
Σχολή Match-Race Ν.Ο.Θ 
 
Το Φθινόπωρο του 2020 θα λειτουργήσει η σχολή Match Race του Ομίλου. H Σχολή 
εκμάθησης/προπονήσεων Match Race απευθύνεται σε αθλητές που  έχουν κάρτα υγείας 
και δελτίο Ε.Ι.Ο,  έχουν συμμετάσχει σε κάποιους αγώνες  dingy ή ανοιχτής θάλασσας, είτε 
σε αγωνιζόμενους που έχουν παρακολουθήσει αγωνιστικά τμήματα εγκεκριμένων σχολών 
και μπορούν να το πιστοποιήσουν. 
   
Τρόπος λειτουργίας: 

 Με δεδομένο ότι τα σκάφη είναι δύο και δεν χωράνε περισσότερα από πέντε άτομα 
το καθένα ο ελάχιστος αριθμός αθλητών είναι οκτώ και ο μέγιστος δέκα, 
χωρισμένοι σε δύο γκρουπ.  

 Προκειμένου να διασφαλίσουμε υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, το κάθε γκρουπ θα έχει τον εκπαιδευτή του.  

Πρόγραμμα: Κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει οκτώ πρακτικά και οκτώ θεωρητικά 
μαθήματα.      

Σχολή Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 
1. Σάββατο 31 Οκτωβρίου θεωρία/θάλασσα 
2. Κυριακή 1 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 
3. Σάββατο 7 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 
4. Κυριακή 8 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 
5. Σάββατο 14 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 
6. Κυριακή 15 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 
7. Σάββατο 21 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 
8. Κυριακή 22 Νοεμβρίου θεωρία/θάλασσα 

 
Για τη σχολή θα χρησιμοποιηθούν 2 σκάφη Platu25. Τα σκάφη θα έχουν όλο τον εξοπλισμό 
τους σε άριστη κατάσταση.   
 
Για την  λειτουργία της  σχολής εφαρμόζεται η Οδηγία για την Ασφαλή Άσκηση σε 
Οργανωμένους Αθλητικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όλοι οι αθλητές 
συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής και βγάζουν κάρτα υγείας. Επίσης πρέπει να  
συμπληρώσουν το ιατρικό ιστορικό και να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι 
είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.  
 

 Την αίτηση εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ: 
 http://www.ncth.gr/sites/ncth/files/dinghysailing/MatchRace/aitisi.pdf 
 

 Την κάρτα υγείας μπορείτε να βρείτε εδώ: 
 http://www.ncth.gr/sites/ncth/files/dinghysailing/DingySchool/KartaYgeias.pdf 
 

 Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού μπορείτε να βρείτε εδώ:  
 https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx  
 

 Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ:  
https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%
97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v5.pdf 
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Για την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση  ο προπονητής συμπληρώνει τα  στοιχεία 
του αθλητή στον Κατάλογο Εισερχομένων- Εξερχομένων αθλητών που διατηρεί η 
εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση. 
 
Όποια μαθήματα δεν πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Ομίλου θα αναπληρώνονται.  
 
Η συνδρομή του αθλητή καθορίζεται στα 250€. (Θα προκαταβάλλεται το ποσό των 100€ 
κατά την εγγραφή και η εξόφληση πριν την ολοκλήρωση των μαθημάτων). 
 
 
 Για Αιτήσεις Εγγραφής και πληροφορίες 
Στην Γραμματεία του Ομίλου: τηλ. 2310413262 - e-mail: 
nautical.club.thessaloniki@gmail.com 
Χατζηγιάννης Μάνος :τηλ. 6934854205 - email: manos.chatzigiannis@hotmail.com 
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