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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΟΡΘΜΟΣ  2009 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αλιβερίου διοργανώνει Πανελλήνιο διασυλλογικό αγώνα  για 
σκάφη κατηγορίας OPTIMIST και LASER 4,7. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Κάραβο 
Αλιβερίου  στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2009 και θα είναι ανοιχτός για όλες τις περιφέρειες. 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ι.Ο.Α στον Κάραβο. 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κόλπο του Καράβου , στην θαλάσσια περιοχή του 
Αλιβερίου Εύβοιας. 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 4.1.ΓΕΝΙΚΗ OPTIMIST 
 4.2.ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ OPTIMIST 
            4.3.ΑΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST 
 4.4.ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΗ OPTIMIST 
 4.5.ΓΕΝΙΚΗ LASER   
            4.6. LASER   ΑΓΟΡΙΑ  
            4.7.LASER  ΚΟΡΙΤΣΙA 
Θα γίνει μία επιπλέoν  απονομή όλων των κατηγοριών για την περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος. 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 5.1.Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει 
  5.1.1. Των διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών 2005-2008 (RRS-ISAF) 
  5.1.2. Των κανονισμών κλάσεων 
  5.1.3. Της παρούσας προκήρυξης 
  5.1.4. Των σχετικών οδηγιών της Ε.Ι.Ο 
  5.1.5. Των οδηγιών πλου που μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS-ISAF. 
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 6.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C.(παράρτημα 1 κανόνας 20 των RRS) 
 6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
 6.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία αγώνων. 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο με 
πρόσφατη - ισχύουσα ιατρική γνωμάτευση. 
 7.2. Τα δελτία της Ε.Ι.Ο θα κατατεθούν στην γραμματεία του Ι.Ο.Α  
 7.3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2009 στο Fax. 22230 29792.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση, στα τηλ. 6976791630 και 6978944994 κ.κ. 
Αργύρη Δημήτρη, πρόεδρο & Ντούρμα Ιωάννη, Γεν. Γραμματέα, αντίστοιχα). 
 7.4. Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο έναντι τρίτων, με ποσό όχι λιγότερο από 350.000 €. 
 7.5 Οι Όμιλοι προκειμένου να συμμετέχουν,  θα πρέπει να συνοδεύουν τους αθλητές 
τους με σωστικό σκάφος. 
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8. ΕΥΘΥΝΗ 
 8.1. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τους θεμελιώδεις κανόνες 
του 1ου Μέρους (RRS-ISAF). 
 8.2. O  Ι.Ο.Αλιβερίου, οι επιτροπές και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την διοργάνωση 
αυτού του αγώνα , δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια , ζημιά , τραυματισμό , 
που μπορεί να παρουσιαστεί σε άτομα ή εξοπλισμό τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα , 
πριν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων. 
 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 
 9.1. ΣΑΒΒΑΤΟ 12-9-2009 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12.00. 
 9.2. ΚΥΡΙΑΚΗ 13-9-2009 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 10.00. 
 9.3. Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 14.00 ώρα. 
 9.4. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα 
 9.5. Εάν διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες θα εξαιρείται μια. 
 9.6. Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εάν διεξαχθεί έστω και 1 ιστιοδρομία. Οι ιστιοδρομίες 
θα αριθμούνται με την σειρά της πραγματοποίησής τους. 
 
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 Θα δοθούν το Σάββατο πρώτη ημέρα των αγώνων από την Γραμματεία του Ι.Ο. 
Αλιβερίου. 
 
11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 11.1. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του  
Ι.Ο. Αλιβερίου.  

Επίσης ο Ι.Ο. Αλιβερίου θα αναλάβει τα έξοδα της διαμονής ως εξής: 
 Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο OLYMPIC STAR με πρωινό. 
 Γεύμα στον Κάραβο Αλιβερίου με κουπόνι, ώστε οι αθλητές – προπονητές να 

έχουν το δικαίωμα της επιλογής του καταστήματος που επιθυμούν.    
Το σύνολο των αθλητών που μπορεί να φιλοξενήσει ο Ι.Ο.Α είναι 105  

και το σύνολο των προπονητών είναι 15. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας συμμετοχής. 
Από κάθε όμιλο θα φιλοξενούνται δωρεάν μέχρι 7 αθλητές και ο προπονητής. 
Εάν ένας όμιλος συμμετέχει με λιγότερους αθλητές από 7,  τότε οι υπόλοιποι 

αθλητές που υπολείπονται θα πάνε σαν δικαίωμα σε άλλον όμιλο που θέλει να φέρει 
περισσότερους από 7 αθλητές, χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά.  

Το Σάββατο μετά την απονομή θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα 
με ζωντανή ορχήστρα, μπροστά από τις ταβέρνες.   

Το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τις αποστολές και τους γονείς είναι το HOTEL 
OLYMPIC STAR, βρίσκεται 6 χλμ. πριν το Αλιβέρι, επί της Εθνικής οδού Χαλκίδος – 
Αλιβερίου. Τηλ: 22290 38130 – 5 ,  Fax: 22290 38260. Υπεύθυνος: κ. Αργυρόπουλος.      
 
12. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
 Θα γίνουν στις 12-9-2009 Σάββατο και ώρα 21.00, μετά την ολοκλήρωση των 
αποτελεσμάτων της πρώτης ημέρας.  
 
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 Αργύρης Δημήτρης , Πρόεδρος: τηλ. 6976791630 
            Ντούρμας Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας: τηλ. 6978944994    

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 


