
  
  
  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Περιφερειακών πρωταθλημάτων Ευβοϊκού optimist και laser 4.7 

 
  
Κατηγορία: OPTIMIST & Laser  4.7 
1ο Περιφερειακό Ευβοϊκού 7- 8 Μαρτίου 2009  Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. 
2ο Περιφερειακό Ευβοϊκού 21-22 Μαρτίου 2009 Ν.Α.Ο.ΜΑΤΙ 
3ο Περιφερειακό Ευβοϊκού 28-29 Μαρτίου 2009 Αλκυών Ραφήνας 
  
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
1.1. Η Ε.Ι.Ο. προκηρύσσει τη σειρά αγώνων Optimist και  laser 4.7 για την περιφέρεια 
Ευβοϊκού που θα διεξαχθούν υπό την Αιγίδα της και με τη συνεργασία των ναυτικών ομίλων 
Ι.Ο.ΠΟ.Ρ ,  Ν.Α.Ο. ΜΑΤΙ ,.   Αλκυών Ραφήνας 
  
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία των διοργανωτών ομίλων: 
1. Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. (τηλ: 22990-75547 , fax: 2299022650) 
2. Ν.Α.Ο. ΜΑTI.. (τηλ2294034513  fax:2294034512) 
3. Αλκυών Ραφήνας  (τηλ2294025535 fax:2294025535) 
  
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
3.1. Οι ιστιοδρομίες του 1ου περιφερειακού θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή  Πόρτο    
Ράφτη  
3.2. Οι ιστιοδρομίες του 2ου περιφερειακού θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή  Μάτι 
3.3. Οι ιστιοδρομίες του 3ου περιφερειακού θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή  της  
Ραφήνας 
  
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Αγόρια, Κορίτσια. 
  
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
α). των κανονισμοί αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2009-2012 (RRS). 
β). των κανονισμών των κλάσεων (όπως έχουν τροποποιηθεί με την επιστολή της Ε.Ι.Ο) 
γ). της παρούσας προκήρυξης. 
δ). των οδηγιών πλου 
ε). των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. – Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2009 (κεφάλαιο: Διεθνείς 
κατηγορίες ανάπτυξης, § 1) 
5.2 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται 
(κανόνας 86 RRS 2009-2012) 
  
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF. 
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
  
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια 
ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στον Ι.Ο.ΠΟ.Ρ την ημέρα των 
δηλώσεων 
συμμετοχής  7/3/09 9:00-10:00 και τα ασφαλιστήρια . 



7.2 Στην κλάση Οptimist συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν γεννηθεί το 1994 και μετά. 
7.3 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή με fax (2299022650) η με E-mail στον 
Ι.Ο.ΠΟ.Ρ info@iopor.com  και για τους τρεις αγώνες μαζί μέχρι την 28/2/09. 
7.4 Οι  δηλώσεις θα γίνουν επίσης στα γραφεία του Ι.Ο.ΠΟ.Ρ  και για τους τρεις αγώνες μαζί 
την 7/3/09 
Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες,  μπορούν να προστεθούν συμμετοχές στους 
οργανωτές ομίλους ύστερα από συνεννόηση με τον διοργανωτή όμιλο . 
7.5 Για να έχουν δικαίωμα αθλητές να συμμετέχουν πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται 
από προπονητή και σωστικό σκάφος. Κάθε σωστικό καλύπτει μέχρι 10 σκάφη. Από 10  και 
άνω θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερο φουσκωτό. 
7.6 Εάν οι συμμετοχές είναι πάνω από 100 ανά κατηγορία, τότε οι αγώνες θα διεξαχθούν σε  
γκρουπ. 
  
8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ OPTIMIST (σε περίπτωση γκρουπ) 
8.1 Οι αγώνες των σκαφών Optimist θα γίνουν σε 4 γκρουπ «α, β, γ και δ» και σε περίπτωση  
που δε διεξαχθεί κάποια ιστιοδρομία αυτή θα πραγματοποιηθεί στον αμέσως επόμενο αγώνα. 
8.2 Το προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης θα είναι το χρώμα που έχει καθοριστεί για τα 
γκρουπ. 
8.3 Τα γκρουπ θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα  του Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. αμέσως μετά τις δηλώσεις 
 και οι κορδέλες θα διανεμηθούν στον Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. την ίδια μέρα .  
8.4 Οι κορδέλες που θα διανεμηθούν από τον 1ο διοργανωτή όμιλο θα ισχύσουν για όλο το  
περιφερειακό πρωτάθλημα. 
  
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
9.1 ημερομηνία 7/3/09 ώρα 09:00 – 11:00 δηλώσεις συμμετοχής. 
1ος αγώνας 7-8/03/09 Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. 
1η ημέρα 7/3/09  1η ιστιοδρομία εκκίνηση 12:00 με την σειρά που θα υποδείξει η επιτροπή 
αγώνα στον πίνακα ανακοινώσεων  
2η ημέρα 8/3/09 συνέχεια εκκίνηση 11:00 συνέχεια ιστιοδρομιών 
2ος  αγώνας  22-23/3/09Ν.Ο.ΜΑΤΙ 
3η ημέρα 22/3/09 συνέχεια ιστιοδρομιών πρώτη εκκίνηση 12:00 
4η ημέρα 23/3/09 εκκίνηση 11:00 συνέχεια 
3ος αγώνας 28-29/3/09 Αλκυών Ραφήνας. 
5η ημέρα 28/3/09 συνέχεια ιστιοδρομιών πρώτη εκκίνηση 12:00  
6η ημέρα 29/3/09 εκκίνηση 11:00 συνέχεια 
9.2 Τυχόν επιβληθείσες ποινές αφορούν μόνο τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. 
9.3 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα. 
9.4 Διάρκεια κάθε ιστιοδρομίας κατά προσέγγιση 50 λεπτά. 
9.5 Εάν διεξαχθούν από 5 έως 8 ιστιοδρομίες θα εξαιρείται μια, από 9 έως 12 θα εξαιρούνται  
δύο και από 13 και άνω θα εξαιρούνται 3 ιστιοδρομίες 
9.6 Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο εάν πραγματοποιηθούν έστω και 4  
ιστιοδρομίες (συνολικά στους 3 αγώνες), οι οποίες θα αριθμούνται με τη σειρά  
πραγματοποίησής τους. 
  
10. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
  
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την Ε.Ι.Ο ή τον Ι.Ο.ΠΟ.Ρ τη πρώτη μέρα των δηλώσεων. 
  
12. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή των αγώνων θα είναι ως I.O.D.A. για τα Optimist και η αναφερόμενη στις οδηγίες 
πλου για τα laser 4,7 . 
  
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 2009-2012. 
  



14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2009-2012. 
Όπως αναφέρεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο έτους 2009. 
  
15. ΣΚΑΦΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ  
Τα σκάφη συνοδείας πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει 
να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά οι χειριστές τους θα πρέπει να 
φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης τίθεται ποινή ενός βαθμού στον πρώτο αθλητή του ομίλου που 
συνοδεύει ,σύμφωνα με την δήλωση συμμετοχής και αναρτάται στον πίνακα του διοργανωτή 
ομίλου και αποστέλλεται στην Ε.Ι.Ο . Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 
  
16. ΕΥΘΥΝΗ 
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 
αγώνα. 
  
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
17.1 Όλα τα αγωνιζόμενα και τα σκάφη συνοδείας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημιές 
έναντι τρίτων με ποσό όχι λιγότερο από 350.000€ και να καταθέσουν αντίγραφο του 
ασφαλιστηρίου στη γραμματεία αγώνων. 
17.2 Οι ομάδες πρέπει να συνοδεύονται και να δηλώσουν φουσκωτό. 
  
18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενούνται  στις εγκαταστάσεις του κατά το πρόγραμμα 
διοργανωτή ομίλου . 
 


