ENJOY AI Popularity Competition Water Sports Competition Rules
Σν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην 2021 - WATER SPORTS
Τα ζαιάζζηα αζιήκαηα δηαθέξνπλ από ηα αζιήκαηα μεξάο θαη αέξνο
θαη νλνκάδνληαη αλάινγα κε ην αζιεηηθό πεξηβάιινλ. Υπάξρνπλ κνξθέο
αζιεηηθώλ αγώλσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θάησ από ή
πάλσ από ην λεξό.
Η Κίλα είλαη κηα ηεξάζηηα ρώξα κε αιιειέλδεηα πνηάκηα θαη κεγάιεο αθηέο.
Σηελ αξραηόηεηα, νη άλζξσπνη έκαζαλ ζηαδηαθά
λα θνιπκπνύλ γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πεξηβάιινλ δηαβίσζήο ηνπο. Γηα λα
επηβηώζνπλ θαιύηεξα, νη άλζξσπνη έκαζαλ λα παίξλνπλ θαγεηό από πνηάκηα,
ιίκλεο θαη ζάιαζζεο. Υπήξραλ δξαζηεξηόηεηεο θνιύκβεζεο ηελ πεξίνδν ηεο
άλνημεο θαη ηνπ θζηλνπώξνπ ζηελ αξραία Κίλα, θαη ην θνιύκπη απεηθνλίδεηαη
επίζεο ζε πξντζηνξηθνύο βξάρνπο από ηε Ληβύε. Η ζύγρξνλε θνιύκβεζε
μεθίλεζε ζηελ Αγγιία θαη έγηλε δεκνθηιήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηνξθζάηξ ην
1660. Φηίζηεθε ε πξώηε εζσηεξηθή πηζίλα ζηνλ θόζκν George Wharf ηνπ
Λίβεξπνπι ην 1828. Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο πξώηεο πεξηγξαθέο ησλ
ζαιάζζησλ ζπνξ, αιιά δελ ππήξραλ νκνηόκνξθνη θαλόλεο θαη πξόηππα γηα
απηά ηα ζαιάζζηα ζπνξ εθείλε ηελ επνρή.
Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ζεκεηώζεθε έλαο απμαλόκελνο αξηζκόο δηεζλώλ
αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ, πνπ θνξπθώζεθαλ κε ηνπο
Οιπκπηαθνύο αγώλεο. Ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, πνπ γηα λα
δεκηνπξγεζνύλ λέα ζπλαξπαζηηθά θαη πεξηπεηεηώδε αζιήκαηα, νη άλζξσπνη
κεηέθεξαλ πνιιά ρεξζαία αζιήκαηα ζην λεξό θαη δεκηνύξγεζαλ δηάθνξα λέα
αζιήκαηα ηόζν ππνβξύρηα όζν θαη πάλσ ην λεξό, έηζη ηα ζαιάζζηα ζπνξ
άξρηζαλ λα γίλνληαη δεκνθηιή. Τα ζαιάζζηα ζπνξ πεξηιακβάλνπλ θνιύκβεζε,
θαηαδύζεηο, ζαιάζζην ζθη, ηζηηνπιντα θ.α.
Απηήλ ηε ρξνληά νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
ξνκπόη, λα ην πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα δηαγσληζηνύλ ζε απνζηνιέο
ζρεηηθέο κε ηα ζπόξ ζαιάζζεο, κέζα από κηα ζεηξά πξνζνκνηώζεσλ
πίζηαο.

Fig. 1 Schematic diagram of the competition field
2. Πίζηα δηαγσληζκνύ θαη πεξηβάιινλ
2.1 Πίζηα
Το μέγεθορ ηος αγυνιζηικού σώπος είναι 220Χ120εκ (Εικ. 1), ηο ςλικό
είναι ύθαζμα PU ή ύθαζμα βαμμένο με τεκαζμό, ηο ηο πλάηορ ηηρ
μαύπηρ γπαμμήρ οδήγηζηρ είναι 2,5 εκαηοζηά. Η βάζη εκκίνηζηρ
(30Χ30εκ) βπίζκεηαι ζηην κάηυ δεξιά γυνία. Σηη μέζη ηοηρ πίζηαρ
βπίζκεηαι μια πλαγιά πος αποηελείηαι από δύο μέπη. Το ππώηο
μέπορ είναι 5cm πάνυ από ηο έδαθορ ζηο ηο ςτηλόηεπο ζημείο ηος,
και ηο δεύηεπο είναι μια πλαηθόπμα με ύτορ 5cm. Η κλίζη δεν είναι
ζηαθεπή ζηην πίζηα.
2.2 Πεξηβάιινλ πίζηαο
Τν πεξηβάιινλ ηεο πίζηαο ζα πξέπεη λα έρεη ςπρξή πεγή θσηόο,
ρακειό θσηηζκό, ρσξίο παξέκβαζε από θάπνην καγλεηηθό πεδίν .
Ωζηόζν, ιόγσ πνιιώλ απξόβιεπησλ παξαγόλησλ ζην πεξηβάιινλ
πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκόο, γηα παξάδεηγκα, ε επηθάλεηα ηεο
πίζηαο κπνξεί λα έρεη εμνγθσκαηα ή λα είλαη άληζε. Μπνξεί λα
ππάξρνπλ ξσγκέο ζηα ηειεηώκαηα ηεο ή κπνξεί ν θσηηζκόο λα κελ
έρεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ
ξνκπόη πνπ λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ αληίζηνηρα ζε
απξόβιεπηεο ζπλζήθεο.
3. Δξγαζίεο ξνκπόη θαη βαζκνιόγεζε
Οη αθόινπζεο εξγαζίεο είλαη απιώο πξνζνκνηώζεηο νξηζκέλσλ
θαηαζηάζεσλ δσήο. Μελ ηα ζπγθξίλεηε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή.

3.1 πγρξνληζκέλε θνιύκβεζε
3.1.1 Έλαο αζιεηήο είλαη ζηαζεξόο ζε κηα πεξηνρή ηεο πίζηαο. Η
ιαβή ηνπνζεηείηαη νξηδόληηα κε ηε γξακκή επηινγήο πίζσ, όπσο
θαίλεηαη ζην Σρ. 2.
3.1.2 Τν ξνκπόη πεξηζηξέθεη ηε ιαβή έηζη ώζηε ν αζιεηήο λα
πεξηζηξέθεηαη θαη λα πέθηεη ην ζεκάδη ηνπ ζθνξ (δέζκε 90 κνηξώλ)
θάησ από ηελ ηεηξαγσληθή δέζκε κε 60 πόληνπο, όπσο θαίλεηαη ζην
Σρ. 3.
3.1.3 Η βαζκνινγία πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη από ηελ πεξηζηξνθή
ηνπ αζιεηή. Τν ξνκπόη δελ πξέπεη λα αγγίμεη ην ζεκάδη ηνπ ζθνξ.

3.2 Κνιύκβεζε
3.2.1 Υπάξρεη κηα πηζίλα ζηαζεξή ζε κηα από ηηο πεξηνρέο εξγαζίαο
ηεο πίζηαο κε δύν θνιπκβεηέο ζηελ πηζίλα, όπσο
θαίλεηαη ζην Σρ. 4.
3.2.2 Τν ξνκπόη πξέπεη λα ζπξώμεη ηνπο δύν αζιεηέο ζην ηέινο ηεο
πηζίλαο.
Έλαο αζιεηήο θηάλεη ζην ηέινο ηεο πηζίλαο = 40 πόληνπο
θαη νη δύν αζιεηέο θηάλνπλ ζην ηέινο ηεο πηζίλαο = 60
πόληνπο, όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθ. 5.
3.2.3 Η θάζεηε πξνβνιή ησλ αζιεηώλ πνπ θηάλνπλ ζηε γξακκή
ηεξκαηηζκνύ πξέπεη λα βξίζθεηαη εληειώο εληόο ησλ 50 δνθώλ.

3.3 Καηαδύζεηο ηξηώλ κέηξσλ
3.3.1 Μηα πιαηθόξκα εθαιηεξίνπ 3 κέηξσλ ζηεξεώλεηαη ζε κηα
πεξηνρή ηεο πίζηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλαο αζιεηήο, όπσο
θαίλεηαη ζην Σρ. 6.
3.3.2 Τν ξνκπόη πεξηζηξέθεη ηε ιαβή θαη ν αζιεηήο πέθηεη από ηελ
αθεηεξία ζηελ πηζίλα (θαη αγγίδεη ηελ
θάησ πιάθα), ζεκεηώλνληαο 50 πόληνπο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 7.
3.3.3 Η νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν
εθηόο από ηελ πεξηζηξνθή ηεο ιαβήο δελ ζα έρεη απνηέιεζκα.

3.4 Τδάηηλν πόιν
3.4.1 Έλα γήπεδν πδαηνζθαίξηζεο ζηεξεώλεηαη ζε κηα πεξηνρή ηεο
πίζηαο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 8
3.4.2 Τν ξνκπόη ζθνξάξεη ζηελ πύιε ηέξκαηνο (ε θαηαθόξπθε
πξνβνιή ηεο ραιύβδηλεο ζθαίξαο είλαη ηειείσο κέζα ζηελ πύιε
ηέξκαηνο) θαη ζθνξάξεη 60 πόληνπο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 9.

3.5 Κσπειαζία κε θαλό
3.5.1 Έλα θαγηάθ ζηεξεώλεηαη ζε κηα πεξηνρή ηεο πίζηαο, νη αζιεηέο
θιίλνπλ πξνο ηα εκπξόο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 10.
3.5.2 Τν ξνκπόη ηξαβά ην κνριό θαη γέξλεη ηνλ αζιεηή πξνο ηα πίζσ
(ην κπνπιόλη 1,5 εληειώο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ
θάησ άθξνπ ηεο πιάθαο), ζεκεηώλνληαο 50 πόληνπο, όπσο θαίλεηαη
ζην Σρ. 11.
3.5.3 Η νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο
από ην ηξάβεγκα ηνπ κνρινύ δελ ζα έρεη απνηέιεζκα.

3.6 εξθ
3.6.1 Έλαο ζέξθεξ ζηεξεώλεηαη ζε κηα πεξηνρή ηεο πίζηαο, όπσο
θαίλεηαη ζην Σρ. 12.
3.6.2 Τν ξνκπόη κεηαθηλεί ηνλ αζιεηή ζηελ πεξηνρή ζέξθηλγθ, ε 30
αθηίλα είλαη εληειώο πάλσ ζηελ 70 αθηίλα (αξηζηεξή
από ην 1,5 κπνπιόλη) θαη αγγίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ζθνξάξεη 60
πόληνπο.

3.7 Καηάδπζε πιαηθόξκαο δέθα κέηξσλ
3.7.1 Μηα πιαηθόξκα 10 κέηξσλ ζηεξεώλεηαη ζηελ θνξπθή ηεο
πίζηαο. Η ιαβή είλαη νξηδόληηα θαη ν αζιεηήο βξίζθεηαη κέζα ζηε
βάζε, όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 14.
3.7.2 Τν ξνκπόη ηνπνζεηεί πξώηα ηνλ αζιεηή ζηελ θνξπθή ηεο
πιαηθόξκαο 10 κέηξσλ. Ο αζιεηήο πξέπεη λα ζηέθεηαη όξζηνο θαη λα
ηαηξηάδεη ηέιεηα κε ηνλ καγλήηε θαη βαζκνινγείηαη κε 70 πόληνπο,
όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 15.
3.7.3 Τν ξνκπόη αλεβαίλεη ηελ πιαγηά ζηελ θνξπθή ηεο πεξηνρήο
θιίζεο, πεξηζηξέθνληαο ηε ιαβή γηα λα θάλεη ηνλ αζιεηή
λα πεδήμεη από ηελ πιαηθόξκα ζηελ πηζίλα θάησ (θαη αγγίδεη ην
θάησ πηάην), ζθνξάξεη 50 πόληνπο.
3.7.4 Η εξγαζία 3.7.3 κπνξεί λα νινθιεξσζεί κόλν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 3.7.2.

3.8 Σειεηή ιήμεο αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ
3.8.1 Τν ξνκπόη επηζηξέθεη ζηε βάζε απηόλνκα ρσξίο πεξαηηέξσ
απνζηνιέο. Η ζςζηή επζπγξάκκηζε ηνπ
ην ξνκπόη ζηε βάζε, ζθνξάξεη 40 πόληνπο.
3.8.2 Η ηειεηή ιήμεο ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο πξέπεη λα είλαη ην
ηειεπηαίν έξγν πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί.
3.9 Μπζηηθή Απνζηνιή
3.9.1 Μπνξεί λα ππάξρεη κηα κπζηηθή απνζηνιή ζηνλ δηαγσληζκό, θαη
ην κνληέιν εξγαζίαο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνινγίαο ζα αλαθνηλσζνύλ
όηαλ μεθηλήζεη ε πεξίνδνο εληνπηζκνύ ζθαικάησλ (debugging) ηνπ
δηαγσληζκνύ.
3.10 Πεξηγξαθή ζέζεο κνληέισλ
Τν κνληέιν ηεο πιαηθόξκαο ησλ 10 κέηξσλ ηνπνζεηείηαη ζηελ
θνξπθή ηεο πιαγηάο, ζηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά πιεπξά. Η ζέζε θαη ε
θαηεύζπλζε ησλ άιισλ κνληέισλ θαη ην κνληέιν εξγαζίαο ηεο
κπζηηθήο απνζηνιήο ζα αλαθνηλσζνύλ πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό.

4. Ρνκπόη
4.1 Μέγεζνο ξνκπόη: πξηλ από θάζε αλαρώξεζε από ηε βάζε, ην
κέγεζνο ηνπ ξνκπόη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από
30cm * 30cm * 30cm (κήθνο * πιάηνο * ύςνο); κεηά ηελ εθθίλεζε
ηνπ ξνκπόη από ηε βάζε, ην ξνκπόη
κπνξεί λα κεηαηξαπεί απηόλνκα ζε όπνηεο δηαζηάζεηο ζέιεηε.
4.2 Ειεγθηήο: δελ επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε αγώλα. Μόλν έλαο ειεγθηήο αλά ξνκπόη επηηξέπεηαη.
4.3 Ελεξγνπνηεηήο: δελ επηηξέπνληαη πεξηζζόηεξνη από 4 θηλεηήξεο
DC γηα θάζε ξνκπόη ζε θάζε αγώλα, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ
ζεξβνθηλεηήξα.
4.4 Αηζζεηήξαο: δελ ππάξρεη όξην ζηνλ ηύπν θαη ηνλ αξηζκό ησλ
αηζζεηήξσλ πνπ επηηξέπνληαη γηα θάζε ξνκπόη.

4.5 Δνκή: ην ξνκπόη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δνκή ζπλαξκνιόγεζεο
από ην πιαζηηθό πιηθό ηνπ θηη θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
δεζίκαηα, βίδεο, πξηηζίληα, θόιια, ηαηλία θαη άιια βνεζεηηθά πιηθά
ζύλδεζεο.
4.6 Τξνθνδνζία: θάζε ξνκπόη πξέπεη λα έρεη ην δηθό ηνπ αλεμάξηεην
θηβώηην κπαηαξίαο θαη ρσξίο λα ζπλδέεηαη εμσηεξηθό ηξνθνδνηηθό. Η
ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ πξέπεη λα είλαη πςειόηεξε από 9V θαη
θαλέλα θύθισκα όπσο ηάζε ώζεζεο,
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηαζεξνπνίεζε πηώζεο θαη ηάζεο.

5. Γηαγσληζκόο
5.1 Οκάδα
5.1.1 Κάζε νκάδα απνηειείηαη από 1-2 καζεηέο θαη 1 πξνπνλεηή. Οη
καζεηέο πξέπεη λα είλαη καζεηέο ζρνιείνπ κέρξη ηνλ Ινύλην 2021.
5.1.2 Τα ζπκκεηέρνληα κέιε ηεο νκάδαο ζα αληηκεησπίζνπλ θαη ζα
βξνπλ ιύζεηο όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ δεκηνπξγεζνύλ ζηνλ
δηαγσληζκό κε ζεηηθή ζηάζε, κε απηνζεβαζκό, κεηαρείξηζε θαη
ζεβαζκό ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο, ηνπο αληηπάινπο, ηνπο εζεινληέο,
ηνπο δηαηηεηέο θαη όινπο όζνπο έρνπλ εξγαζηεί ζθιεξά γηα ηνλ
δηαγσληζκό κε θηιηθό ηξόπν, ώζηε λα θαιιηεξγεζνύλ ζε αλζξώπνπο
κε πγηή πξνζσπηθόηεηα θαη πγηή ςπρνινγία.

5.2 Καλόλεο δηαγσληζκνύ
5.2.1 Ο δηαγσληζκόο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: δεκνηηθό,
γπκλάζην θαη ιύθεην.
5.2.2 Υπάξρεη κόλν ηειηθόο, ρσξίο πξνθξηκαηηθνύο θαη εκηηειηθνύο. Η
νξγαλσηηθή επηηξνπή ζα δηαζθαιίζεη όηη θάζε νκάδα ζα ηξέμεη ζηελ
πίζηα ηνλ ίδην αξηζκό θνξώλ, όρη ιηγόηεξν από 2 θνξέο, θαη
θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα θεξδίζεη πόληνπο.
5.2.3 Τα πεδία ηνπ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη
λα νινθιεξσζνύλ από ην ξνκπόη (επηιεγκέλν από ηηο εξγαζίεο 3.1

έσο 3.8, θαη κπνξεί λα ππάξρεη θαη κπζηηθή απνζηνιή). Οη νκάδεο
δεκνηηθνύ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθό
αξηζκό εξγαζηώλ.
5.2.4 Σην ηέινο όισλ ησλ αγώλσλ, ην ζπλνιηθό ζθνξ θάζε νκάδαο
ζα είλαη ην ηειηθό ζθνξ ηεο νκάδαο θαη νη νκάδεο ζα θαηαηάζζνληαη
ζύκθσλα κε ην ηειηθό ηνπο ζθνξ.
5.2.5 Η νξγαλσηηθή επηηξνπή κπνξεί λα αιιάμεη ην ζύζηεκα
δηαγσληζκνύ αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ
πεδίσλ θαη ηηο εγγξαθέο.

5.3 Γηαδηθαζία αληαγσληζκνύ
5.3.1 Γεκηνπξγία θαη πξνγξακκαηηζκόο ξνκπόη
5.3.1.1 Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ν εληνπηζκόο ζθαικάησλ κπνξνύλ
λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν ζηελ πεξηνρή εληνπηζκνύ ζθαικάησλ.
5.3.1.2 Τα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κπνξνύλ λα κπνπλ
ζηελ πεξηνρή πξνεηνηκαζίαο κεηά ην check in. Ο δηαηηεηήο ειέγρεη
ηνλ εμνπιηζκό πνπ κεηαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο. Ο
εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό θαλνληζκό θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. Τα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ
λα κεηαθέξνπλ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ξνκπόη ηνπο ζην πεξηνρή
πξνεηνηκαζίαο. Τα κέιε ηεο νκάδαο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ
κνλάδεο USB, CD, αζύξκαηα δξνκνινγεηέο, θηλεηά ηειέθσλα,
θάκεξεο θαη άιιν εμνπιηζκόο απνζήθεπζεο θαη επηθνηλσλίαο.
5.3.1.3 Τα ζπκκεηέρνληα κέιε δελ επηηξέπεηαη λα πεξηεγνύληαη ζην
Δηαδίθηπν θαη λα θαηεβάδνπλ νπνηνδήπνηε πιηθό όηαλ βξίζθνληαη
ζηελ πεξηνρή εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, νύηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
θάκεξεο ή άιιν εμνπιηζκό γηα ηε καγλεηνζθόπεζε ηεο πίζηαο, νύηε
λα επηθνηλσλήζνπλ κε πξνπνλεηέο ή γνλείο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν.
5.3.1.4 Οη καζεηέο έρνπλ ρξόλν λα θάλνπλ εληνπηζκό ζθαικάησλ
ζην πξόγξακκα ηνπο θαη λα ην δηνξζώζνπλ. Σην ηέινο ηνπ ρξόλνπ,
ε θάζε νκάδα ζα ηαθηνπνηήζεη ηα ξνκπόη ζηελ θαζνξηζκέλε ζέζε
ζηελ πεξηνρή πξνεηνηκαζίαο θαη ζα ην ζθξαγίζεη. Κακία ηξνπνπνίεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηνπ εμνπιηζκνύ επηηξέπεηαη πξηλ από ηνλ
δηαγσληζκό.

5.3.1.5 Μεηά από θάζε γύξν, νη νκάδεο επηηξέπεηαη λα επηζθεπάδνπλ
ηα ξνκπόη θαη λα ηξνπνπνηνύλ ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ζηελ πεξηνρή, αιιά δελ κπνξεί λα δηαηαξάμεη
ηελ ζεηξά ζηνλ επόκελν γύξν.
5.3.2 Πξνεηνηκαζία πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό
5.3.2.1 Όηαλ είλαη έηνηκνη λα πάλε ζηελ πίζηα, ηα κέιε ηεο νκάδαο
ζα πάξνπλ ηα ξνκπόη ηνπο θαη ζα κπνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
δηαγσληζκνύ ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ νδεγνύ. Μηα νκάδα πνπ δελ
ζα εκθαληζηεί εληόο ηεο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ζα
ζεσξείηαη παξαίηεζε.
5.3.2.2 Οη καζεηέο παίθηεο , ζηέθνληαη θνληά ζηελ πεξηνρή
αλακνλήο.
5.3.2.3 Τα κέιε ηεο νκάδαο βάδνπλ ηα ξνκπόη ηνπο ζηε βάζε.
Καλέλα κέξνο ηνπ ξνκπόη θαη ε πξνβνιή ηνπ ζην έδαθνο δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηε βάζε.
5.3.2.4 Τα ζπκκεηέρνληα κέιε ηεο νκάδαο ζα αθηεξώζνπλ ρξόλν
(όρη πεξηζζόηεξν από 1 ιεπηό) γηα λα πξνεηνηκάζνπλ
ηελ εθθίλεζε ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πξνεηνηκαζίαο, ην
ξνκπόη δελ ζα μεθηλήζεη θαη ην πξόγξακκα θαη
ν εμνπιηζκόο δελ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηώλ πξνεηνηκαζίαο, ν παίθηεο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ
δηαηηεηή.
5.3.3 Έλαξμε
5.3.3.1 Αθνύ ν δηαηηεηήο επηβεβαηώζεη όηη νη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο
είλαη έηνηκεο, ζα μεθηλήζεη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε
εληνιή "3, 2, 1, έλαξμε". Καζώο μεθηλά ε αληίζηξνθε κέηξεζε, ηα
κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα αγγίμνπλ έλα θνπκπί ή λα δώζνπλ έλα
ζήκα ζην αηζζεηήξα γηα λα μεθηλήζεη ην ξνκπόη.
5.3.3.2 Η εθθίλεζε ηνπ ξνκπόη πξηλ από ηελ εληνιή "start" ζα
ζεσξεζεί "false start" θαη ζα πξνεηδνπνηεζεί ε νκάδα ή
ζα ηηκσξεζεί κε βαζκνινγηθή πνηλή ε νκάδα.
5.3.3.3 Μόιηο μεθηλήζεη ην ξνκπόη, κπνξεί λα ειεγρζεί κόλν από ην
πξόγξακκα ζηνλ δηθό ηνπ ειεγθηή.

Τα κέιε ηεο νκάδαο δελ πξέπεη λα αγγίδνπλ ην ξνκπόη έμσ από ηε
βάζε, αιιηώο ζα αληηκεησπίδνληαη σο «επαλάιεςε».
5.3.3.4 Μεηά ηελ εθθίλεζε, ην ξνκπόη δελ πξέπεη λα ρσξίδεη ζθόπηκα
εμαξηήκαηα νύηε λα ξίρλεη κεραληθά κέξε ζηελ πίζηα. Αλ ηα κέξε
ηνπ ξνκπόη πέθηνπλ θαηά ιάζνο, ν δηαηηεηήο ζα θαζαξίζεη ην γήπεδν
αλά πάζα ζηηγκή θαη ηα αληαιιαθηηθά δελ ζα επηζηξαθνύλ ζηελ
πίζηα. Είλαη θάνπι ν δηαρσξηζκόο ηκεκάησλ γηα ζθνξ θαη ην
ζθνξ δελ ζα είλαη έγθπξν.
5.3.3.5 Εάλ ην ξνκπόη πνπ μεθίλεζε ξίμεη θάπνην κνληέιν απνζηνιήο
έμσ από ην πεδίν ιόγσ γξήγνξεο ηαρύηεηαο ή ζθάικα
πξνγξάκκαηνο, ην αληηθείκελν δελ ζα επηζηξαθεί ζηελ πίζηα.
5.3.3.6 Τα ξνκπόη πνπ ζα βξεζνύλ εληειώο έμσ από ην πεδίν,
θαηαγξάθνληαη σο επαλάιεςε θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα
κεηαθηλήζνπλ ηα ξνκπόη πίζσ ζηε βάζε γηα επαλεθθίλεζε.
5.3.4 Δπαλάιεςε
5.3.4.1 Εάλ ην ξνκπόη απνηύρεη ή δελ νινθιεξώζεη κηα εξγαζία θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα
ζεθώζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηνλ δηαηηεηή. Σε απηό ην ζεκείν, ηα κέιε
ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ην ξνκπόη ζηελ αληίζηνηρε
βάζε κε ην ρέξη γηα επαλεθθίλεζε.
5.3.4.2 Αθνύ ν δηαηηεηήο ζπκθσλήζεη λα πξνζπαζήζεη μαλά ε
νκάδα, ε θαηάζηαζε ηεο πίζηαο ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε. Εάλ
δνθηκάζνπλ μαλά κηα απνζηνιή επεηδή δελ έρεη νινθιεξσζεί, ε
θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα απηήλ ηελ εξγαζία παξακέλεη ε ίδηα.
Όηαλ πξνζπαζήζνπλ μαλά, ε νκάδα πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ην ξνκπόη
πίζσ ζηε βάζε θαη θάλεη επαλεθθίλεζε.
5.3.4.3 Δελ ππάξρεη όξην ζηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ αλά αγώλα.
5.3.4.4 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ επαλάιεςεο, ν ρξνληζκόο δελ
πξέπεη λα ζηακαηήζεη ή λα επαλεθθηλεζεί. Η εξγαζία πνπ
νινθιεξώζεθε από ην ξνκπόη πξηλ από ηελ επαλάιεςε είλαη έγθπξε.
Όκσο ην κνληέιν βαζκνιόγεζεο πνπ απέηπρε ην ξνκπόη ζα πξέπεη
λα εθηειεζηεί θαη λα θαηακεηξεζεί από ηνλ δηαηηεηή κέρξη ην ηέινο
ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξνληζκόο δελ ζηακαηά θαηά ηε δηάξθεηα απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο.

5.3.5 Δπηζηξνθή ζηε βάζε
5.3.5.1 Τν ξνκπόη κπνξεί λα επηζηξέςεη από θαη πξνο ηε βάζε γηα
πνιιέο θνξέο, δελ ζεσξείηαη επαλάιεςε.
5.3.5.2 Πξόηππν γηα ην ξνκπόη λα επηζηξέςεη ζηε βάζε: ε θάζεηε
πξνβνιή νπνηαζδήπνηε δνκήο ηνπ ξνκπόη βξίζθεηαη κέζα ζην εύξνο
ηεο βάζεο.
5.3.5.3 Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ξνκπόη ζηε βάζε, ηα κέιε ηεο
νκάδαο κπνξνύλ λα αγγίμνπλ ην ξνκπόη θαη λα αιιάμνπλ ή λα
επηζθεπάζνπλ ην ξνκπόη.
5.3.6 Σέινο ηνπ δηαγσληζκνύ
5.3.6.1 Τν ρξνληθό όξην θάζε αγώλα είλαη 150 δεπηεξόιεπηα (2.5
ιεπηά).
5.3.6.2 Εάλ ε ζπκκεηέρνπζα νκάδα απνθαζίζεη λα κελ ζπλερίζεη ηνλ
αγώλα κεηά ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ εξγαζηώλ,
ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα εηδνπνηήζνπλ ηνλ δηαηηεηή, ν δηαηηεηήο ζα
ζηακαηήζεη ην ρξόλν αλαιόγσο θαη ζα νινθιεξώζεη ηνλ αληίζηνηρν
νκαδηθόο αληαγσληζκόο. Δηαθνξεηηθά, πεξηκέλεηε ην ηειηθό
ζθύξηγκα ηνπ δηαηηεηή.
5.3.6.3 Αθνύ ν δηαηηεηήο θπζήζεη ην ηειηθό ζθύξηγκα, νη παίθηεο ζα
θιείζνπλ ακέζσο ηελ παξνρή ξεύκαηνο ηνπ
ξνκπόη θαη δελ πξέπεη λα αγγίδεη ην ξνκπόη ή νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν ζην γήπεδν.
5.3.6.4 Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνπο παίθηεο γηα ηα
ζθνξ ηνπο. Οη παίθηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηνξζώζνπλ
νπνηνδήπνηε πηζαλά ιάζε ζηε βαζκνινγία ηνπ δηαηηεηή θαη ζα
ππνγξάςνπλ γηα λα επηβεβαηώζνπλ όηη γλσξίδνπλ ην ζθνξ.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ επηθεθαιή δηαηηεηή.
Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην ζθνξ ζην θύιιν θαη νη παίθηεο
πξέπεη λα επηβεβαηώζνπλ ηα ζθνξ ηνπο.
5.3.6.5 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα επαλαθέξνπλ ηελ πίζηα ζηελ
θαηάζηαζε πξηλ από ηελ εθθίλεζε θαη ζα κεηαθηλήζνπλ ακέζσο ηα
ξνκπόη ηνπο ζηελ πεξηνρή εληνπηζκνύ ζθαικάησλ.

6. Καηαρώξεζε ζθνξ
6.1 Μεηά από θάζε γύξν, ην ζθνξ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ πίζηα. Αλ κηα απνζηνιή
θαηαζηξέθεηαη θαηά ιάζνο από ην ξνκπόη ή κέινο ηεο νκάδαο πξηλ
από ην ηέινο ηνπ αγώλα,
δελ ζθνξάξεη. Τα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
απνζηνιώλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελόηεηα 3.
6.2 Η ζεηξά νινθιήξσζεο ησλ απνζηνιώλ δελ επεξεάδεη ηε
βαζκνινγία κηαο εξγαζίαο.
6.3 Εάλ δελ ππάξρεη επαλάιεςε ζην δηαγσληζκό, ην ξνκπόη θηλείηαη
νκαιά θαη νινθιεξώλεη ηηο απνζηνιέο κε κία θίλεζε, 40 πόληνη ζα
αληακείβνληαη γηα ηελ επρέξεηα.
Επηβξαβεύεζηε κε 30 πόληνπο γηα 1 επαλάιεςε.
Επηβξαβεύεζηε κε 20 πόληνπο γηα 2 επαλαιήςεηο.
Επηβξαβεύεζηε κε 10 πόληνπο γηα 3 επαλαιήςεηο.
Επηβξαβεύεζηε κε 0 πόληνπο γηα 4 ή πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο.
7. Φάνπι θαη απνθιεηζκόο
7.1 Οη νκάδεο πνπ δελ εκθαλίδνληαη εγθαίξσο ζα ηηκσξνύληαη κε 10
πόληνπο γηα θάζε ιεπηό. Εάλ δελ εκθαληζηνύλ
κεηά από 2 ιεπηά, ε νκάδα ζα απνθιεηζηεί.
7.2 Η πξώηε ιαλζαζκέλε εθθίλεζε ζα πξνεηδνπνηεζεί από ηνλ
δηαηηεηή θαη ην ξνκπόη πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ πεξηνρή αλακνλήο
θαη λα μεθηλήζεηε μαλά αθνύ επαλεθθηλεζεί ην ξνιόη ρξνληζκνύ. Μηα
δεύηεξε εζθαικέλε εθθίλεζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ
απνθιεηζκό.
7.3 Η απνζύλδεζε αληαιιαθηηθώλ γηα ηαθηηθνύο ζθνπνύο είλαη θάνπι
θαη ελδέρεηαη λα απνθιεηζηεί αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο
θαηάζηαζεο.
7.4 Τν ξνκπόη ζα εηδνπνηεζεί από ηνλ δηαηηεηή γηα δεκηέο πνπ
πξνθαινύληαη από πξόζθξνπζε πςειήο ηαρύηεηαο ζηελ πίζηα θαη ζα
απνθιεηζηεί από ηνλ αγώλα ηελ δεύηεξε θνξά.

7.5 Θα δνζεί πξνεηδνπνίεζε εάλ πξνθιεζεί δεκηά ζε θάπνην κνληέιν
ηεο πίζηαο, εζθεκκέλα ή αθνύζηα, από έλα
κέινο ηεο νκάδαο ή ξνκπόη. Η απνζηνιή δελ ζα ιακβάλεη θακία
βαζκνινγία, αθόκε θαη αλ έρεη νινθιεξσζεί.
7.6 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, νη παίθηεο πνπ ζα βγάινπλ ζθόπηκα
εθηόο πίζηαο θάπνην κνληέιν ζα απνθιεηζηνύλ από ηνλ αγώλα. Η
πεξηζηαζηαθή επαθή δελ είλαη θάνπι, εθηόο εάλ επεξεάδεη άκεζα ην
ηειηθό ζθνξ ηνπ αγώλα.
7.7 Η αλππαθνή ζηνλ δηαηηεηή ζα νδεγήζεη ζε απνθιεηζκό.
7.8 Όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ζπζθεπέο κλήκεο θαη επηθνηλσλίαο όπσο
USB, CD, αζύξκαηα δξνκνινγεηέο, θηλεηά ηειέθσλα
θαη θάκεξεο ζα απνθιεηζηνύλ από ηνλ δηαγσληζκό.
7.9 Οη παίθηεο πνπ επηθνηλσλνύλ κε πξνπνλεηέο ή γνλείο ρσξίο ηελ
άδεηα ηνπ δηαηηεηή ζα απνθιεηζηνύλ.
8. Βξαβείν
8.1 Κάζε νκάδα θαηαηάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλνιηθέο
βαζκνινγίεο ηεο.
Εάλ ππάξρεη ηζνπαιία, ε θαηάηαμε έρεη σο εμήο:
(1) Η νκάδα κε ιηγόηεξν ζπλνιηθό ρξόλν ζε όινπο ηνπο γύξνπο
θαηαηάζζεηαη πςειόηεξα.
(2) Η νκάδα πνπ έρεη νινθιεξώζεη πεξηζζόηεξεο απνζηνιέο ζε όινπο
ηνπο αγώλεο θαηαηάζζεηαη πςειόηεξα.
(3) Η νκάδα κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία θαηαηάζζεηαη
πςειόηεξα.
8.2 Τν επίπεδν ηνπ βξαβείνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηελ
θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερόλησλ νκάδσλ (κεδέλ πόληνη θαη
ε απνρή δελ ζα κεηξεζεί ζηελ θαηάηαμε), θαη ζα ππάξμεη
πξσηαζιεηήο, δεύηεξνο, ηξίηνο , πξώην
βξαβείν, δεύηεξν βξαβείν θαη ηξίην βξαβείν αληίζηνηρα.

