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                          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  
           WINDSURFING FUNBOARD CLASS 
                   26-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010                    
                           
                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
1.ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με την συνεργασία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Δήμου Ελεύθερων διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο κατηγορίας Funboard. 
 
2.ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ  
Η περιοχή διεξαγωγής των αγώνων είναι η λίμνη Βόλβη του νομού Θεσσαλονίκης. 
Το ακριβές σημείο εισόδου και εξόδου των σκαφών από και προς την λίμνη είναι η 
παραλία της Ν.Μαδύτου και εμπρός από τις εγκαταστάσεις του <STONERO>  στο 
64χλμ παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. 
 
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  
Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στις εγκαταστάσεις του <STONERO>, 
Τηλ.:6974508008 Φαξ:2310901909 
 
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
4.1 Γενική 
      Ανδρών - Γυναικών 
      Ν. Ανδρών - Ν. Γυναικών  
      Έφηβων - Νεανίδων 
      Παίδων - Κορασίδων.  
4.2 Τιμητικά βραβεία θα δοθούν στους πρώτους των κατηγοριών:  
      masters(35+), 
      grandmasters(45+)  
      veterans(55+)  
4.3 Οι κατηγορίες θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία. 
      
5.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012. 
5.2 Οι κανονισμοί της κλασησ. 
5.3 Οι προκήρυξη των αγώνων. 
5.4 Οι οδηγίες πλου. 
5.5 Οι σχετικές εγκύλιοι της Ε.Ι.Ο. (Αγωνιστικό πρόγραμμα 2010). 
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των παραπάνω κανονισμών  
όπου επιτρέπεται (σύμφωνα με το άρθρο 86, RRS-ISAF). 
 



6.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στη κατηγορία C, παράρτημα 1 κανόνας 20 των RRS. 
6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
6.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία αγώνων. 
6.4 Ο οργανωτής δύναται να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να    
      φέρουν τη διαφήμιση του χορηγού των αγώνων συμφωνά με τους κανονισμούς.  
 
7.ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
     Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς η με φαξ το αργότερο  
      μέχρι τις 25/8/2010 στο φαξ: 2310901909 η στο email: info@stonero.com 
 
8.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι αθλητικού δελτίου ΕΙΟ με ετήσια ιατρική    
      γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία αγώνων με την    
      εγγραφή των αθλητών . 
8.2  Οι ατομικές και υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία  
       Αγώνων αμέσως μετά την άφιξη των αθλητών. 
8.3 Όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημίες έναντι  
       Τρίτων. 
8.4 Κάθε συνοδό σκάφος πρέπει να δηλωθεί στην Γραμματεία Αγώνων, να έχει   
      ασφάλεια έναντι τρίτων και ο χειριστής του να είναι κάτοχος διπλώματος    
      ταχυπλόου. 
8.5 Με την δήλωση συμμετοχής θα δίνονται οι οδηγίες πλου. 
 
9.ΕΥΘΥΝΗ 
9.1 Όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στους αγώνες αγωνίζονται συμφωνά με τους     
      θεμελιώδεις κανόνες Μέρους 4  RRS-ISAF. 
9.2 Ο διοργανωτής Όμιλος, οι επιτροπές και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την   
      διοργάνωση αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για   
      οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να παρουσιασθεί      
      σε άτομα η εξοπλισμό είτε στην στεριά είτε στη θάλασσα, εξαιτίας της   
     συμμετοχής τους στους αγώνες.  
9.3 Οι χειριστές ταχυπλόων θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους.    
      Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας. 
 
10.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΕΜΠΤΗ 26/8         10:00 - 15.00 Αφίξεις - Δηλώσεις συμμετοχής 
                                  15.30 Συγκέντρωση κυβερνητών 
                                  16.00 Ιστιοδρομίες σλάλομ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8 13.00 Ιστιοδρομίες σλάλομ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8       13.00 Ιστιοδρομίες σλάλομ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8       13.00 Ιστιοδρομίες σλάλομ  
                                 18.00 Απονομή και πάρτυ λήξης 
 
11.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Συμφωνά με τις οδηγίες πλου. 
 
12.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
12.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας ,παράρτημα Α2.2RRS  
12.2 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ. Σε περίπτωση που ύστερα απο την εφαρμογή του Α2.3 RRS  



        παραμένει ισοβάθμια τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την  
        καλύτερη σειρά από την τελευταία ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί  
       (διαφοροποίηση του παραρτήματος Α2.3 RRS). 
 
13.ΕΠΑΘΛΑ  
Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας στο τέλος των αγώνων. 
 
14.ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
Πληροφορίες σχετικές μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Μπακιρτζή 
Θωμά 2310 901999 και 6974508008 
 
 
15.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
Ορίζεται ο κος Βακαλοπουλος Θανος 
 
16.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
Ορίζεται ο κος Μπακιρτζής Θωμάς  ΤΗΛ 6974508008 
 
 
 
 
 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 


