλικιών που
αθλούνται σε τμήματα ενηλίκων για να γνωρίσουν το άθλημα μας.
Οι αθλητές του τμήματος πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια και η
συμπεριφορά τους εντός και εκτός ομίλου να είναι υποδειγματική μέσα
στα κοινωνικώς αποδεκτά όρια. Για οτιδήποτε τους απασχολεί , μπορούν
να απευθυνθούν στον προπονητή τους και αυτός με την σειρά του στον
έφορο του τμήματος αν κριθεί αναγκαίο. Στις εκδηλώσεις που αφορούν
το άθλημα εντός και εκτός ομίλου οφείλουν να παρευρίσκονται . Πρέπει
να σέβονται τα υλικά τους και να τα συντηρούν στον μέγιστο δυνατό
βαθμό με την καθοδήγηση και επίβλεψη του προπονητή τους όταν
κρίνεται αναγκαία. Επίσης πρέπει να αγωνίζονται σε όλους τους αγώνες
που διοργανώνονται ειδικά του ομίλου μας. Η διαχείριση του χρόνου
τους θα πρέπει να είναι προσεκτική και όταν η αθλητική τους μέρα
τελειώνει να φροντίζουν να μην σπαταλάνε τον χρόνο τους μέσα στον
όμιλο σε ενδιαφέροντα άσχετα με την φύση του αθλήματος. Οι αθλητές
θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου σε
ώρες που θα τους υποδείξει ο εκάστοτε προπονητής τους .

4. Σχολές εκμάθησης- σχολές ενηλίκων
Οι σχολές εκμάθησης είναι οι εξής :
Α2. Ακαδημία 420
Απευθύνεται σε νέους 12-16 χρόνων. Πρέπει να έχουν τον κατάλληλο
σωματότυπο να είναι αρτιμελή και κατά προτίμηση να ήταν αθλητές σε
μια από τις ομάδες Optimist.
Η διάρκεια είναι 8 Σαββατοκύριακα και αφορά τον πρώτο κύκλο
εκμάθησης.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκμάθησης οι αθλητές
μπορεί να διεκδικήσουν θέση στη προαγωνιστική ομάδα (Ε) σύμφωνα με
τις υφιστάμενες διαδικασίες. Όσοι δεν ενταχθούν στην προαγωνιστική
ομάδα συνεχίζουν και σε άλλους κύκλους εκμάθησης.
Β. Ακαδημία ενηλίκων
Απευθύνεται σε όποιον νέο ή ενήλικο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα
μας. Το πρόγραμμα σε αυτή την ακαδημία το καθορίζει ο υπεύθυνος
σχολής ο οποίος χρησιμοποιεί για αυτήν την ακαδημία σκάφη SOLING
και αν χρειαστεί κατά περιπτώσεις 420, 470. Η ακαδημία αυτή είναι
μηνιαίας παρακολούθησης και χωρίζεται σε τμήμα αρχαρίων και
προχωρημένων.

5. Οικονομικές εισφορές
Οι οικονομικές εισφορές των αθλητών είναι οι εξής :
1. Καμία εισφορά από τους αθλητές της κατηγορίας (Α)
2. Καμία εισφορά από τους αθλητές της κατηγορίας (Β) για την
επομένη χρονιά από την επιτυχία τους, εφόσον συνεχίζουν να
αγωνίζονται.
3. Για τις κατηγορίες αθλητών (Γ), (Δ), (Ε) 30 € τον μήνα και 20 €
για τα αδέλφια. Σε περιπτώσεις που ένα από τα δύο αδέλφια
ανήκει στις κατηγορίες (Α) και (Β) , τότε η χρέωση είναι 30 € ανά
μήνα.

4. Για τις ακαδημίες OPTIMIST (κατηγορία Ζ), η εισφορά του
αθλητή της καθορίζεται στα 120€ και 100€ για τα αδέλφια για τον
πρώτο κύκλο εκμάθησης. Για τους υπόλοιπους κύκλους 50 € ανά
μήνα και 40€ για τα αδέλφια. Σε περιπτώσεις που ένα από τα δύο
αδέλφια ανήκει στις κατηγορίες (Α) και (Β) , τότε η χρέωση είναι
120€ και 50 € αντίστοιχα.
5. Για τις ακαδημίες 420 (κατηγορία Ζ), η εισφορά του αθλητή της
καθορίζεται στα 150€ και 130€ για τα αδέλφια για κάθε κύκλο
εκμάθησης.
6. Για τις εισφορές της κατηγορίας (Η) θα υπάρχει συνεννόηση με
τον υπεύθυνο της εκάστοτε σχολής.

