
 
 
 
 
 

       20/02/2009 
1ος ΑΓΩΝΑΣ RANKING LIST 

STAR – MATCH RACING (YNGLING) – 49er 
11-15/03/2009 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργανώνει στην Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, τον 1ο 
Αγώνα Ranking List Ολυμπιακών Κατηγοριών  από 11-15/03/2009 
   

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  
Η  γραμματεία των αγώνων θα είναι στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ. 

      
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Η θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού  
      

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
STAR  
MATCH RACING (YNGLING) 
49er 

    
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση : 
5.1 Tους κανονισμούς αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) 2009 – 2012 της ISAF. 
5.2  Τους κανονισμούς των κλάσεων 
5.3  Την παρούσα προκήρυξη 
5.4  Τις οδηγίες πλου 
5.5  Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. Αγωνιστικό πρόγραμμα 2009 (σελ. 1 & 2) 
5.6  Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου επιτρέπεται από τους 

κανονισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 86, των κανονισμών RRS 2008 – 2012 της 
ISAF) 

 
      6.   ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

6.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.  
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία των αγώνων. 

 
7.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν αθλητές – αθλήτριες με Ελληνική 
υπηκοότητα ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει που είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητος 
αθλητού  ιστιοπλοΐας  με ισχύουσα ιατρική γνωμάτευση.   

7.2 Τα Δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία 11/03/2009 από τις 12:00 μέχρι τις 
15:00 

7.3 Σε όλα τα RL οι αριθμοί ιστίων θα πρέπει να είναι αυτοί που θα δηλωθούν στον 1ο 
αγώνα. 



7.4 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή με μέχρι της 6/3/2009 στην Ε.Ι.Ο. με fax: 
2109404829 

7.5 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία των αγώνων την 
ασφάλεια αστικής ευθύνης τους έναντι Τρίτων ύψους 350.000€ καθώς και τα 
έγγραφα για την ατομική διαφήμιση αν φέρουν. 

7.6 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων και οι 
χειριστές θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους κατά την διάρκεια των 
αγώνων, ως επίσης πριν την έναρξη και μετά το τέλος των ιστιοδρομιών της 
ημέρας. Υποχρεωτικά οι χειριστές τους θα φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick 
stop)  που  συνδέεται  με τον διακόπτη της μηχανής.  
Οι  χειριστές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου αντίγραφο του οποίου 
θα κρατείται στην Γραμματεία των Αγώνων και τα σκάφη να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους 350.000 €. 

 
8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1   Το πρόγραμμα αγώνων έχει ως ακολούθως: 
        Τετάρτη  11/03/2009 ώρα 10:00 – 12:00  Αφίξεις-δηλώσεις συμμετοχής 
        Zύγισμα αθλητών 

 Πέμπτη  12/03/2009 ώρα  12:00     εκκίνηση  Ιστιοδρομιών   
 Παρασκευή  13/03/2009 ώρα  12:00     εκκίνηση  Ιστιοδρομιών 
 Σάββατο  14/03/2009 ώρα  12:00  εκκίνηση Ιστιοδρομιών 
 Κυριακή  15/03/2009    ώρα  12:00  εκκίνηση Ιστιοδρομιών 

8.2  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρείς ιστιοδρομίες την ημέρα.  
8.3 Ειδικότερα για την κατηγορία STAR δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από δυο 

ιστιοδρομίες την ημέρα. 
8.4 Την τελευταία μέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00. 
8.5  Ο αγώνας θα είναι έγκυρος έστω και αν πραγματοποιηθεί 1 ιστιοδρομία. 
8.6  Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών    
 
9.  ΕΥΘΥΝΗ 
     Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, των 

κανονισμών  αγώνων ιστιοπλοΐας RRS 2008 -2012 της ΙSAF. 
     Η διοργανώτρια αρχή και οι επιτροπές δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για 

οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα  κατά 
την διάρκεια των αγώνων. 

 
10.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κατά την άφιξη των 
αποστολών. 

 
11. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Η επιτροπή καταμέτρησης μπορεί να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη αθλητές 
να καταμετρηθούν μετά το πέρας της κάθε ιστιοδρομίας . 

 
         12.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Οι ιστιοδρομίες θα βαθμολογηθούν όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Α των 
κανονισμών ιστιοδρομιών (RRS) χρησιμοποιώντας το Χαμηλό Σύστημα 
Βαθμολογίας.  

 
13.  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ       

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις Εγκαταστάσεις της Μαρίνας.  


