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1. ΟΓΑΝΩΣΗ:  
Ο αγώνασ διοργανώνεται από τον Ναυτικό Πμιλο Αίγινασ. 
2. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
Η γραμματεία αγώνων κα είναι ςτα γραφεία του των εγκαταςτάςεων του Ν.Ο. Αίγινασ ςτον 
Λιμενοβραχίονα ΚΕ του κεντρικοφ λιμζνα Αίγινασ. Τθλζφωνο και φαξ: 22970 28690 και ςτο 
WEB SITE: www.noaiginas.com. Email: noaegina@yahoo.gr  
3. ΡΕΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτο όρμο Μαρακώνα και Αγίου Βαςιλείου Αίγινασ. 
4. ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ: 
optimist Αγοριών 
optimist Κοριτςιών 
optimist παίδων – κοραςίδων (Από ζτοσ γζννθςθσ 1999 και μετά). 
Laser 4,7 αγοριών. 
Laser 4,7 κοριτςιών. 
Laser RDL αγοριών. 
Laser RDL κοριτςιών. 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
o Ο κανονιςμόσ αγώνων ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ ISAF 2009-2012. 
o Η παροφςα προκιρυξθ. 
o Οι οδθγίεσ πλου. 
o Οι ςχετικζσ εγκφκλιοι τθσ ΕΙΟ. 
o Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ των οδθγιών πλου με τθν προκιρυξθ, υπεριςχφουν οι οδθγίεσ 
πλου, ςφμφωνα με το άρκρο 86 RRS-ISAF. 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
o Ο αγώνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία C. 
o Σκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ ΕΙΟ. 
o Φωτοαντίγραφο τθσ ζγκριςθσ κα πρζπει να κατατεκεί ςτθν Γραμματεία αγώνων. 
o Η διαφιμιςθ χορθγών τθσ οργάνωςθσ ι επί των ςκαφών πρζπει να είναι ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα G των RRS, ι τθν ςχετικι Νομοκεςία και τθσ ιςχφουςασ εγκυκλίου τθσ ΕΙΟ. 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  



o Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ κάτοχοι δελτίου ΕΙΟ με ετιςια 
ιατρικι γνωμάτευςθ. Τα δελτία πρζπει να κατατεκοφν ςτθν Γραμματεία του διοργανωτι 
Ομίλου με τισ δθλώςεισ ςυμμετοχισ. 
o Οι Πμιλοι πρζπει να δθλώςουν ςυμμετοχι μζχρι τθν Ραραςκευι 23 Απριλίου 2010 ςτο 
φαξ θ το email.του Ομίλου(φαξ: 22970 28690 & email:noaegina@yahoo.gr), προκειμζνου 
να διευκολυνκεί το ζργο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ για τθν άφιξθ και αναχώρθςθ των 
αποςτολών ενώ θ κατάκεςθ των δελτίων των ακλθτών αςφαλιςτθρίων και λοιπών 
εγγράφων πρζπει να κατατεκοφν ςτθν Γραμματεία του Ομίλου, δφο ώρεσ πριν τθν ζναρξθ 
τθσ πρώτθσ ιςτιοδρομίασ. 
o Τα ςυνoδά ςκάφθ, πρζπει να δθλωκοφν ςτθν γραμματεία των αγώνων. Οι χειριςτζσ 
πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν βραχιόλι αςφαλείασ (quick 
stop) που ςυνδζεται με τον διακόπτθ τθσ μθχανισ κακώσ να είναι και κάτοχοι άδειασ 
χειριςτοφ ταχυπλόου ςκάφουσ από Λιμενικι Αρχι. 
o Πλα τα αγωνιηόμενα και ςυνoδά ςκάφθ, κα πρζπει να ζχουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 
ζναντι τρίτων, με ποςό όχι λιγότερο από 350.000 ευρώ το οποίο και πρζπει να κατατεκεί 
ςτθν Γραμματεία του διοργανωτι Ομίλου. 
8. ΡΟΓΑΜΜΑ 
o Οι ιςτιοδρομίεσ κα πραγματοποιθκοφν ωσ εξισ: 
o Ημερομθνία 24/04/2010 ώρα 12.00, εκκίνθςθ πρώτθσ ιςτιοδρομίασ. 
o Ημερομθνία 25/04/2010 ώρα 11.00, εκκίνθςθ ιςτιοδρομιών. 
o Θα διεξαχκοφν ςυνολικά ζξι (06) ιςτιοδρομίεσ. Δεν κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από τρεισ 
(03) ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα. 
9. ΔΙΑΔΟΜΗ 
α)Η διαδρομι για τα optimist κα είναι τραπζηιο. 
β)Η διαδρομι για τα laser κα είναι όρτςα – πρίμα. 
10. ΕΥΘΥΝΗ 
Πλοι οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με τον κεμελιώδθ κανόνα 4 RRS-
ISAF. Ο διοργανωτισ Πμιλοσ και οι επιτροπζσ δεν φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για 
οτιδιποτε ςυμβείς ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθν ςτεριά όςο και ςτθν κάλαςςα κατά τθν 
διάρκεια του αγώνα.  
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 
Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται από τθν Γραμματεία των αγώνων τθν  
Ραραςκευι 24-04-2010. 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
o Θα εφαρμοςκεί το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ παράρτθμα Α4 RRS-  
ISAF. 
o Ο αγώνασ είναι ζγκυροσ αν πραγματοποιθκεί μία (01) ςυνολικά 
Ιςτιοδρομία. 
o Εάν διεξαχκοφν τρεισ (03) ιςτιοδρομίεσ δεν κα εξαιρεκεί καμία. Θα  
εξαιρεκεί μία ιςτιοδρομία εάν διεξαχκοφν τζςςερισ ιςτιοδρομίεσ και άνω, 
για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ.(Τροποποίθςθ RRS, Ραράρτθμα 2). 
13. ΕΡΑΘΛΑ 
o Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ (03) πρώτουσ νικθτζσ κάκε κατθγορίασ. 
o Η απονομι κα γίνει τθν Κυριακι 25 Απριλίου 2010 και θ ώρα κα γνωςτοποιθκεί ζγκαιρα 
με ανακοίνωςθ. 
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ των Ομίλων,κα φιλοξενθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ν.Ο.Αίγινασ.  
15. ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ 
Ζχουν εξαςφαλιςκεί εκπτώςεισ ειςιτθρίων για ακλθτζσ , ςυνοδοφσ, ιχ  
και τρζιλερ αποςτολών με τα Ε/Γ-Ο/Γ ΦΟΙΒΟΣ και ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΙΟΣ 
(Τθλζφωνα για κρατιςεισ, 22970 24200 και 22970 25625). 



16. ΔΙΑΜΟΝΗ. 
Εκπτώςεισ ζχουν εξαςφαλιςκεί ςτα παρακάτω ξενοδοχεία τα οποία και προτείνονται. 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ ΑΙΓΙΝΑ 22970 23783 
ΑΡΟΛΛΟ ΑΓ.ΜΑΙΝΑ 22970 32281 
ΒΕΝΕΤΙΑ ΡΕΔΙΚΑ 2297061089 
ΜΡΑΟΥΝ ΑΙΓΙΝΑ 2297022271 
ΑΣΤΩΝΗ ΑΙΓΙΝΑ 2297027039 


