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 1.ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον «Ι.Ο.ΠΟ.Ρ» την «Αλκυων Ραφήνας» και  τον Αθλητικό 
 Οργανισμό Δήμου Μαρκοπούλου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας   
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ι.Ο.ΠΟ.Ρ , τηλ:.2299075547 -2299086339  
Fax: 2299022650 ή e-mail: info@iopor.com. 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα  διεξαχθούν στη θαλάσσια  περιοχή του   ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ   
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: OPTIMIST – (γενική, κορίτσια, εντεκάχρονα αγόρια, κορίτσια )  
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012 
5.2 Ο κανονισμοί της  κλάσης. 
5.4 Οι οδηγίες πλου. 
5.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες. 
5.7 Απαιτείται  σημαιάκι για ένσταση.  
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1  Οι διαφημίσεις επιτρέπονται .Επιβάλλεται η προσκόλληση σήματος των χορηγών αγώνα 
στα σκάφη . 
6.2 Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί σκαφών πρέπει να  είναι σύμφωνα με το 
παράρτημα 6 των RRS, την σχετική νομοθεσία και της ισχύουσας Εγκυκλίου της Ε.Ι.Ο. ή την 
σύμφωνη γνώμη της διοργάνωσης.  
 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο η 
ομοσπονδίας άλλου κράτους που συνδέεται με την ISAFμε ετήσια ιατρική γνωμάτευση Τα 
δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία . Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή 
μέχρι την 20/12/2009  με fax,η e-mail: info@iopor.com 
7.2 Ορίζεται δικαίωμα συμμετοχής 10 ευρώ ανά σκάφος  
7.3  Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλώσουν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει 
να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι 
ασφαλείας(quick-stop )που συνδέεται με τον διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι 
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου και να δηλώσουν υποχρεωτικά και τα κινητά τους τηλέφωνα. 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αφίξεις –Δηλώσεις Κυριακή  27/12/2009 ώρα  10,00-19,00 
ΔΕΥΤΕΡΑ  28/12/2009 ώρα εκκίνησης 11.00 
ΤΡΙΤΗ        29/12/2009 ώρα  εκκίνησης 11.00 
ΤΕΤΑΡΤΗ   30/12/2009 ώρα  εκκίνησης 11.00 
μετά το τέλος των ιστιοδρομιών θα σερβιριστούν  ζυμαρικά.  
Ο αγώνας είναι έγκυρος με μία έστω ιστιοδρομία . Εάν διεξαχθούν τέσσερις (4) ή 
περισσότερες ιστιοδρομίες  εξαιρείται μια (1). 
9. ΕΥΘΥΝΗ  :  Όλοι  οι αθλητές αγωνίζονται σύμφωνα με τον  θεμελιώδη  κανόνα 4, RRS-
ISAF. Ο διοργανωτής όμιλος και επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή  πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την 
διάρκεια του αγώνα. 
10.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ: ΟΙ Οδηγίες θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων και στην 
ιστοσελίδα αγώνων . 
11 ΕΠΑΘΛΑ : Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 20 πρώτα σκάφη  και 10 πρώτα κορίτσια στα 5 
πρώτα εντεκάχρονα αγόρια στις  5 πρώτες εντεκάχρονες ,ξεχωριστό επαμειβόμενο για την 
γενική  και ξεχωριστό για την καλλίτερη ομάδα (με βάση τους 4 πρώτους αθλητές) στους τρεις 
(3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα . Η απονομή των επάθλων 
θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση, σημειώνεται πάντως ότι θα επιχειρηθεί να 
πραγματοποιηθεί στις 17.00 την Τετάρτη 30/12/09 . 
12.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.ΠΟ.Ρ  

  


