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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - Φιλίας διοργανώνει το Γ’ Μέρος του 

Πανελληνίου πρωταθλήματος για σκάφη Platu 25 στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2010 
 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Ο Αγώνας θα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στους 
Κανονισμούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009 – 2012 και των 
κανόνων της Διεθνούς κλάσης Platu 25 

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Σκάφη που φέρουν διαφήμιση θα πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., 
σύμφωνα με τον κανονισμό 20 της ISAF. 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
3.1 Ισχύουν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ελληνική Κλάση Platu 25 

στην προκήρυξη της σειράς των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
3.2 Σε κάθε σκάφος θα συμμετέχει και ο ιδιοκτήτης του ή επίσημος εκπρόσωπος. 
3.3 Οι δηλώσεις συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι την 

Τετάρτη 15-09-2010 και ώρα 18:00, στην γραμματεία των αγώνων ή να 
σταλούν με fax στο 210 4222783 ή ακόμα και με e-mail στο noef@otenet.gr 
 

4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
Δεν θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 

19:00 – 20:30  Εγγραφές  - Ζύγισμα πληρωμάτων - Παραλαβή των 
Οδηγιών Πλου στη γραμματεία ΝΟΕΦ 

 
 Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου  
       09:30 – 10:30  Ζύγισμα πληρωμάτων στη γραμματεία ΝΟΕΦ  

12:00     Ιστιοδρομίες 
Μετά το πέρας των ιστιοδρομιών : Υποχρεωτικός ελλιμενισμός των 
σκαφών στη προβλήτα του ΝΟΕΦ & BBQ στη προβλήτα του ΝΟΕΦ  

 
 Κυριακή  19 Σεπτεμβρίου 2010 

12:00   Ιστιοδρομίες 
 
Μιάμιση (1½) ώρα μετά το πέρας των ιστιοδρομιών : Απονομή 
Επάθλων στη προβλήτα του ΝΟΕΦ  
 
Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες.  



Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες ανά 
ημέρα .  

 
Την Κυριακή  19 Σεπτεμβρίου 2010 δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 
16:30. εκτός εάν έχει δοθεί γενική ανάκληση.   

 
 

5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ  
Ισχύει ότι αναφέρεται στην προκήρυξη της σειράς των αγώνων του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος από την Ελληνική Κλάση Platu 25. 

 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο. 
 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα είναι όρτσα – πρύμα. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με τις 
οδηγίες πλου. 
 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
9.1 Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 3  ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρός ο 
αγώνας. 
9.2 Εάν πραγματοποιηθούν 5 ή περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρεθεί η 
χειρότερη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας ενός σκάφους 
9.3 Γενικότερα θα ισχύουν όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη της 
σειράς των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος από την Ελληνική 
Κλάση Platu 25. 

 
9. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων. 
 

10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΕΦ από 
τις 17 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου. 

 
11. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές. 
 
12. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές και 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 τη διάρκεια του αγώνα. 

 
13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι τρίτων για ποσό όχι μικρότερο από €350.000. Αντίγραφα των 
συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις 
δηλώσεις συμμετοχής.  
 
 



14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Ισχύει ότι αναφέρεται στην προκήρυξη της σειράς των αγώνων του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος από την Ελληνική Κλάση Platu 25. 

 
15. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΕΣ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορεί να απαιτηθεί να φέρουν κάμερες, εξοπλισμό 
ήχου ή άλλο εξοπλισμό για την προβολή του αγώνα.  

 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερε πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τη 
γραμματεία των αγώνων στα γραφεία του ΝΟΕΦ στα τηλέφωνα 210 4222782, 
fax 210 4222783, e-mail noef@otenet.gr καθώς και με την Ελληνική Κλάση 
Platu 25.  
 

 
                                                  

Ιούλιος  2010 
 
 

                                                                                        Η Οργανωτική Επιτροπή 
 


