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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Οptimist 

Ιτέα, 22 - 27 Ιουνίου 2009 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΛΟΥ 
 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διέπονται από τους «κανόνες» όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της ISAF 

 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Όλες οι ανακοινώσεις θα δημοσιεύονται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 
Λιμενικού Ταμείου Μαρίνας Ιτέας. 

 
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα δημοσιεύεται στο επίσημο πίνακα ανακοινώσεων όχι αργότερα από δύο (2) ώρες 
πριν την εκκίνηση της ιστιοδρομίας στην οποία θα τεθεί σε ισχύ εκτός από αλλαγές στο πρόγραμμα των ιστιοδρομιών, 
οι οποίες θα δημοσιεύονται μέχρι τις 19:00 της προηγούμενης μέρας. 

 
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 
4.1. Τα σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στο ιστό που θα βρίσκεται στο χώρο της Γραμματείας μεταξύ των ωρών 09:00 

και 19:00. 
4.2. Το σήμα G με ένα ηχητικό σημαίνει «Δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα νωρίτερα από 30 λεπτά από τώρα».  Τα 

σκάφη πρέπει να παραμένουν στις θέσεις τους στη στεριά μέχρι την επίδειξη αυτού του σήματος. 
 
5.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
5.1. Το πρωτάθλημα θα περιλαμβάνει προκριματική και τελική φάση.  Το προσάρτημα Α δείχνει τη σειρά των εκκινήσεων 
5.2. Προκριματική φάση: 

Τα σκάφη θα χωρισθούν σε τρία ισοδύναμα και όσο το δυνατόν ισάριθμα γκρουπ: Λευκό, Πράσινο και Κόκκινο.  Την 
πρώτη ημέρα της προκριματικής φάσης η κατάταξη των σκαφών στα γκρουπ θα γίνει με βάση την πρόκριση που έγινε 
για την εθνική ομάδα του 2009.  Οι αθλητές που δεν είχαν συμμετάσχει σε αυτήν την πρόκριση θα μοιραστούν στα 
γκρουπ με αλφαβητική σειρά ομίλων. 
Τις υπόλοιπες ημέρες των προκριματικών τα σκάφη θα κατατάσονται στα γκρουπ με βάση τη θέση τους στη γενική 
βαθμολογία, ξεχωριστά για τα κορίτσια και τα αγόρια. 
Η σύνθεση των γκρουπ θα ανακοινώνεται πριν από τις 09:00 της ημέρας για την οποία ισχύει. 

5.3. Τελική φάση: 
Τα σκάφη θα χωριστούν σε τρία γκρουπ με βάση τη θέση τους στη γενική βαθμολογία ως εξής: Τα εβδομήντα (70) 
πρώτα σκάφη της γενικής κατάταξης στην προκριματική φάση θα αγωνισθούν για ολόκληρη την τελική φάση στο Λευκό 
γκρουπ. Τα σκάφη στις θέσεις από εβδομήντα (71) μέχρι εκατόν σαράντα (140) θα αγωνισθούν στο Πράσινο γκρουπ. 
Τα υπόλοιπα σκάφη θα αγωνιστούν στο Κόκκινο γκρουπ.    

5.4        Αναγνώριση των γκρουπ: 
Τα σκάφη θα πρέπει να φέρουν στο πίκι μια χρωματιστή κορδέλα με χρώμα αντίστοιχο με το γκρουπ στο οποίο 
ανήκουν την κάθε ημέρα. Οι κορδέλες θα παρέχονται από τη γραμματεία των αγώνων κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια του 
απόπλου και θα παραδίδονται στην γραμματεία κατά τη διάρκεια του κατάπλου. 
 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
6.1. 22/06 09:30–13:30 & 15:00-18:00 αφίξεις-δηλώσεις-σφράγισμα πανιών 

 23/06  12:00    ιστιοδρομίες 
 24/06           12:00    ιστιοδρομίες        
 25/06  12:00        ιστιοδρομίες  
 26/06            10:30                      ιστιοδρομίες 

27/06                10:30          ιστιοδρομίες        
6.2. Έχουν προγραμματισθεί 14 ιστιοδρομίες.  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ίδια ημέρα. 
6.3. Εάν στο τέλος της 25/6 έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες, η προκριματική φάση θα συνεχιστεί μέχρι 

να πραγματοποιηθούν 5 ιστιοδρομίες. 
6.4. Για να ειδοποιηθούν τα σκάφη ότι μια σειρά ιστιοδρομιών θα αρχίσει σύντομα, η πορτοκαλί σημαία που ορίζει τη 

γραμμή της εκκίνησης θα επιδειχθεί με ένα ηχητικό, όχι λιγότερο από τέσσερα λεπτά πριν από το προειδοποιητικό 
σήμα. 

6.5. Στις 27/6 δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 17:00 
 

7. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 
Λευκό γκρουπ: Λευκή σημαία με σήμα κλάσης 
Πράσινο γκρουπ: Πράσινη σημαία σήμα κλάσης 
Κόκκινο γκρουπ: Κόκκινη σημαία σήμα κλάσης 
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8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ  

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον όρμο της Ιτέας. 
 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
9.1. Τo διάγραμμα στο προσάρτημα Β απεικονίζει τη διαδρομή, την κατά προσέγγιση γωνία μεταξυ των σκελών, τη σειρά με 

την οποία πρέπει να παρακαμφθούν και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθούν τα σημεία στροφής. 
9.2. Όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήμα, η επιτροπή αγώνων θα επιδεικνύει σε πίνακα στο σκάφος της επιτροπής 

τη διαδρομή και την κατά προσέγγιση μαγνητική διόπτευση του πρώτου σκέλους.  
 

10. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 
10.1. Το σημείο στροφής 1 θα είναι φουσκωτή σημαδούρα χρώματος πορτοκαλί.  Τα σημεία στροφής 2, 3S και 3P θα είναι 

φουσκωτές σημαδούρες χρώματος κίτρινου. 
10.2. Τα σημεία εκκίνησης θα είναι σκάφη της επιτροπής αγώνων. 
10.3. Τα σημεία τερματισμού θα είναι σκάφος της επιτροπής αγώνων στη δεξιά πλευρά και σημαδούρα με ιστό και σημαία 

χρώματος πορτοκαλί στην αριστερή πλευρά 
 

11. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
11.1. Η γραμμή εκκίνησης ορίζεται μεταξύ ιστών με πορτοκαλί σημαία στα σημεία εκκίνησης. 
11.2. Οι μερικές ανακλήσεις θα σημαίνονται σύμφωνα με τον κανόνα 29.1 με την διαφοροποίηση ότι το σήμα Χ θα 

επιδεικνύεται για μέχρι 2 λεπτά.  Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 29.1 
11.3. Οταν αρχίσει η διαδικασία εκκίνησης του πρώτου γκρουπ, όλα τα σκάφη των υπόλοιπων γκρούπ θα πρέπει να 

περιμένουν εντός της περιοχής αναμονής.  Το προσήνεμο όριο της περιοχής αναμονής θα σηματοδοτείται από 
φουσκωτές σημαδούρες πράσινου χρώματος.   
 Τα σκάφη μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή της εκκίνησης μετά το σήμα της εκκίνησης για τα προηγούμενα 
γκρουπ εφόσον δεν υπάρχει ανάκληση. Σε περίπτωση μερικής ανάκλησης, τα σκάφη μπορούν να πλησιάσουν την 
περιοχή της εκκίνησης αφού αφαιρεθεί η σημαία Χ. Σκάφη που έχουν τερματίσει θα πρέπει να επιστρέψουν στην 
περιοχή αναμονής χωρίς να εμποδίσουν σκάφη που αγωνίζονται ή σκάφη για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία της 
εκκίνησης. 

11.4. Ένα σκάφος που ξεκινά αργότερα από 4 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης του γκρουπ του θα βαθμολογείται DNS.  
Αυτό τροποποιεί τους κανόνες Α4 και Α5. 
 

12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Η γραμμή τερματισμού ορίζεται μεταξύ ιστών με πορτοκαλί σημαία στα σημεία τερματισμού 
 

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
14.1 Η ποινή για παραβάσεις των κανονισμών της κλάσης, του άρθρου 8 της προκήρυξης και των άρθρων 2, 5.2, 6.4, 12.3, 

16.3, 18, 19, 20, 22 και 23 των οδηγιών πλου, μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση εαν αυτό κρίνει η επιτροπή 
ενστάσεων.  Η συντομογραφία για μία τέτοια ποινή θα είναι DPI. 

14.2 Θα εφαρμοστεί το παράρτημα P  
14.3 Επιπλέον των ενεργειών σύμφωνα με το παράρτημα P, όταν η επιτροπή ενστάσεων παρατηρήσει παραβάσεις άλλων 

κανονισμών θα σημαίνει ένα ηχητικό.  Αυτό το ηχητικό σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα σκάφη θα πρέπει να εκτελέσουν 
εναλλακτική ποινή ή να αποσυρθούν από τον αγώνα.   

 
14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
14.1. Η χρονική διάρκεια της ιστιοδρομίας θα είναι περίπου 50 λεπτά.  Μικρότερη ή μεγαλύτερη χρονική διάρκεια δεν 

αποτελεί αιτία αποκατάστασης. 
14.2. Εάν κανένα σκάφος δεν τερματίσει εντός 90 λεπτών από την εκκίνηση, η ιστιοδρομία θα εγκαταλειφθεί. 
14.3. Σκάφη που τερματίζουν αργότερα από 15 λεπτά αφού το πρώτο σκάφος ολοκληρώσει τη διαδρομή και τερματίσει θα 

βαθμολογείται DNF χωρίς ακροαματική διαδικασία.  Αυτό τροποποιεί τους κανόνες 35, Α4 και Α5. 
 

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
15.1 Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων.  Εκεί πρέπει να υποβάλονται οι ενστάσεις εντός του 

χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. 
15.2 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους του τελευταίου 

γκρουπ στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας. 
15.3 Σκάφος που εκτέλεσε ποινή σύμφωνα με τους κανόνες 31.2 και 44.1 πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει ένα 

έντυπο αποδοχής ποινής στη γραμματεία των αγώνων εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. 
15.4 Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετα τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων, θα δημοσιευθούν οι ενστάσεις και 

ο χρόνος εκδίκασης για να ενημερωθούν οι διάδικοι και οι μάρτυρες. 
15.5 Ανακοινώσεις των ενστάσεων από τις επιτροπές αγώνων και ενστάσεων θα δημοσιευθούν πριν από τη λήξη του 

χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων για να ενημερωθούν τα σκάφη όπως απαιτείται από τον κανόνα 61.1(b) 
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15.6 Θα δημοσιευτεί κατάλογος των σκαφών στα οποία επιβλήθηκε ποινή σύμφωνα με την οδηγία 13.2 
15.7 Παραβάσεις των άρθρων 16.3 και 18 των οδηγιών πλου δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία ένστασης από άλλο 

σκάφος.  Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 60.1(a). 
15.8 Την τελευταία ημέρα των αγώνων μια αίτηση επανεξέτασης θα πρέπει να υποβάλλεται: 

α.  Εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων εάν ο αιτών ενημερώθηκε για την απόφαση την προηγούμενη 
ημέρα 

β. Όχι αργότερα από 30 λεπτά αφού ο αιτών ενημερώθηκε για την απόφαση την ίδια ημέρα 
 Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 66. 
15.9 Την τελευταία ημέρα των αγώνων μια αίτηση αποκατάστασης που βασίζεται σε απόφαση της επιτροπής ενστάσεων θα 

πρέπει να υποβάλλεται εντός  30 λεπτών από την ανακοίνωση της απόφασης.  Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 62.2 
 
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
16.1. Προκριματική φάση:   

(α)  Κάθε ιστιοδρομία γκρουπ θα βαθμολογείται ως μία ιστιοδρομία.  Για τη βαθμολόγηση σύμφωνα με τον κανόνα 
Α4.2 θα θεωρείται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο μεγαλύτερο γκρουπ. 

(β) Για να ισχύει μια ιστιοδρομία της προκριματικής φάσης στη γενική βαθμολογία θα πρέπει να έχει ολολκηρωθεί 
για όλα τα γκρουπ.  

16.2 Τελική φάση: 
Η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμολογιών του στις ιστιοδρομίες της προκριματικής και της 
τελικής φάσης, με τον περιορισμό ότι τα σκάφη στο Λευκό γκρουπ θα καταταγούν στις 70 πρώτες θέσεις, τα σκάφη στο 
Πράσινο γκρουπ θα καταταγούν στις θέσεις από 71 μέχρι 140 και τα σκάφη στο Κόκκινο γκρούπ θα καταταγούν στις 
θέσεις 141 και εξής. 

16.3      Θα διεξαχθούν μέχρι 8 ιστιοδρομίες στους προκριματικούς και μέχρι 6 ιστιοδρομίες στου τελικούς, για κάθε γκρουπ. 
Πρέπει να πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα. 

16.4 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. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν 5 ιστιοδρομίες δεν θα γίνουν τελικοί. 

 
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
17.1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υπογράφουν στη κατάσταση απόπλου – κατάπλου που θα βρίσκεται στη Γραμματεία των 

αγώνων, εντός του χρονικού ορίου υποβολής των ενστάσεων.   
17.2. Τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να διαθέτουν VHF με τα κανάλια 16 και 69. 
17.3. Κατά την είσοδο και έξοδο από τον λιμένα τα αγωνιζόμενα σκάφη πρέπει να κινούνται κατά ομάδες συνοδευόμενα 

υποχρεωτικά από συνοδευτικό σκάφος. Τα συνοδευτικά σκάφη πρέπει να εισέρχονται στο λιμάνι αφού εισέλθουν όλα 
τα σκάφη και να να πλευρίζουν αφού επιστρέψουν στη στεριά όλα τα σκάφη υπό την εποπτεία τους. 

17.4. Σκάφη που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να προκαλούν την προσοχή χρησιμοποιώντας την σφυρίχτρα τους ή με το 
κουπί τους ή με τα χέρια τους.  Η επιτροπή αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να βοηθήσει σκάφη που κατά την κρίση της 
χρειάζονται βοήθεια, ανεξάρτητα από το αν το ζήτησαν ή όχι.  Αυτό δε μπορεί να αποτελέσει αιτία για αποκατάσταση 
σύμφωνα με τον κανόνα 62.1(α) 

17.5. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ: Σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων η Επιτροπή των 
αγώνων θα σημάνει την εφαρμογή του εκτάκτου σχεδίου που σημαίνει ότι όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να 
περικυκλώσουν τα σκάφη των αγωνιζομένων και να τα συνοδεύσουν στο λιμάνι. Οδηγίες θα δίνονται από το VHF 
κανάλι 69. 
 

18. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Αντικατάσταση κατεστραμένου ή απωλεσθέντος εξοπλισμού δε θα επιτρέπεται χωρίς την άδεια της επιτροπής αγώνων. 
Αιτήσεις αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλονται το συντομότερο λογικά δυνατόν. 
 

19. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 Το κύριο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων θα φέρει σημαία με τα γράμματα «RC». 
 Όλα τα υπόλοιπα σκάφη της Επιτροπής αγώνων θα φέρουν σημαία χρώματος κίτρινου. 
 Το σκάφος της Επιτροπής Ενστάσεων θα φέρει σημαία χρώματος λευκού με το γράμμα «J» 
  
 
20. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
20.1 Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να παραμένουν μακριά από την περιοχή όπου αγωνίζονται σκάφη από το 

προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας μέχρι όλα τα σκάφη όλων των γκρουπ τερματίσουν την ιστιοδρομία ή η 
επιτροπή αγώνων σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή διακοπή της ιστιοδρομίας 

20.2 Για να παρακολουθήσουν την ιστιοδρομία τα σκάφη υποστήριξης μπορούν να κινούνται κατά μήκος της δεξιάς πλευράς 
του στίβου, έξω από τη ζώνη διαχωρισμού, περίπου 100 μέτρα από την περιοχή των αγώνων. Τα σκάφη υποστήριξης 
μπορούν να περιμένουν και στην περιοχή αναμονής. (παράρτημα 2) 
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20.3 Σκάφος της επιτροπής αγώνων ή της επιτροπής ενστάσεων μπορεί να υποδείξει σε ένα σκάφος υποστήριξης να 
απομακρυνθεί περισσότερο από την περιοχή των αγώνων.  Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω σκάφος θα πρέπει να 
συμμορφωθεί άμεσα. 

20.4 Η παράβαση του άρθρου 21 των οδηγιών πλου μπορεί να τιμωρηθεί με ακύρωση από τη συγκεκριμένη ιστιοδρομία 
όλων των σκαφών που σχετίζονται με το σκάφος υποστήριξης ή με άλλη ποινή στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής 
ενστάσεων. 
 

21. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
Τα σκάφη δε θα πρέπει να αφήνουν απορρίματα στη θάλασσα. Μπορούν να τα τοποθετούν στα σκάφη των 
προπονητών και των επιτροπών. 

 
22. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους της κατηγορίας αγοριών και στις τρεις (3) πρώτες της κατηγορίας 
κοριτσιών  
 

23. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2009 αγωνίζονται σύμφωνα με τους θεμελιώδης κανόνα 
4. Οι Οργανωτές, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την διοργάνωση 
αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να 
παρουσιασθεί σε άτομα ή εξοπλισμό είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, εξαιτίας της συμμετοχής τους στους αγώνες.  
 

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

 
        ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
23 ΟΥΝΙΟΥ 
Όλα τα γκρουπ 
Μέχρι 3 ιστιοδρομίες 
Ώρα 1ης εκκίνησης: 12:00 
Σειρά εκκίνησης γκρουπ: Λευκό, Πράσινο, Κόκκινο 
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Όλα τα γκρουπ 
Μέχρι 3 ιστιοδρομίες 
Ώρα 1ης εκκίνησης: 12:00 
Σειρά εκκίνησης γκρουπ: Λευκό, Πράσινο, Κόκκινο 
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Όλα τα γκρουπ 
Μέχρι 3 ιστιοδρομίες 
Ώρα 1ης εκκίνησης: 12:00 
Σειρά εκκίνησης γκρουπ: Λευκό, Πράσινο, Κόκκινο 
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Κόκκινο γκρουπ 
Ώρα πρώτης εκκίνησης: 10:30 
Μέχρι 2 ιστιοδρομίες 
Δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα για το Λευκό γκρουπ μετά τις 12:30 
Λευκό και Πράσινο γκρουπ 
Ώρα πρώτης εκκίνησης: 12:40 
Μέχρι 3 ιστιοδρομίες 
Σειρά εκκίνησης γκρουπ: Λευκό, Πράσινο 
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Κόκκινο γκρουπ 
Ώρα πρώτης εκκίνησης: 10:30 
Μέχρι 2 ιστιοδρομίες 
Δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα για το Κόκκινο γκρουπ μετά τις 12:30 
Λευκό και Πράσινο γκρουπ 
Ώρα πρώτης εκκίνησης: 12:40 
Μέχρι 3 ιστιοδρομίες 
Σειρά εκκίνησης γκρουπ: Λευκό, Πράσινο 
Δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 17:00 
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ – 1 – 2 – 3S/3P - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 


