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          05/05/09 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Πανελλήνιο Οptimist παίδων – κορασίδων 
22/06/2009 – 27/06/2009 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας σε συνεργασία  με τον Δήμο Ιτέας και  
τον Ναυταθλητικό Ομίλο Ιτέας διοργανώνoυν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Οptimist από 22  μέχρι 27/06/2009. 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ιτέας. 

 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
3.1. Οι αγώνες θα διέπονται από τους «κανονισμούς» όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της ISAF 

(2009-2012) 
3.2. Η πρώτη παράγραφος του 61.1(α) διαγράφεται και αντικαθιστάται από το εξής: Σκάφος που προτίθεται να κάνει 

ένσταση πρέπει να ενημερώσει το άλλο σκάφος το συντομότερο δυνατόν. Όταν η ένσταση αφορά περιστατικό στην 
περιοχή των αγώνων στο οποίο είναι είναι αναμεμειγμένο ή είναι μάρτυρας, πρέπει να φωνάξει «ένσταση» και να 
επιδείξει μια κόκκινη σημαία το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να επιδεικνύει την κόκκινη σημαία μέχρι να σταματήσει 
να αγωνίζεται και πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή αγώνων στον τερματισμό 

3.3. Η παράγραφος 61.1(α)(2) διαγράφεται 
3.4. Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ε.Ι.Ο. 2009 
  
4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
4.1. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να 

κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
4.2.  Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορεί να απαιτηθεί να φέρουν διαφήμιση την οποία θα επιλέξει και θα προμηθεύσει ο 

διοργανωτής.  
 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 1994 μέχρι το 1997, κάτοχοι δελτίου 

της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση.  
5.2. Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην Ε.Ι.Ο. μέσω των ομίλων τους μέχρι τις 29 Μαΐου. Έντυπο δήλωσης 

συμμετοχής επισυνάπτεται.   
Ε.Ι.Ο. [φαξ: 210 9404829,  email: sports@eio.gr] 

5.3. Κάθε αποστολή ομίλου πρέπει να συνοδεύεται από προπονητή με σωστικό σκάφος. Το όνομα του προπονητή πρέπει 
να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του ομίλου. 

5.4. Τα δελτία των αθλητών, τα πιστοποιητικά ασφάλισης των σκαφών και του συνοδευτικού σκάφους, τα πιστοποιητικά 
καταμέτρησης των σκαφών και το δίπλωμα ταχυπλόου του προπονητή πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των 
αγώνων μέχρι τις 22/06/09. 
 

6. ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες θα αποτελούνται από προκριματική και τελική φάση. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 

 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
7.1. Ημ/νία  22/06 09:30–13:30 & 15:00-18:00  αφίξεις-δηλώσεις-σφράγισμα πανιών 
 Ημ/νία 23/06  12:00     ιστιοδρομίες 
 Ημ/νία               24/06                       12:00                                       ιστιοδρομίες    προκριματικοί 
 Ημ/νία  25/06  12:00                   ιστιοδρομίες  
 Ημ/νία               26/06                       10:30                      ιστιοδρομίες 

Ημ/νία               27/06                       10:30          ιστιοδρομίες          τελικοί 
8.2 Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00 ώρα. 
 
8. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
8.1. Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
8.2.  Κάθε αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σκάφος, καρίνα, τιμόνι (με λαγουδέρα και προέκταση), κατάρτι, μάτσα, 

πίκι και πανί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.   
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8.3.  Αντικατάσταση φθαρμένου ή απωλεσθένος εξοπλισμού μπορεί να γίνει μόνο με την άδεια της επιτροπής αγώνων.  Οι 
αιτήσεις αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλονται στη γραμματεία των αγώνων το συντομότερο λογικά δυνατόν. 
 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
               Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων από τις 22/6/2009. 

 
 

10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο.  Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 
 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ 
 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1 Θα διεξαχθούν μέχρι 8 ιστιοδρομίες στους προκριματικούς και μέχρι 6 ιστιοδρομίς στου τελικούς, για κάθε γκρούπ.  

Πρέπει να πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα. 
12.2 Εάν πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθμολογία ενός σκάφους. Εάν 

πραγματοποιηθούν από 5 μέχρι 11 ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη. Εάν πραγματοποιηθούν 12 ή 
περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρούνται οι δύο χειρότερες για τη βαθμολογία κάθε σκάφους μια από τα 
προκριματικά και μια από τους τελικούς. 
 

13. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
13.1 Τα συνοδευτικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων και να συμμορφώνονται με τους κανόνες 

που ορίζει η οργανωτική αρχή.  Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά  θα 
πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να 
είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου. 

13.2 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει συνοδευτικά σκάφη ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών της ως εξής: 
Μέχρι 10 σκάφη, ένα συνοδευτικό 
Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο συνοδευτικά 
Από 21 μέχρι 30 σκάφη, τρία συνοδευτικά κ.ο.κ.  
 

14. ΕΠΑΘΛΑ 
 Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα αγόρια και στα 3 πρώτα κορίτσια. Οι διοργανωτές μπορεί να απονείμουν 

περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές. 
 
15. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.    
Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή 
πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist 2009. 
 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημιές έναντι τρίτων με ποσό όχι 
λιγότερο από 350.000 €. 
 

      17.      ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
17.1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου  στην Μαρίνα Ιτέας. 
 
17.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Ως εγκύκλιοι της ΕΙΟ για τις μεταφορές των σκαφών.  
 
17.3 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις  της Μαρίνας Ιτέας. 
Οι διοργανωτές θα φιλοξενήσουν όλους τους προπονητές με την προϋπόθεση να έχουν σωστικό σκάφος. 
Επισυνάπτεται κατάσταση αθλητών που δικαιούνται φιλοξενίας.  
Φιλοξενία αθλητών και προπονητών περιφερειών Αττικής, Ευβοϊκού, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτιοδυτικής Ελλάδος  
είναι από 22/06/2009 έως 26/06/2009, αναχώρηση από ξενοδοχεία (27/06/2009 πρωί). 
Οι δικαιούμενοι φιλοξενίας θα ειδοποιηθούν για το ξενοδοχείο διαμονής τους μετά την λήξη των δηλώσεων 
συμμετοχής 
Οι αθλητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα της ΕΙΟ θα πληρώνουν εξ ιδίων. 
 
 

 
 


