
ΝΑΣ Καλαµάτας  «ΑΙΟΛΟΣ»       ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Ακτή Πανελληνίου  Προλιµένας Καλαµάτας                        ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ  
Τ.Θ 12212    24 100 Καλαµάτα                 ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

Τηλ 2721085382 Φαξ 2721063103                  Ε.Ι.Ο 

E-mail: naskeolos@yahoo.gr 
 

  
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

OPTIMIST - LASER 4,7  
ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

20-24 Μαρτίου 2009 
 

 

1.ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο ΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΑΙΟΛΟΣ», µετά από ανάθεση της Ε.Ι.Ο και σε συνεργασία µε αυτήν 
οργανώνει το Περιφερειακό πρωτάθληµα Ν.∆ Ελλάδος και Ιονίων Νήσων 2009 στις Κατηγορίες 
ανάπτυξης OPTIMIST και LASER 4,7 (που αποτελεί και πρόκριση των Κατηγοριών για το RL 
του 2009). Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο αγώνες από 20 έως 24 Μαρτίου 2009. 
 
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραµµατεία των αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή Συλλόγου Τηλ 2721 085382 
Φαξ 2721 063103  E-mail: naskeolos@yahoo.gr 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου.  
 
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Optimist: Αγόρια-Κορίτσια-11χρονα 
LASER 4.7: Αγόρια-Κορίτσια 
 
5.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
5.1 Των κανονισµών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-20012 
5.2 Των κανονισµών των κλάσεων. 
5.3 Της προκήρυξης Αγώνων 2009 της Ε.Ι.Ο 
5.4 Της παρούσας προκήρυξης. 
5.5 Των οδηγιών πλου. 
5.6 Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο, Αγωνιστικό Πρόγραµµα 2009 (κεφάλαιο: ∆ιεθνείς 
Κατηγορίες Ανάπτυξης Παράγραφος 1) 
5.7 Οι οδηγίες πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου αυτό επιτρέπεται. (κανόνας 86 
RRS 2009-2012) . 
 
6.∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισµό 20 της ISAF. 
6.2 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο και 
φωτοαντίγραφο να κατατίθεται στην Γραµµατεία των αγώνων. 
 
7.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές(τριες) κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο µε ετήσια ιατρική 
γνωµάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στην γραµµατεία των αγώνων. 
Για την κατηγορία OPTIMIST αθλητές αθλήτριες γεννηµένοι το 1994 και µετά. 
Για την κατηγορία LASER 4.7 αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι το 1992 και µετά. 
7.2 Οι όµιλοι πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι την ∆ευτέρα 16 Μαρτίου 2009 
ταχυδροµικώς µε Φαξ ή e-mail. 
7.3 Οι όµιλοι πρέπει να συνοδεύουν τους αθλητές τους µε σωστικό σκάφος το οποίο και πρέπει 
να δηλωθεί στην γραµµατεία του αγώνα. Οι χειριστές πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικού 
διπλώµατος, να φέρουν βραχιόλι quick stop , να δηλώσουν τον αριθµό του κινητού τους 
τηλεφώνου και να διαθέτουν VHF. 
 
8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1 Αφίξεις - δηλώσεις Παρασκευή 20/03/09 ώρα 18:00-22:00  
             Σάββατο 21/03/2009 ώρα 08:30-11:00 
8.2 1ος ΑΓΩΝΑΣ  

Σάββατο 21/03/09 Εκκίνηση ώρα 13.00 



  Κυριακή 22/03/09 Εκκίνηση ώρα 12.00 
 2ος ΑΓΩΝΑΣ 

∆ευτέρα 23/03/09 Εκκίνηση ώρα 12.00 
Τρίτη 24/03/09 Εκκίνηση ώρα 11.00 (∆εν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 15.00) 

8.3 Τυχόν επιβληθείσες ποινές αφορούν κάθε αγώνα ξεχωριστά. 
8.4 ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδροµίες την ηµέρα 
8.5 ∆ιάρκεια κάθε ιστιοδροµίας κατά προσέγγιση 60 λεπτά 
8.6 Εάν διεξαχθούν από 4 έως 7 ιστιοδροµίες εξαιρείται µια (1), από 8 και πάνω εξαιρούνται 
δύο (2). 
8.7 Το περιφερειακό πρωτάθληµα θα είναι έγκυρο εάν πραγµατοποιηθούν έστω και 4 
ιστιοδροµίες στο σύνολο των δύο αγώνων, οι οποίες θα αριθµούνται µε την σειρά 
πραγµατοποίησης τους. 
8.8 Ο κάθε αγώνας θα είναι έγκυρος εάν πραγµατοποιηθούν έστω και τρεις ιστιοδροµίες. 
 
9.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
9.1 Για κάθε σκάφος στην κατηγορία OPTIMIST θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό 
καταµέτρησης. 
9.2 Στις 21/03/09 από 09:00 έως 11:00 όλα τα σκάφη της κατηγορίας LASER 4.7 θα πρέπει να 
είναι αρµατωµένα στις εγκαταστάσεις του οµίλου για να πραγµατοποιηθεί σφράγισµα πανιών. 
 
10.Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραµµατεία των αγώνων. 
 
11.∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
Η διαδροµή των αγώνων θα είναι Τραπέζιο. 
 
12.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Θα εφαρµοσθεί το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας Παρ. Α2 RRS 2009-2012. Οι νικητές όλων 
των κατηγοριών θα προκύψουν από την γενική Βαθµολογία. 
 
13.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Θα εφαρµοσθεί το Παράρτηµα P των RRS 2009-2012 
 
14. ΕΥΘΥΝΗ 
14.1 ‘Όλοι οι αθλητές-τριες αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4 RRS 2009-2012. 
14.2 Ο διοργανωτής όµιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καµία ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε 
άτοµα ή πράγµατα τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά κατά την διάρκεια των αγώνων. 
 
15.ΕΠΑΘΛΑ. 
15.1 Έπαθλα θα απονεµηθούν στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας OPTIMIST.(Παίδων-
Κορασίδων-11χρονα) , LASER 4.7(Αγόρια-Κορίτσια) για κάθε αγώνα. 
15.2 Η απονοµή των επάθλων του πρώτου αγώνα θα γίνει την Κυριακή 22/03/2009 ώρα 18:30 
15.3 Η απονοµή των επάθλων του δεύτερου αγώνα θα γίνει την Τρίτη   24/03/2009 και  ώρα 
17:30. 
 
16.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα αγωνιζόµενα και συνωδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα για ζηµιές έναντι 
τρίτων µε ποσό όχι µικρότερο των 350.000 Ευρώ. 
 
17.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
17.1 Τα συµµετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή συλλόγου. 
 
 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 
 
 

Όσοι σύλλογοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις επιτροπές αγώνων και ενστάσεων µε άτοµα 
τα οποία είναι πιστοποιηµένα από την Ε.Ι.Ο παρακαλούνται να το δηλώσουν το 
Ονοµατεπώνυµο του προτεινόµενου µέχρι την 16/03/2009 προκειµένου να στελεχωθούν οι 
παραπάνω επιτροπές.  


