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editorial

Φίλες και φίλοι,
Μετά από απουσία περίπου δύο ετών τα «Κωπηλατικά Νέα» επιστρέφουν με νέα
–ηλεκτρονική- μορφή, ενταγμένη στις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά
και των οικονομικών δεδομένων τα οποία ήταν και η κύρια αιτία του διαλλείματος
αυτού. Η έκδοση υπό τη μορφή αυτή μπορεί να εκτυπωθεί ή να αρχειοθετηθεί
ηλεκτρονικά και έτσι ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τον καθένα να έχει πραγματική
ενημέρωση αλλά και μία ιστορική αναδρομή.
Στη συνέντευξή μου στο τεύχος αυτό καταθέτω της θέσεις μου σχετικά με τον
απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, τις σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να
συνεχίσουμε, τα προβλήματα με το Κωπηλατοδρόμιο, τη προσπάθεια για την
ανάπτυξη της παράκτιας κωπηλασίας και άλλα.
Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε με διάθεση για τακτικότερη
επικοινωνία , καλύτερη ενημέρωση και έγκυρη πληροφόρηση. Σε αυτή την
προσπάθεια χρειαζόμαστε στο πλευρό μας όλους όσους αγαπούν πραγματικά
την κωπηλασία
Σας ευχαριστώ
Γιάννης Καρράς
Πρόεδρος ΕΚΟΦΝΣ
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ΕΚΟΦΝΣ
Επανε κ λογή Καρρά, νέα καριέρα Πολύμερου

Με τα βασικά συστατικά της πετυχημένης συνταγής που έφερε τα
σπουδαία αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων αλλά και ενισχυτικές
«ενέσεις» Ολυμπιακής λάμψης εξελέγη το νέο ΔΣ της Κωπηλατικής
Ομοσπονδίας που θα οδηγήσει το άθλημα ως τους Ολυμπιακούς αγώνες
της Βραζιλίας.
Ο Γιάννης Καρράς επανεξελέγη στην προεδρεία της ΕΚΟΦΝΣ και
πλαισιώθηκε από συνεργάτες που έχουν προσφέρει πολλά στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και νέους με όραμα για το μέλλον. Το νέο ΔΣ της
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας που έπιασε δουλειά από τις 13 Οκτωβρίου
περιλαμβάνει και Ολυμπιακή λάμψη αφού ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης όλων των εποχών ο Βασίλης Πολύμερος εξελέγη για πρώτη
φορά στη διοίκηση.
Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχείο του Πειραιά το παρών έδωσαν τα 29 απο τα 30 σωματεία μέλη της ΕΚΟΦΝΣ που
είχαν δικαίωμα ψήφου και 3 χωρίς δικαίωμα.
Eξελέγησαν οι: Καρρας (27 ψηφοι) Λυτσάκης (26),Μωυσίδης (26),Νταλαμανγκας (26) Παπαγιαννης (26) Αργυρίου (25) Μητρουσης (25)
Μουτσατσος (25) Λουλης (22) Μαρκαντωνατος (21) Πολυμερος (21).
Δεν εκλέχθηκε ο Δούκας Πέτρος

Αναπληρωματικά μέλη : Βλάχος Χαράλαμπος (26), Θωμαϊδης Νικόλαος (24),Ζαχείλας Βασίλειος (23) . Δεν εξελέγη ο Βαρδαλης Εμμανουήλ (5).
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι :Γκιζλής Άγγελος, Κουρτικάκης Ιωάννης, Λορέντζος Σταμάτης
Τα 11 μέλη του νέου ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή τους συγκροτήθηκαν
σε σώμα και έλαβαν τις παρακάτω θέσεις:
Πρόεδρος: Καρράς Ιωάννης
Αντιπρόεδροι: Λούλης Λεωνίδας-Μωυσίδης Ιωάννης (και έφορος
Δημοσίων Σχέσεων)
Γενικός Γραμματέας: Αργυρίου Αντώνης
Ταμίας: Μουτσάτσος Γιώργος
Έφορος Εθνικών ομάδων Ανδρών- Γυναικών:Παπαγιάννης Κώστας
Έφορος Εθνικών ομάδων Εφήβων-Νεανίδων: Νταλαμάνγκας Κωνσταντίνος
Έφορος Αγώνων: Λυτσάκης Ιωάννης
Έφορος Υλικού: Μητρούσης Αθανάσιος
Έφορος Εγκαταστάσεων: Μαρκαντωνάτος Σίμος
Έφορος Ανάπτυξης: Πολύμερος Βασίλης

ΠΙΤΑ ΕΚΟΦΝΣ Το Φλουρί στη Θεσσαλονίκη
Με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας ξεκίνησε το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας την
Παρασκευή 25/1 στα γραφεία της ΕΚΟΦΝΣ στον Πειραιά. Στον σύντομο
χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Καρράς ευχήθηκε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στα ελληνικά κουπιά ενώ αναφερόμενος γενικότερα σον ελληνικό αθλητισμό συμπλήρωσε: “Πρέπει

όλοι να οπλιστούμε με δύναμη γιατί μας περιμένει μια ακόμη πιο
δύσκολη χρονιά από την προηγούμενη”. Τυχερός της μικρής γιορτής,
όπου παραβρέθηκε σύσσωμο το διοικητικό προσωπικό της ΕΚΟΦΝΣ,
ήταν ο έφορος Υλικού της Ομοσπονδίας Θανάσης Μητρούσης στον
οποίο και έπεσε το φλουρί.
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Υψηλά δεκαετίας
Με ακόμη πιο γερά θεμέλια μπαίνει στη νέα Ολυμπιακή τετραετία
η ελληνική κωπηλασία. Κι αυτό γιατί το 2012 που μας αποχαιρέτησε πριν λίγες μέρες σημειώθηκε νέο ρεκόρ 10ετίας εγγραφών
νέων αθλητών-αθλητριών στα σωματεία μέλη της ΕΚΟΦΝΣ.
Πιο συγκεκριμένα πέρυσι έφτασαν στα γραφεία της Κωπηλατικής
Ομοσπονδίας 514 νέα δελτία αθλητών από 31 σωματεία όλης της
Ελλάδας.
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2006 όταν είχαν εγγραφεί 584 αθλητές εκ των οποίων όμως οι 75 ήταν παλαίμαχοι , ενώ
και το 2005 ο αριθμός των νέων δελτίων είχε φτάσει στους 525 με
56 παλαίμαχους. Αντίθετα το 2012 από τα 514 νέα δελτία μόλις το 1
ήταν της κατηγορίας παλαιμάχων.
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Αναλυτικά τα νέα δελτία αθλητών από το 2004 και μετά
έχουν ως εξής:
2012: 514
2011:443
2010:400
2009:462
2008:361

2007:444
2006:584 (75 παλ.)
2005:525 (56 παλ.)
2004:429

Νέοι συνεργάτες στην ομάδα Ανάπτυξης
Η προπονητική ομάδα ανάπτυξης εκτός απο την Δήμητρα Γιαννιού πλαισιώθηκε κι απο τους έμπειρους τεχνικούς Παναγιώτη Ζυγούρη και Χαρη Γκίτσα
που θα είναι οι συνεργάτες της για το 2013

για την Ανάπτυξη
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Βραβεύσεις ΕΟΕ
Tο μέλος της ΔΟΕ Λάμπης Νικολάου βραβεύει τη χάλκινη Ολυμπιονίκη
Χριστίνα Γιαζιτζίδου

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος βραβεύει τη χάλκινη
Ολυμπιονίκη Αλεξάνδρα Τσιάβου

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ Σωτήρης Τριανταφύλλου με τον Ομοσπονδιακό
προπονητή Χρόνη Βλασταρίδη , τους 8ους Ολυμπιονίκες Λ.ΚόνσολαΜαγδανή και τον πρόεδρο της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννη Καρρά.

Γιάννης Τσίλης και Γιώργος Τζιάλλας με την γγ Αθλητισμού Κούλα
Γιαννακίδου και τον πρόεδρο της ΕΚΟΦΝΣ

Ο κ. Λάμπης Νικολάου με τον ομοσπονδιακό προπονητή Τόλη
Παλαιοπάνο , τον πρόεδρο της ΕΚΟΦΝΣ και τις Αλ.Τσιάβου-Χρ.Γιαζιτζίδου

Οι τρεις Ολυμπιονίκες του Λονδίνου Χ.Γιαζιτζίδου, Η.Ηλιάδης,Αλ.Τσιάβου
με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γ.Ιωαννίδη , τον πρόεδρο της ΕΟΕ
Σ.Καπράλο και το μέλος της ΔΟΕ Λ.Νικολάου.

Τους Ολυμπιονίκες του Λονδίνου βράβευσε σε ειδική τελετή που πραγματοποίησε τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στα γραφεία της . Παρουσία πλήθους κόσμου τα τρία ολυμπιακά πληρώματα που κατέκτησαν απο την 3η ως την 8η θέση βραβεύτηκαν και
χειροκροτήθηκαν θερμά. Διπλή τιμή για τις δυο χάλκινες Ολυμπιονίκες του Λονδίνου Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου που τιμήθηκαν
απο την ΕΟΕ και με τα βραβεία που έχει θεσμοθετήσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
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Η Βουλή "γκρέμισε" τα τείχη
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος
βραβεύει του Π.Μαγδανή-Λ.Κόνσολα

Ο υπουργός
Παιδείας και
Θρησκευμάτων
,Πολιτισμού,
Αθλητισμού
κ.Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος
παραδίδει το
χρυσό μετάλλιο
της Βουλής στον
αντιπρόεδρο
της ΕΚΟΦΝΣ κ.
Γιάννη Μωυσίδη
για λογαριασμό
των χάλκινων
Ολυμπιονικών
Αλεξάνδρας
Τσιάβου-Χριστίνας
Γιαζιτζίδου
Ο αναπληρωτής
υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος
Τζαβάρας απονέμει το αργυρό μετάλλιο της Βουλής
για λογαριασμό
της τετρακώπου
άνευ στον Γενικό
Γραμματέα της
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Αντώνη
Αργυρίου

Λάμψη Ολυμπιονικών γέμισαν τα έδρανα της Βουλής

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου η Βουλή των Ελλήνων
με Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, τίμησε τους
Έλληνες Ολυμπιονίκες των Αγώνων του Λονδίνου.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού,
κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος
απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής, στις
Ολυμπιονίκες Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Αλεξάνδρα
Τσιάβου, που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Το
μετάλλιο παρέλαβε ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, Ιωάννης Μωϋσίδης λόγω απουσίας των δύο
ολυμπιονικών.
Το αργυρό μετάλλιο της Βουλή απένειμε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος
Τζαβάρας, στους Ολυμπιονίκες Γιώργο Τζιάλα,
Ιωάννη Χρήστου, Στέργιο Παπαχρήστο και Ιωάννη
Τσίλη, που κατέκτησαν την 4η θέση στην τετράκωπο κωπηλασία άνευ πηδαλιούχου. Το μετάλλιο
παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Κωπηλατικής
Ομοσπονδίας Αντώνη Αργυρίου
Στην ομιλία του ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων «Η Βουλή των Ελλήνων
αφιερώνει τη σημερινή συνεδρίαση αυτή, στις νέες
και τους νέους που τίμησαν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, στους αθλητές που
σε πείσμα της κακής συγκυρίας, έδωσαν μοναδικές
στιγμές συγκίνησης και χαράς και έκαναν σύσσωμο
τον ελληνισμό να αισθανθεί υπερηφάνεια.
Μ΄ αυτήν την εκδήλωση, επιβραβεύουμε μία σπουδαία αθλητική επιτυχία. Μα πάνω απ΄όλα επιβραβεύουμε τον μόχθο και την επιμονή που οι Ολυμπιακοί
Αγώνες και οι Ολυμπιονίκες μας ενσαρκώνουν.
Επιβραβεύουμε την συλλογικότητα, την αρμονία, την
υπευθυνότητα, την τήρηση των κανόνων. Επιβραβεύουμε αξίες που αποτελούν οδηγό για την έξοδο
από την κρίση. Βασιζόμενοι σε αυτές τις αξίες η χώρα
μας μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι, όπως με αγώνα
και μόχθο χτίσατε τον προσωπικό σας θρίαμβο, έτσι

με σχέδιο, μεθοδικότητα και δημιουργική δράση, θα
προχωρήσει η πατρίδα.
Στην Αρχαιότητα, οι Πόλεις, οι πατρίδες των
Ολυμπιονικών γκρέμιζαν τα τείχη τους για να τους
υποδεχτούν, δηλώνοντας έτσι την πίστη τους ότι οι
Ολυμπιονίκες μπορούσαν να τις υπερασπιστούν.
Εμείς σήμερα μπορούμε να γκρεμίσουμε τα τείχη
ανάμεσά μας, δηλώνοντας προς τους Ολυμπιονίκες
μας ότι μπορούν να μας ενώσουν. Να μας ενώσουν
σε έναν κοινό αγώνα, για το μεγάλο, το ωραίο και το
αληθινό, με κότινο της νίκης, τη σωτηρία της πατρίδας και την προκοπή της πατρίδα.»
Οι τοποθετήσεις των κομμάτων
Νέες λαμπρές επιτυχίες ευχήθηκε εκ μέρους της
ΝΔ η βουλευτής Ελένη Μακρή Θεοδώρου, συγχαίροντας όχι μόνο εκείνους που πέτυχαν διακρίσεις
στην Ολυμπιάδα του 2012, αλλά και σε όσους
μετείχαν στους αθλητικούς αγώνες διότι, αξία δεν
έχει μόνο η διάκριση και η νίκη αλλά και δρόμος
προς αυτή, όπως υπογράμμισε.
«Στη δική μας αντίληψη δεν μετράει τόσο ο αριθμός
των μεταλλίων αλλά ένα αθλητικό σύστημα που
κρίνεται από την αύξηση του αριθμού των αθλούμενων», ανέφερε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Αναστάσιος
Κουράκης, επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής
μιας άλλης πολιτικής που θα συνδέει τη φυσική
αγωγή με την προσχολική και σχολική ηλικία αλλά
και την υγεία. Ο κ. Κουράκης αναφέρθηκε και στα
«τραύματα» που άφησε πίσω της η Ολυμπιάδα της
Αθήνας.
Στην έννοια του ευ αγωνίζεσθαι αναφέρθηκε εκ
μέρους του ΠΑΣΟΚ η Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, λέγοντας ότι «είναι μια έννοια της συνεχούς
βελτίωσης του καθενός να πραγματώσει το καλύτερο που έχει» με πολύ και κοπιώδη αγώνα.
«Το Κοινοβούλιο τιμά σήμερα τους Ολυμπιονίκες

αλλά και οι Ολυμπιονίκες τιμούν το Κοινοβούλιο
και την κοινωνία με τους αγώνες τους», ανέφερε
εκ μέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Γιάννης
Δημαράς, σημειώνοντας ότι ο αγώνας των αθλητών
επιβάλλει στην πολιτεία να σταθεί στο πλάι τους
και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα θεσμικά και πρακτικά προβλήματα.
Υποκριτική χαρακτήρισε την απόδοση τιμής
στους Ολυμπιονίκες την ίδια ώρα που κλείνουν
γυμναστήρια και κολυμβητήρια επειδή δεν έχουν
χρήματα για το πετρέλαιο, ο βουλευτής της Χρυσής
Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος, και πρόσθεσε
σκωπτικά ότι «η συνεισφορά του κράτους στους
αθλητές που αγωνίστηκαν για την Ολυμπιάδα του
2012 ξεκίνησε σπουδαία με τον άδικο αποκλεισμό
της Βούλας Παπαχρήστου για να συνεχιστεί με τις
75.000 λίρες που ξοδεύτηκαν για να δεξιωθούν
εκείνοι που την απέκλεισαν».
«Οι προσπάθειές σας αποτελούν παράδειγμα
δύναμης και αντοχής για όλους τους Έλληνες που
παλεύουν σκληρά για να πραγματοποιήσουν τα
όνειρά τους», είπε εκ μέρους της ΔΗΜΑΡ ο Γιώργος
Κυρίτσης, αναφερόμενος στο χρέος της πολιτείας
να στηρίξει αθλητές, προπονητές και τις οικογένειες τους για την ενίσχυση του υγιούς αθλητισμού.
«Το ΚΚΕ υποστήριζε πάντα και υποστηρίζει ως
πολύτιμο όπλο τη φυσική αγωγή», είπε ο βουλευτής
του κόμματος Σπύρος Χαλβατζής, εκφράζοντας
την ανησυχία του για τη συνεχή υποβάθμισης της
φυσικής αγωγής στα σχολεία, τη διάλυση των
αθλητικών προγραμμάτων της Γραμματείας Αθλητισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Να επανέλθει το ολυμπιακό ιδεώδες, ζήτησε με
παρέμβασή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης
Γλέζος, θυμίζοντας ότι στην αρχαιότητα απαγορεύονταν οι πόλεμοι τρεις μήνες πριν και τρεις μήνες
μετά τη διεξαγωγή των αγώνων, σε αντίθεση με τα
όσα διαδραματίζονται σήμερα.
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Γιάννης Καρράς
« Όλα στο χέρι της Πολιτείας»

Α

παντήσεις σε όλα τα ανοιχτά θέματα που απασχολούν την ελληνική κωπηλασία έδωσε ο
πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης Καρράς μιλώντας στην συνέντευξη που παραχώρησε στα
«Κωπηλατικά Νέα» . Τα οικονομικά θέματα , η στάση των αθλητών της Εθνικής ομάδας , η
σχέση με την Πολιτεία είναι ψηλά στην ατζέντα της νέας διοίκησης. Παράλληλα ο επανεκλεγής πρόεδρος της Ομοσπονδίας κάνει τον απολογισμό της τετραετίας που πέρασε
* H συνέντευξη δόθηκε πριν την ανακοίνωση των κρατικών επιχορηγήσεων.

Μια πολύ δύσκολη χρονιά τελείωσε με
απολογισμό ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και
...ακόμη Παγκόσμια κι ευρωπαϊκά. Τελικά ο
στόχος για το 2012 επιτεύχθηκε;

1. Των ιδιαιτεροτήτων και ανισοτήτων που
παρουσίασε ο Ολυμπιακός υδάτινος στίβος
σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν.

Παράλληλα ήταν και μια χρονιά κατά την
οποία η Κωπηλατική Ομοσπονδία κατέγραψε
νέο ρεκόρ εγγραφών νέων αθλητικών δελτίων. Τι σημαίνει αυτό για το άθλημα;

Ο στόχος σαφώς έχει επιτευχθεί. Τα αποτελέσματα στις κατηγορίες των νέων Α - Γ καθώς
και των εφήβων – νεανίδων είναι απόλυτα
ικανοποιητικά. Για τη κατηγορία των Α – Γ
δηλαδή για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων είναι γεγονός ότι περιμέναμε σε
κάποια πληρώματα λίγο καλύτερα αποτελέσματα, με βάση τις επιτυχίες που είχαν τα
προηγούμενα χρόνια. Λαμβανομένων όμως
υπόψη:

2. Τη ψυχολογική φόρτιση των αθλητών μας
όπου οι οκτώ από τους δέκα έλαβαν για πρώτη
φορά μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό η προβολή του
αθλήματος από τα μέσα ενημέρωσης σε συνδυασμό με τα καλά αποτελέσματα πιστεύω
ότι ήταν οι αφορμές για την προσέλευση περισσοτέρων αθλητών στο άθλημα. Ο ερχομός
των νέων παιδιών μας δίνει ελπίδες για τη
περεταίρω ανάπτυξη του αθλήματος, διότι όσο
μεγαλώνει η βάση τόσο περισσότερο μπορείς
να προσδοκάς υψηλότερη κορυφή.
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3. Τη προϊστορία του αθλήματος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Πρώτη φορά συμμετέχουμε με
10 αθλητές εκ των οποίων οι οκτώ αποκτούν
το τίτλο του Ολυμπιονίκη ή τη συμμετοχή τριών
πληρώματα στην οκτάδα).
Θεωρώ ότι και σε αυτή τη κατηγορία ο στόχος
επετεύχθη.

Ένας Ολυμπιακός κύκλος έκλεισε, ένας νέος
άνοιξε παράλληλα παραμένουν πολλά θέματα ανοιχτά. Καταρχήν με τον τεχνικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας τον Τζιάνι Ποστιλιόνε
και την ανανέωση του συμβολαίου του ;
Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά
αλλά με τις σημερινές δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες δεν μπορεί κανείς να υπογράψει
συμβόλαια με προπονητές και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Ο χρόνος όμως πιέζει και
η υπογραφή αυτών γίνεται πλέον μονόδρομος εάν θέλουμε να υπάρχουμε σε υψηλά
επίπεδα την επόμενη τετραετία παίρνοντας
και αντίστοιχο ρίσκο. Βέβαια ιδιαίτερα θετική
εξέλιξη ήταν η εξόφληση από την πολιτεία
του προϋπολογισμού του 2012 καθώς και η
πληρωμή των πριμ των αθλητών για τα έτη
2009 – 2010.

«Δίπλα στους αθλητές»
Λίγες μέρες πριν το τέλος του χρόνου αρκετοί αθλητές της Εθνικής ομάδας εξέφρασαν
την επιθυμία τους να αποχωρήσουν προσωρινά ή μόνιμα από την ενεργό δράση. Ποια η
θέση της Ομοσπονδίας.
Αυτό όντως είναι ένα δύσκολο και στενάχωρο θέμα. Η ομοσπονδία θέλει αυτά τα παιδιά
κοντά της. Έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά
για να φτάσουν οι αθλητές αυτοί σε υψηλό
επίπεδο και οι ίδιοι έχουν χύσει τόνους ιδρώτα
σε μακρόχρονη προσπάθεια. Η θέση της
ομοσπονδίας είναι δίπλα στους αθλητές. Η
πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι έχει επενδύσει επάνω τους και εάν δεν τους εξασφαλίσει
άδειες από τις δουλειές τους για προπόνηση
και αγώνες (στο σύνολο του ενεργού Ελληνικού αθλητισμού πόσοι είναι οι εργαζόμενοι;,
20;, 30;, δεν είναι παραπάνω) και εάν δεν
φροντίσει για κάποιας μορφής εξασφάλιση για
τους άνεργους ο Ελληνικός πρωταθλητισμός
θα πεθάνει. Ευτυχώς ένα θετικό βήμα γίνεται
αυτές τις ημέρες με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τα κίνητρα αθλητών. Εύχομαι ο Άγιος
Θεός να τους φωτίσει ώστε να μην έχουμε
παράξενες στρεβλώσεις στη ψήφιση του.
Το 2013 μπήκε με πολλούς προβληματισμούς
για το κατά πόσο ο ελληνικός αθλητισμός
θα τύχει τη στήριξη της Πολιτείας. Η ΕΚΟΦΝΣ
πως προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αυτή
την κατάσταση.
Όλα εξαρτώνται από τη Πολιτεία. Δυστυχώς
είμαστε από τις ομοσπονδίες που δεν έχουμε
ίδιους πόρους. Παρά τις προσπάθειες μας δεν
μπορέσαμε να έχουμε ένα χορηγό που να μπορεί να καλύψει μέρος των δαπανών μας. Εάν η
περικοπή που φημολογείται γίνει πραγματικό-

τητα τότε δεν καταλαβαίνω το νόημα ύπαρξης
ομοσπονδιών; Σύμφωνα με τη φημολογούμενη περικοπή οι δυνατότητες μας θα είναι μόνο
η κάλυψη των ανελαστικών δαπανών. Εάν δεν
μπορούμε να παράγουμε αθλητικό έργο ποιος
ο λόγος ύπαρξης μας;
Το Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο παραμένει
το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων της
Ομοσπονδίας ωστόσο η διοίκηση των ΟΑ
δημιουργεί προβλήματα χρεώνοντας υπερβολικά τη διαμονή στους ξενώνες υποχρεώνοντας να μεταφερθείτε σε ξενοδοχεία της
περιοχής.
Η λειτουργία του κωπηλατοδρομίου είναι
όντος ένα μεγάλο πρόβλημα για την ομαλή
διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων. Τα ΕΤΑ
(Τουριστικά Ακίνητα) που έχουν τη διαχείριση
της εγκατάστασης επιμένουν στη χρέωση
της διαμονής - διατροφής στο ξενώνα με
ποσό 44 €/άτομο/ημέρα όταν τα ξενοδοχεία
της περιοχής χρεώνουν 34 € αντίστοιχα. Το
τελευταίο καιρό παρουσιάζονται προβλήματα από έλλειψη συντήρησης στις εξέδρες
(προβλήτες) του στίβου και εάν δεν υπάρξει
παρέμβαση για επιδιόρθωση κινδυνεύουν με
καταστροφή. Βέβαια πρέπει να αναφέρω ότι
μας επιτρέπουν τη χρήση των λεμβαρχείων
και του γυμναστηρίου που είναι εξοπλισμένο
αποκλειστικά από την ομοσπονδία.

«Ανάπτυξη σε πλάτος και ύψος»
Λίγους μήνες πριν μαζί με τους συνεργάτες
σας πήρατε μια νέα εντολή προκειμένου
να παραμείνετε στο τιμόνι της ΕΚΟΦΝΣ για
ακόμη τέσσερα χρόνια διανύοντας την Τρίτη
θητεία σας στη θέση του προέδρου. Ποιές
είναι οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης.
Ο σχεδιασμός με τα νέα δεδομένα της ανάπτυξης του αθλήματος σε πλάτος και ύψος. Η γενική συνέλευση μας έδωσε ένα νέο μέλος στο
συμβούλιο τον τρις ολυμπιονίκη Β. Πολύμερο
ο οποίος ανέλαβε με πολύ ζήλο τα καθήκοντα
του εφόρου ανάπτυξης, ενώ με εσωτερικές
αλλαγές θέσεων προωθήθηκαν πιο νέα μέλη
του συμβουλίου στις εθνικές ομάδες. Ήδη έχει
εκπονηθεί με τις προτάσεις του κ. Ποστιλιόνε
ο σχεδιασμός για το 2013 η καθυστέρηση όμως
της υπογραφής συμβολαίων μαζί του και με
τους υπόλοιπους προπονητές μας υποχρεώνει να καθυστερούμε τη κοινοποίηση του. Η
προσπάθεια μας, σαν προτεραιότητες έστω και
χωρίς προϋπολογισμό συνέχισαν να είναι οι
εθνικές ομάδες (έχουν ήδη γίνει τρία κοινόβια
προετοιμασίας) και ο τομέας ανάπτυξης όπου
ο κ. Πολύμερος (με την έγκριση του συμβουλίου) έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά.

Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων
του Λονδίνου η ΕΚΟΦΝΣ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή προσπάθεια να βρει υποστηρικτές
που θα συνδράμουν στην ενίσχυση αλλά
και την ανάπτυξή της .Που βρίσκεται αυτή η
προσπάθεια ;
Η προσπάθεια αυτή έδωσε προβολή στην
ομοσπονδία και το άθλημα αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει χορηγούς. Προσπάθειες
συνεχίζουν να γίνονται και επαφές από αυτή
υπάρχουν. Δυστυχώς η οικονομική κρίση
υπάρχει παντού και η εξεύρεση χορηγών
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
Μπροστά μας έχουμε τους Μεσογειακούς
αγώνες αλλά και τα παγκόσμια πρωταθλήματα Ποιές είναι οι προσδοκίες σας.
Στους Μεσογειακούς αγώνες θα συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν και πόσοι από τους αθλητές
της ολυμπιακής ομάδας θα είναι φέτος κοντά
μας για τους λόγους που προανέφερα. Για
τα παγκόσμια πρωταθλήματα των μικρών
κατηγοριών έχουμε ήδη ξεκινήσει προετοιμασία και ευελπιστούμε αλλά για το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Α – Γ που διεξάγεται φέτος στη
Κορέα υπάρχουν πολλά προβλήματα προεξέχοντος του οικονομικού.
Η ΕΚΟΦΝΣ ανοίγει ένα νέο παράθυρο με την
παράκτια κωπηλασία και την προσπάθεια διοργάνωσης του παγκοσμίου πρωταθλήματος
το 2014 στη Θεσσαλονίκη. Τι προσβλέπετε
από αυτό το νέο ξεκίνημα ;
Η παράκτια κωπηλασία είναι ένα σπορ που
απευθύνεται σε όλους όσους έχουν αγάπη
για το υγρό στοιχείο. Αποτελεί μια μορφή διασκέδασης για όλους, με σκάφη που κινούνται
άνετα στο κυματισμό αλλά και μία αγωνιστική
πρόκληση για όσους το επιθυμούν. Τα οφέλη
από αυτή είναι η προβολή του αθλήματος, η
προσέλευση από όλες τις χώρες του κόσμου
ανθρώπων που κάνουν το χόμπι τους άρα
και τουριστική προβολή της χώρας μας αλλά
κυρίως ένα άνοιγμα για νέους ορίζοντες προς
τα σωματεία μας.
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Βροχή από ρεκόρ στου Ρέντη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου ο όγδοος αγώνας C2 Indoor Rowing. Για μια
ακόμη χρονιά το φιλόξενο Κλειστό γυμναστήριο του
Αγίου Ι. Ρέντη γέμισε κόσμο με πολύ κέφι και όρεξη για
διάκριση.
Χαρακτηριστικό του φετινού αγώνα τα 8 νέα Πανελλήνια ρεκόρ που επιτεύχθηκαν σε δυνατές αναμετρήσεις! Οι συμμετοχές ήταν πολλές και οι
απώλειες ελάχιστες, γεγονός που επισημαίνει την σημασία του αγώνα για
πολλούς. Όπως πάντα, ο κόσμος στις εξέδρες έδωσε τον έντονο παλμό,
υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας την επίπονη αλλά διασκεδαστική
προσπάθεια των συμμετεχόντων. Στις σκυταλοδρομίες που έκλεισαν το
αγωνιστικό πρόγραμμα βγήκε και η τελευταία ένταση αφού οι αγωνιζόμενοι ξόδεψαν όλες τις δυνάμεις τους για την νίκη της ομάδας τους.

Πάνω από όλα, για άλλη μια χρονιά όλοι όσοι κατάφεραν να βρεθούν
στο Ρέντη έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, τα πιο λαμπερά χαμόγελα
και τις μεγάλες τους δυνάμεις ώστε να γίνει ένας ακόμα χαρούμενος και
γεμάτος ένταση αγώνας.
Και του Χρόνου με Υγεία!
Στιγμιότυπα από τον αγώνα!

Σημαντική παρουσία ήταν του Βαγγέλη Καρέλη που αν και ανάπηρος στο
ένα πόδι τερμάτισε 3ος στον αγώνα 50-59 με 3,37,4 .
Μεγάλη εντύπωση έκανε και ο συναγωνισμός στην ηλικία των 30-39
μεταξύ του Κοκκαλίδη (ΟΕ) 2,55.7 και του Πλιακοστάθη (ΜΑΚΚ) 2,57,7
που αν και εργαζόμενοι με πολλές άλλες υποχρεώσεις οι χρόνοι τους
είναι επαγγελματικοί.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η ετήσια συνάντηση στο Βόλο
Στην γραφική Πορταριά
του Βόλου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την
1 και 2 Δεκεμβρίου 2012
η καθιερωμένη ετήσια
συνάντηση των διαιτητών
κωπηλασίας.Το παρών
έδωσαν απο την ΕΚΟΦΝΣ
τόσο ο προέδρος όσο και
ο αντιπροέδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Καρράς και Λεωνίδας Λούλης αντίστοιχα , οι οποίοι
και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ενώ παρουσίασαν τα οικονομικά
δεδομένα του αθλήματος για το 2013.
Η πρώτη μέρα της συνάντησης αφιερώθηκε στην παρουσίαση όλων
όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο τόσο του Πανελληνίου
πρωταθλήματος, όσο και των διασυλλογικών αγώνων, αλλά και των
Παγκοσμίων και βαλκανικών αγώνων, στους οποίους συμμετείχαν οι
διαιτητές μας.
Καταγράφηκαν λεπτομερώς λάθη, παραλείψεις, προβληματικές καταστάσεις αλλά και πως αντιμετωπίστηκαν από τον εκάστοτε Πρόεδρο
της Αγωνοδίκου ή από την αγωνόδικο γενικότερα, καθώς και προτάσεις
για το επόμενο αγωνιστικό έτος. Κύριοι ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της
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ΚΕΔ Σπύρος Ζούρος και τα μέλη της Νίκη Σαμίου και Κώστας Παπαγιάνης, καθώς και ο Μάριος Ζαλαμήτσος ( εθνικός και Διεθνής διαιτητής) ,
η Ελευθερία Βασιώτη ( Εθνικός διαιτητής) και ο Κων. Πρεάρης ( Εθνικός
Διαιτητής).
Η επομένη, δεύτερη μέρα της συνάντησης, αφιερώθηκε στην ανάλυση του κανονισμού αγώνων, την κατάθεση των εμπειριών από τους
αγώνες που διεξήχθησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
προβλήθηκε πληθώρα οπτικο-ηλεκτρονικού υλικού από αυτούς και
έγινε συζήτηση με σκοπό την διευκρίνιση όλων όσων συμβαίνουν
στους αγώνες.
Το παρών σε αυτή τη συνάντηση, έδωσε και ο επίτιμος Διαιτητής και
λάτρης της Κωπηλασίας Αθανάσιος Ψιώτας ο οποίος αφιέρωσε 40 ολόκληρα χρόνια στο άθλημά μας.
Η ετήσια αυτή συνάντηση της Διαιτησίας, με τη σεμιναριακή μορφή με
βάση οπτικοακουστικό υλικό, όπως τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί, δίνει την ευκαιρία σε όλο το σώμα της Ελληνικής Διαιτησίας να
εμπλουτίσει τις γνώσεις του, να προτείνει αλλαγές αλλά κυρίως να
κάνει μία ισχυρή αυτοκριτική προκειμένου να αναβαθμιστεί και να
ακολουθήσει την ανοδική πορεία που η Εθνική μας ομάδα έχει χαράξει
τα τελευταία χρόνια, με πιστό σύμμαχο και αρωγό σε αυτή της την προσπάθεια την Διοίκηση της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας.

Στη Θεσσαλονίκη το Παγκόσμιο
πρωτάθλημα Παράκτιας του 2014
Μια ακόμη σπουδαία διοργάνωση για την κωπηλασία θα φιλοξενήσει η χώρα μας την επόμενη χρονιά.

Εικόνες από την παρουσίαση της υποψηφιότητας της
Θεσσαλονίκης στο συνέδριο.

Στην Θεσσαλονίκη απο 17-19 Οκτωβρίου του 2014 θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας μετά
την απόφαση που έλαβε στις 16 Φεβρουαρίου στην Κοπεγχάγη η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας κατά την διάρκεια του εκτάκτου
συνεδρίου της.
Συνδιοργανωτές η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία και ο Δήμος
Θεσσαλονίκης οι εκπρόσωποι των οποίων και συγκεκριμένα ο
πρόεδρος Γιάννης Καρράς και η κ.Μαρία Πασχαλίδου υπέγραψαν το
συμβόλαιο ανάθεσης της διοργάνωσης.
Προϋπόθεση για ανάπτυξη
«Είναι μια διεθνής διοργάνωση που θα δημιουργήσει ανάπτυξη στην
τουριστική κωπηλασία και θα φέρει μια νέα ομάδα τουριστών στην
πόλη της Θεσσαλονίκης » τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης
Καρράς που βρίσκεται στη Δανία και συμπλήρωσε « Ακόμη θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κωπηλασίας για
όλους σε πολλές περιοχής της `Ελλάδας ενώ θα αποτελέσει και μια
σημαντική ευκαιρία να αναπτυχθεί η παράκτια που δεν απαιτεί ήρεμα
νερά, είναι για όλους τους καιρούς και μπορούν να κωπηλατήσουν
όλοι, ακόμη κι αυτοί που δεν είναι αθλητές».

Τριπλή επιτυχία
Το Δήμο της Θεσσαλονίκης εκπροσωπισαν η Μαρία Πασχαλίδου
πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ) και ο Σπύρος Πέγκας πρόεδρος της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής του Δήμου.
«Η ανάληψη της διοργάνωσης θα δώσει τη δυνατότητα ανάδειξης
του θαλάσσιου μετώπου της πόλης και προώθησης του θαλάσσιου
αθλητισμού», δήλωσε η Μαρία Πασχαλίδου και συμπλήρωσε: «Μετά
την κατάκτηση του τίτλου της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας
2014» και την επιτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης (Europe Direct) στην πόλη μας, ελπίζουμε σε
μία τρίτη επιτυχία αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση ενός αθλητικού
γεγονότος παγκόσμιου ενδιαφέροντος».
Μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνει συνάντηση με το επιτελείο του
δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να οριστούν τα χρονοδιάγραμμα
αλλά και οι λεπτομέρειες για μια επιτυχημένη διοργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Παράκτιας κωπηλασίας θα διεξαχθεί στο
θαλάσσιο χώρο από τον Λευκό Πύργο ως το άγαλμα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
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ΝΟ Γιαννιτσών
Τιμώμενο πρόσωπο ο Κουρκουρίκης
Την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013, ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε
μια πολύ όμορφη εκδήλωση, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του
και βράβευσε τους αθλητές και αθλήτριες της κωπηλασίας και του
καγιάκ, που διακρίθηκαν την περασμένη χρονιά.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός των αθλητών και των οικείων
τους, οι βουλευτές του νομού Πέλλας κ.κ. Καρασμάνης Γεώργιος,
Σταμενίτης Διονύσης, Τζαμτζής Ιορδάνης και η κ. Τζάκρη Θεοδώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, ο Δήμαρχος
Πέλλας κ, Στάμκος Γρηγόρης, δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι
και πολλά από τα μέλη του Ομίλου.

Το νέο ΔΣ
του ΝΟΙ

Οι αθλητές της κωπηλασίας οι οποίοι βραβεύτηκαν για τις επιτυχίες τους είναι οι :
Μακρίδης Κων/νος-Νικόλαος, Σταυρακάκη Μαρία, Σταυρακάκη Κατερίνα, Μπαλλή Κατερίνα, Θωμαΐδου Ράνια, Μαρκοπούλου Βαΐτσα,
Δανάη Σάλλη.
Τιμώμενο πρόσωπο, εκτός φυσικά των αθλητών του Ομίλου, ήταν ο
Γιάννης Κουρκουρίκης, πρώην αθλητής του Ν.Ο.Γ. και νυν του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, στον οποίο απονεμήθηκε αναμνηστική
πλακέτα από τον Πρόεδρο του Ν.Ο.Γ. κ. Θωμαΐδη Νικόλαο και τον
Ε. Γραμματέα, κ. Νομίδη Θέμη, για την πολυετή προσφορά του στην
κωπηλασία και γενικότερα στον αθλητισμό

Πλήθος κόσμου στη γιορτή
του ΝΟ Κατερίνης

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, το οποίο προέκυψε από τις
εκλογές που έγιναν στο σωματείο στις 5 Ιανουαρίου. Πρόεδρος του Ν.Ο.Ι. επανεξελέγη ομόφωνα ο κ. Σωτήρης Στάμος.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα ο Ναυτικός Όμιλος
Κατερίνης πραγματοποίησε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, την ετήσια εκδήλωσή
της κοπής της πίτας του, όπου έγιναν και οι βραβεύσεις των αθλητών του για τις
αθλητικές και σχολικές τους διακρίσεις καθώς και η ειδική τιμητική βράβευση
του κου Αν. Τσιντσόπουλου για την πολυετή προσφορά του στο Ν.Ο.ΚΑΤ. από τη
θέση του διοικητικού παράγοντα.

Η σύνθεση του υπόλοιπου Δ.Σ. έχει ως εξής: Αντιπρόεδρος
Χρήστος Αλεξίου, Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Σκλιβανίτης,
Ταμίας Κώστας Μπίλης, Έφορος Κωπηλασίας Κώστας Νταλαμάγκας, Έφορος Κανόε – Καγιάκ Κώστας Μόσχος, Μέλη
Αριστοτέλης Καζαντζής, Κώστας Μπαράτσας και Φίλιππας
Μάνθος, αναπληρωματικά Μέλη Αντώνης Καραπέτσιος και
Αναστασία Πουλογιάννη.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ν.Ο.ΚΑΤ. Γεώργιος Μελετλίδης ανέφερε
συνοπτικά τις πολλές και μεγάλες διεθνείς και Πανελλήνιες διακρίσεις που
κατάφεραν οι αθλητές του Ν.Ο.ΚΑΤ. μέσα στο 2012 με κορυφαίες το αργυρό
Παγκόσμιο μετάλλιο στην κωπηλασία και το χάλκινο Ευρωπαϊκό μετάλλιο στην
Ιστιοπλοΐα καθώς και τα δύο χρυσά και τρία αργυρά μετάλλια στους Βαλκανικούς αγώνες Κωπηλασίας και τα πολλά πανελλήνια μετάλλια που φέρνουν τον
Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης μέσα στους καλύτερους Ομίλους της Ελλάδας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι τριετής και
λήγει τον Ιανουάριο
του 2016.
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Βραβεύτηκαν απο την κωπηλασία οι:Κατερίνα Νικολαϊδου, Θωμάς Καραμήτρος,Νικος Κακούρης,Δέσποινα
Νικολαϊδου Γιάννης Μπικογιάννης,Ειρηναίος Ζέρβας,Σωτήρης
Ρετζούλης,Νίκος Ράπτης , Βαγγέλης Ράπτης ,Αστέργιος Μπικογιάννης, Παν.Παπαθανασίου,Χρ.
Χατζησαββίδης,Σπ. Δράντζιος,Κυρ.
Μαχαιρίδης

Καλεντάρι εσωτερικών διοργανώσεων 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

2-3 Μαρτίου

1ος Αγώνας Αξιολόγησης

ΕΚΟΦΝΣ

Σχινιάς

6-7 Απριλίου

2ος Αγώνας Αξιολόγησης

ΕΚΟΦΝΣ

Σχινιάς

21 Απριλίου

Στη μνήμη “Π.Δαμαλά”

Ομ. Ερετών

Σχινιάς

21 Απριλίου

Κώστας Γεωργίου (Γκας)

ΝΟΚ

Καστοριά

27-28 Απριλίου

12οι Αιγαιοπελαγήτικοι

ΝΟ Μυτ.

Μυτιλήνη

27-28 Απριλίου

“Head of the Loudias”

ΝΟΓ

Γιαννιτσά

9-12 Μαΐου

Α΄Φάση 79ου Πανελληνίου πρωταθλήματος

ΕΚΟΦΝΣ

Σχινιάς

19 Μαΐου

Διασυλλογικοί Αγώνας

ΝΕΚ

Καστοριά

23 Ιουνίου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΑΟΚΘ

Καλαμαριά

30 Ιουνίου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΟ Μαυρ.

Καστοριά

6-7 Ιουλίου

Α΄Πανελληνια συνάντηση
Ανάπτυξης

ΕΚΟΦΝΣ

19-21 Ιουλίου

Β΄Φάση 79ου Πανελληνίου
Πρωταθλήματος

ΕΚΟΦΝΣ

Καστοριά

24 Αυγούστου

Αγώνας επιλογής για Βαλκανικό πρωτάθλημα

ΕΚΟΦΝΣ

Καστοριά

25 Αυγούστου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΑΟ Σουδ

Σούδα

7-8 Σεπτεμβρίου

Β’ Πανελλήνια Συνάντηση
Αναπτυξης

ΕΚΟΦΝΣ

15 ή 22 Σεπτεμβρίου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΠΣ Πεθελινου

Σέρρες

22 Σεπτεμβρίου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΕΚ

Καστοριά

22 Σεπτεμβρίου

“Σαλαμίνεια 2013”

ΝΑΟ Σαλ

Σαλαμίνα

28-29 Σεπτεμβρίου

21οι Διεθνείς Αγώνες ¨ΡΕΓΚΑΤΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΫ"

ΝΟΘ

Θεσσαλονίκη

6 Οκτωβρίου

Μαραθώνιος στη μνήμη “Ν.Παπακώστα”

Ομ.Ερετών

Πειραιάς

6 Οκτωβρίου

“Κύπελλο Ολυμπος 2013”

ΝΟ Κατ

Κατερίνη

13 Οκτωβρίου

“Πέτρου Λίτσα”

ΝΟΠΤ

Πόρος

13 Οκτωβρίου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΟΓ

Γιαννιτσά

20 Οκτωβρίου

Στη μνήμη “Δημ.Σακκά”

ΚΟΕ

Γλυφάδα

27 Οκτωβρίου

“Δανιόλεια 2013”

ΟΦΘ

Θεσσαλονίκη

27 Οκτωβρίου

Διασυλλογικοί Αγώνες

ΝΑΣ

Πειραιάς

Διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών ομάδων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΠΟΣ

19-21 Απριλίου

Διεθνής Ρεγγάτα

Α/Γ ,U23, E/N

Πιεντιλούκο (Ιταλία)

28 Μαΐου-5 Ιουνιου

Ευρωπαικό πρωτάθλημα

Α/Γ,U23

Σεβίλλη (Ισπανία)

27-30 Ιουνίου

Μεσογειακοί Αγώνες

Α/Γ,U23

Μερσίνα (Τουρκία)

2-7 Ιουλίου

Διεθνής Αγώνας

Α/Γ,U23

Χένλεϊ(Μ.Βρετανία)

12-14 Ιουλίου

3ο Παγκ.Κύπελλο

Α/Γ,U23

Λουκέρνη(Ελβετία)

24-28 Ιουλίου

Παγκόσμιο πρωτάθλημα

U23

Λιντς (Αυστρία)

7-11 Αυγούστου

Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Junior

Τρακάϊ (Λιθουανία)

25 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου

Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Α/Γ

Τσουντζιού (Κορέα)

7-8 Σεπτεμβρίου

Βαλκανικό πρωτάθλημα

Ε/Ν,Π/Κ

Βελιγράδι (Σερβία)
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